
 مقاله پژوهشی

 DOI):) 10.22092/ijrfpbgr.2019.127263.1352شناسه دیجيتال  اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ایران نشریه علمي تحقيقات ژنتيك و

 DOR) :) 98.1000/1735-0891.1399.28.173.56.2.1605.75شناسه دیجيتال (0199) 071-091 ، صفحه8، شماره 82جلد 

 

 بر اساس (.Satureja spp)مرزه هاي مختلف مطالعه روابط فیلوژنتیکی گونه

 matKکلروپالستی ژن و ITS  ايهسته ناحیه

 

 4محمدرضا نقویو  3رضا طبائی عقدائیسيد، *2همتا، محمدرضا بی1فريد نورمند مؤيد
 پردیس کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه تهران اصالح نباتات،ی ادکتر دانش آموخته -0

 دانشگاه تهران طبيعي پردیس کشاورزی و منابع، استاد، مکاتبات نویسنده مسئول -*8

 pomato1960@gmail.comالکترونيك: پست    

 تهران سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراتع کشور،ها و تحقيقات جنگلسسه ؤماستاد پژوهش،  -1

 دانشگاه تهران طبيعي پردیس کشاورزی و منابعاستاد،  -4

 

 01/2/2019تاریخ پذیرش:  01/5/2019تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
تيمول و  همانندبا ارزشي  ترکيباتمختلف و  هایگونهبا داشتن  ،Savoryبا نام معمول  (.Satureja spp)مرزه مطالعه فيلوژني       

هشت رویشگاه اصلي در از اکسشن مرزه در قالب نه گونه  80در این پژوهش،  در گياهان دارویي دارد. اهميت خاصيکارواکرول، 
. آوری شدندجمع و یيیزد، لرستان، ایالم و کرمانشاه شناسا شمالي،شرقي، کردستان، گيالن، خراسان شامل آذربایجان استان ایران
 ،Saturejaآوری شده از جنس جمع در بررسي فيلوژني، عالوه بر نه گونه تغييریافته انجام شد. CTABي به روش ژنوم DNAاستخراج 
عالوه بر جنس  به درخت فيلوژني اضافه شد. درون گروه عنواننيز بهاند هثبت شد NCBIکه در  یيهاگونه matKو  ITSهای توالي ژن
Saturejaهای ، توالي جنسThymus ،Ziziphora  و Clinopodium  نيز ازNCBI دار کردن درخت ریشه برای برون گروه عنوانهب

نسبت به ژن  ITSای ، ژن هسته.Satureja sppنتایج نشان داد که در بررسي روابط خویشاوندی جنس  فيلوژني استفاده گردید.
و  S. atropatanaو  S. muticaهای هحداکثر فاصله ژنتيکي بين گونهای بومي ایران در گونه باشد.تر ميمناسبmatK کلروپالستي 

 .S. macrantha,   ،S گونهدر درخت فيلوژني، پنج  .بود S. khuzistanica و S. rechingeri هایحداقل فاصله ژنتيکي بين گونه

sahendica, S. atropatana, S. edmondi, S. bachtiarica  دو گونه ٪011ارزش حمایتي با ،S. mutica, S. spicigera  با ارزش
خویشاوند نزدیك بودند. نتایج حاصل همخواني  ٪011با ارزش حمایتي  S. rechingeri, S. khuzistanicaو دو گونه  ٪99حمایتي 

 نشان داد.از لحاظ صفات مورفولوژیکي قابل توجهي با فلور ایران و فلور ایرانيکا 
 

 matK ، ژن کلروپالستي، فاصله ژنتيکي، مرزهITS ایناحيه هسته، فيلوژني کليدی: هایواژه
 

 مقدمه
نه  11حدود   Saturejaجنس      نام معمول       دارد گو با  که 

Savory از   این جنس .اندهشییدشییناخته  و نام فارسییي مرزه
عنییا     ن نواده  نواده         Lamiaceae) عخییا یرخییا لق بییه ز ع ت م  )

Nepetoideae،   قبيلهMentheae  پيدایش آن دوران    أمبد و
از نظر   (.b-Jamzad, 2009باشیید )مي شییناسییيزمينسییوم 
به جنس تيفيلوژن   ،Micromeria، Clinopodiumهای  کي 

Acinos، Calamintha و Gontscharovia  نزدیك اسیییت 
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(Doroszenko, 1985) این جنس بومي مدیترانه شییرقي و .
غرب آسيا است و اولين بار در ایتاليا کشت داده شده      جنوب
باشیید طبيعي آن در دنيا جنوب اروپا ميرویشییگاه  اسییت.

(Abbasi et al., 2005.)  جنسSatureja  گونه  09در ایران
گياهي یکسییاله و دند سییاله دارد که نه گونه آن انح ییاری  

ند )  (. Rechinger, 1982و  b-Jamzad, 2009ایران هسیییت
  گونه را از ایران گزارش کرد. 00، 0928در سییال  رشییينگر

  های دیگر از این جنس مثل  ي از گونه پس از آن تعداد کم 
 S. kallarica (Jamzad, 1992،) S. khuzistanica 

(Jamzad, 1994،)S. rechingeri  (Jamzad, 1996و ) 
S. marosiphonia  (a-Jamzad, 2009)  برای اولين بار برای

مرزه با دارا بودن ترکيبات با  فلور ایران ثبت شیییده اسیییت.
ای در ميان کارواکرول از جایگاه ویژهتيمول و  همانندارزشي 

 .(Zarehzadeh, 2005) باشییدگياهان دارویي برخوردار مي
ای  های ثانویهداشییتن ترکيب دليلمرزه به  های مختلفگونه
مان ها برای درترپنویيد و تانن اسییترویيد، فالونویيد، همانند
ضالني و   بيماری شکم، دردهای ع های عفوني، پيچش و درد 

 et al., 2009) c.(Bezi وع کییاربییرد دارنییدحییالییت تییهیی
دار دارای بوی معطر، نيرودهنده، تسییهيل های گلسییرشییاخه

ضم، مقوی معده و مدر بوده و به  طور خفيف اثر کننده عمل ه
 مرزه (.Zargari, 1982قابض، ضیید نزله و ضیید کرم دارند )

همچنين برای کاهش دربي خون و درمان دردهای ع بي و  
 (.Omid baigy, 1997شود )مي واقعثر ؤمرماتيسمي نيز 

 اعضاء دگونه که دهندمي نشان فيلوژنتيکي هایتجزیه

کنند. مي اشتقاق پيدا هم از تکامل فرایند طي در خانواده یك
 حذف، جایگزیني، هایمطالعه جهش وسيله به روابط این

 معرض در که شودمي تعيين دوبارهآرایش  با جهش و ازدیاد

با  هاتوالي بين تکاملي روابط .گيردمي قرار طبيعي انتخاب
 با شوند.مي داده نشان فيلوژني درخت نام به نمودارهایي

 اطالعات تجزیه آنها و فيلوژني هایدرخت رسم و مقایسه

 شناسایي ها وپروتئين و هاژن تکامل نحوه مورد در تریبيش

 روابط دانستن باکه طوریبه آید.مي دستبه جد مشترک

 در آنها از توانمي گياهان بندیرده اطالعات و فيلوژنتيکي

 ,.Duke et al) کرد استفاده مفيد هایژن و جداسازی هاتالقي

2007.) 
باشد. ریبوزومي هسته مي DNAبخشي از  ITSژن 

 18Sدرون این بخش، نواحي کد گذار بسيار حفاظت شده )

nrDNA, 5.8S nrDNA, 26S nrDNAهمراه نواحي غير ) 
در  ITS1, ITS2( قرار دارند. نواحي ITS, ETSکد گذار )

. کنندبالغ شدن و پردازش ریبوزوم نقش مهمي را ایفا مي
پس از پردازش ریبوزوم )بالغ شدن( ترجمه  ITSناحيه 
باشد شود، به همين دليل کمتر تحت فشار عملکردی مينمي

و سرعت باالی تکاملي آن، این ناحيه را برای بررسي 
 & Alvarezط فيلوژنتيکي مناسب کرده است )رواب

Wendel, 2003.) های تواليDNA ،ه منبع اولي کلروپالستي
اید باشد که شها برای استنباط تبارشناسي گياهان ميداده

های ای در سالریبوزومي هسته ITSهای تنها رقيب توالي
اخير باشد که در سطح مولکولي برای تحقيقات تکاملي، 

های نوکلئوتيدی توالي کند.یه را فراهم مياطالعات پا
rbc1,  matK آشکار کردن برای عنوان دو جایگاه ژني به
 اند.ای یا سطوح باالتر پذیرفته شدهمورفيسم بين گونهپلي
های گياهي بسياری از گونه تشخيصبرای  matKژن 
. است استفاده شدهعنوان یك بارکد در مطالعات زیادی به

matK عنوان یك مارکر بهDNA  قدرتمند و مؤثر برای
ن توالي تعيي شود:ها به دالیل زیر استفاده ميتشخيص گونه

سان یابي آهای آزمایشگاهي و تواليآن با کيفيت باال، روش
ای های هستهو فقدان دند شکلي آللي در مقایسه با ژن

(, 2011.Hollingsworth et al.) 
 ویژهبه و مرزه هایگونه تعدد جغرافيایي و پراکنش وسيع

آن در ایران و خواص  هایگونه از برخي بودن انح اری
 انگياه تحقيقاتي هایاولویت را در گياه این دارویي مفيد،

های ونهگ فيلوژنتيکي روابط دانستن با داده است. قرار دارویي
 هایژن و جداسازی هاتالقي در آنها از توانمختلف مرزه مي

 کرد. استفاده مفيد
بررسي روابط فيلوژنتيکي و  هدف از این پژوهش،

Satureja های بومي و غير بومي مرزه )خویشاوندی بين گونه

spp.تفاده از ها با اس( ایران با تعيين فواصل ژنتيکي بين گونه
 راهبردمنظور ترسيم ای و کلروپالستي بههای هستهژن
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 با برداری تجاریبهره های اصالحي این گياه دارویي وبرنامه

 اقت ادی است. بازده
 

 مواد و روش
 های مختلفگونه مطالعه روابط فيلوژنتيکي منظوربه   

ها گونههر یك از ، رویشگاه اصلي (.Satureja spp)مرزه 
شرقي، کردستان، در هشت استان ایران شامل آذربایجان

شمالي، یزد، لرستان، ایالم و کرمانشاه گيالن، خراسان 
آوری اکسشن جمع 80نه گونه شامل درمجموع و شناسایي 

 (.0شد )جدول 
 
 

 های مختلف نه گونه مرزه در هشت استان کشورليست اکسشن -1جدول 

 kMat کد ITS کد عرض جغرافيایي طول جغرافيایي اکسشن استان گونه

S. sahendica 

 شرقيآذربایجان

 AZ(1) AZ(2) 64° 51' 5/3" 73° 15' 2/64" روستای زینجنابسهند،  کوه

 AZ(3) AZ(24) 64° 51' 2/2" 73° 67' 2/17" کوه سهند، روستای مجارشين

 AZ(4) AZ(25) 64° 51' 22" 73° 11' 52" کوه سهند، روستای عن رود

 کردستان

 Kor(5) Kor(26) 63° 2' 7/61" 71° 13' 1/11" روستای وزمان

 Kor(6) Kor(27) 63° 71' 2/61" 74° 1' 3/7" کوهبالغ ميانروستای قره

 Kor(7) Kor(28) 63° 3' 2/11" 71° 62' 2/25" کوه کوناتته

S. macrantha شرقيآذربایجان 

 (38) (17) 64° 62' 3/15" 72° 11' 2/74" لوبيگ ارسباران، روستای ابراهيم

 (39) (18) 64° 11' 76" 71° 2' 1/51" ارسباران، روستای وینق

 (40) (19) 63° 7' 1" 71° 55' 21" ارسباران، روستای صفرلو

 (41) (20) 63° 5' 2/26" 72° 15' 4/64" ارسباران، قلعه بابك

S. atropatana شرقيآذربایجان 
 (42) (21) 64° 23' 2/61" 72° 2' 3/21" اهر، روستای نهند

 (43) (22) 64° 52' 2/21" 72° 56' 7/1" تبریز، روستای اسپيران

S. spicigera گيالن 
 (29) (8) 61° 23' 1/61" 74° 11' 2/14" کوه گنجه

 (30) (9) 61° 24' 64/25" 74° 15' 27/24" رودبار

S. mutica شمالي خراسان 
 (31) (10) 14° 61' 21" 73° 24' 21" روستای هاور

 (32) (11) 14° 61' 52" 73° 71' 16" روستای دخماقلو

S. bachtiarica یزد 
 (33) (12) 16° 52' 14" 75° 75' 2" دامگاهان مهریز

 (34) (13) 16° 25' 61" 75° 71' 14" کنج کوه مهریز

S. khuzistanica (36) (15) 63° 13' 2/73" 72° 17' 7/51" دخترپل لرستان 

S. rechingeri (37) (16) 64° 11' 3/71" 72° 13' 1/72" آبادزرین ایالم 

S. edmondi (44) (23) 63° 51' 1/27" 76° 25' 2/22" کوه پرآو کرمانشاه 

 

ظور منو نمونه گياهي کامل به مرحله رسيدن فيزیولوژیکيبذر هر گونه در ف ل پایيز در  اصلي، هایدر رویشگاه
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هرباریوم بخش ها در دقيق گونهشناسایي خشك کردن و 
ذرهای ب شرقي تهيه گردید.تحقيقات منابع طبيعي آذربایجان

 از بعد (spp. Satureja)مرزه  گونه اکسشن از نه 80
 ،استریلمقطر آب باشستشو و  %71با اتانول  ضدعفوني

ی کاغذ صافي اهای محتودیشدر پتری طور جداگانههب
ول طدر  .ندخيس شداستریل مقطر با آباستریل کشت و 

دهار برگي، تا زني در مرحله سه سه هفته بعد از جوانه
استخراج  ماده شدند.آ DNAها برای استخراج گياهچه
DNA ي به روش ژنومCTAB ( تغييریافته, .al etDodos 

, 2012.al et2014 , Doosty )  (.8انجام شد )جدول 

ه ب اکسشن،متعلق به یك  بدون ریشه گياهچه 01حدود 
هاون ديني کامالً  درکروليتر بافر استخراج مي 211همراه 
. گردیدمنتقل دو ميلي ليتری تيوپ به یك ميکرو ه وشدله 

 95ماری ها را در بنتيوپميکروبهتر بافر، برای تأثير 
دقيقه قرار داده و دند بار سر  91گراد به مدت درجه سانتي

 0111، فيلواز بين بردن کلر برای شدند.( invertو ته )
به  84به نسبت  ایزوآميل الکل -فرموکلرميکروليتر محلول 

دقيقه با  05مدت به وگردید  اضافه تيوپميکرویك به هر 
 مایع فوقانيدور در دقيقه سانتریفوژ شد.  01111سرعت 

به  و جدا شدهبه آرامي  تيوپميکرو هر )سوپر ناتانت(
 تيوپوميکرسپس به هر  .دیگردميکروتيوپ دیگر منتقل 

 پس از مشاهده .شداضافه  ٪99 سرد ميکروليتر اتانول 211
ها به مدت پنج دقيقه با سرعت تيوپميکرو،  DNAکالف
محتوای  سپس دور در دقيقه سانتریفوژ شدند. 9511

به حالت وارونه روی کاغذ  وخالي  به آراميها ميکروتيوپ
اری نگهدپایان برای در  .ندشوتا خشك گرفت صافي قرار 

DNA ،111  ميکروليتر بافرTE (Tris EDTA)  به هر
يت کيف کميت و برای مشاهده .دیگردتيوپ اضافه ميکرو
DNA رنگ آميزی شده  %2/1ژل آگارز  از الکتروفورز با

  .دشبا اتيدیوم بروماید استفاده 

زه های مختلف مرروابط فيلوژنتيکي گونه برای مطالعه
 Kmatای( و )ژن هسته ITSژن  آغازگرهای اخت اصياز 

( استفاده 118-588ناحيه نوکلئوتيدی  -)ژن کلروپالستي
واکنش از  DNAمنظور تکثير قطعات به .(1)جدول  گردید
مشاهده  ( و5و  4)جدول  (PCR) ای پليمراززنجيره

 %5/0ژل آگارز  از الکتروفورز با PCRمح ول 
ت قطعا .دشاستفاده  آميزی شده با اتيدیوم برومایدرنگ

تکثيری حاصل از واکنش زنجيرهای پليمراز با استفاده از 
 یابي شدند.توالي  Reverseو  Forwardآغازگرهای

 آوری شدهجمع در بررسي فيلوژني، عالوه بر نه گونه 
های گونه Kmatو  ITSهای توالي ژن ،Saturejaاز جنس 
n i) درون گروه عنوانثبت شده نيز به  NCBIزیر که در 

group) .به درخت فيلوژني اضافه شد 
ITS: S. cuneifolia, S. pallaryi, S. parnassica, 

S. pilosa, S. subspicata, S. thymbra, S. visianii, S. 

hortensis, S. montana, S. mutica.matK : S. 

sahendica, S. intermedia, S. cuneifolia, S. 

hortensis,  S. innota, S. pilosa, S. parnassica, S. 

montana, S. thymbra, S. mutica, S. pallaryi, S. 

linearifolia, S. spinosa, S. thymbrifolia, S. 

spicigera. 

 ,Thymusهای توالي جنس Saturejaبر جنس  عالوه

Ziziphora, Clinopodium  نيز ازNCBI برون  عنوانهب
کردن درخت فيلوژني دار ریشهبرای  (out group) گروه

 استفاده گردید.
ز ها و بررسي رابطه فيلوژنتيکي پس اتعيين قرابت گونه

 :افزارهاییابي قطعات تکثيری با استفاده از نرمتوالي
Bio Edit، Fast PCR ،Chromas،DNAstar ،Mafft 

، Clustal w ،Modeltest  ،Blast ،Mega  و Paup  انجام
 .شد
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 8ترکيب بافر استخراج در حجم نهايی يک ليتر با اسيديته  -2جدول 

 EDTA2Na 5/1موالریته  - 2اسيدیته  ليترميلي 41

 Hcl-Tris 0موالریته  - 2اسيدیته  ليترميلي 821

 NaCl 5موالریته  ليترميلي 41

 CTAB (cetyl trimethyl ammonium bromide) - گرم 81

 

 توالی آغازگرهای استفاده شده برای تکثير -3 جدول

 توالی آغازگر منبع آغازگر رديف

0 F-ITS ., 1990et alWhite  TCC GTA GGT GAA CCT GCG G 

8 R-ITS ., 1990et alWhite  TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC 

1 F-Kmat ., 2002et alCuenoud  CG ATCTATTCATTCAATATTC 

4 R-Kmat ., 2002et alCuenoud  TCTAGCACACGAAAGTCGAAGT 

 
 ای پليمرازهای زنجيرهکاررفته در واکنشترکيبات به -4 جدول

 (μl) حجم مورد استفاده غلظت نام ماده رديف

0 Master mix 1x  01 

8 DNA 30 ng/μl  0 

 pm/ μl 0 100 آغازگر 1

 01 - آب مقطر دیونيزه 4

 
 Kmatو  ITS برای تکثير قطعات PCR هایبرنامه دمايی واکنش -1 جدول

matK  ITS 
 دما زمان تکرار دما زمان تکرار PCR مراحل

 واسرشتگي ابتدایي c˚94 8 دقيقه - c˚95 5 دقيقه -

 واسرشتگي ثانویه c˚94 11 ثانيه c  15˚95 0 دقيقه 15

 ات ال آغازگرها c˚51 11 ثانيه c  10˚52 0 دقيقه 15

 طویل شدن c˚78 0 دقيقه c  15˚78 0 دقيقه 15

 طویل شدن نهایي c˚78 5 دقيقه -  c˚78 01 دقيقه -

 
 

 و بحثنتایج 
های مختلف ژنومي گونه DNAحاصل از استخراج  نتایج    

( و 0درصد )شکل  2/1در ژل آگارز  CTABمرزه به روش 

و ژن ( 8)شکل  ITSای بر اساس ژن هسته PCRمح والت 
درصد بدست  5/0در ژل آگارز ( 1)شکل  Kmatکلروپالستي 

 آمد. 
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 ژنومی نه گونه مرزه  DNAباندهای  -1شکل 

 

 (bp 750مرزه )ناحيه نه گونه  ITSناحيه  PCRمحصوالت  -2شکل 

 
 (bp 220مرزه )ناحيه  نه گونه kmat ناحيه PCRت محصوال -3شکل 

 
تایج   PCRحاصیییل از تعيين توالي مح یییوالت    ن

 و صییورت کروماتوگرام دریافتهبهای مختلف مرزه، گونه
ئوتيییدی      شییییامییل محتوای      يریییافتییه         نوکل ي غ ت نواحي   ،

(informative regions،)  شییییده نییواحییي حییفییاظییت
(conserved regions و فواصیییل ژنتيکي ) ند طول . بود

عات  توالي  مامي   بدسیییت   Kmatو  ITSقط مده برای ت آ
جفت  0/807و  4/992 ترتيببه طور ميانگينبهها  نمونه 
سییازی و ردیفآمده همهای بدسییتتمامي توالي. باز بود

 . ندتحليل قرار گرفتومورد تجزیه
 بر اسییاس spp. Saturejaجنس  فيلوژني درخت در
  بییه روش حییداکییثییر    ITSای هسیییییتییه  ژن

در ، (4)شییکل  )Maximum Likelihood (نمایيدرسییت
حداکثر فاصییله آوری شییده بومي ایران بين نه گونه جمع
ن   و S. atropatanaو  S. mutica های هژنتيکي بين گو

صله ژنتيکي بين گونه   .Sو  S. rechingeriهای حداقل فا

khuzistanica مونوفایلتيك این درخت فيلوژني،  در .بود



 171      8 ، شماره82اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ایران جلد  تحقيقات ژنتيك و نشریه علمي

کل از    نه مرزه  پنج بودن خوشیییه متشییی  بومي ایرانگو
S. macrantha ،S. atropatana ،S. sahendica ،S. 

edmondi  وS. bachtiarica  با پشییتيباني بوت اسییترپ
 S. macranthaدهار اکسشن گونه    شود. مي مالحظه 99%

ناطق ابراهيم   بك      از م با عه  بيگلو، وینق، صیییفرلو و قل
سباران   شکيل داده  %90ای با ارزش حمایت خوشه ار   .اندت

ست  S. macranthaاین خوشه که اخت اصي گونه     ، جد ا
نهند با ارزش  -منطقه اهر S. atropatanaمشترک با گونه 

شترک این رابطه  دارد. ٪95حمایت  با نزدیك بودن دو  ،م
قابل توجيه        منطقه ا  يایي  هر و ارسیییباران از لحاظ جغراف
تبریز و  -از منطقه اسپيران S. atropatanaدو گونه  است. 

S. edmondi  ای با ارزش خوشییهاز کوه پرآو کرمانشییاه
 قرابت نزدیك این دو گونه اند.تشییکيل داده %90حمایت 

صفات مورفولوژی    ( 7در فلور ایرانيکا )جدول  ساس  بر ا
که این دو گونه از لحاظ صفات  طوریهب است، قابل توجيه 

شبي بودن با ارتفاع کمتر از    متر و طول برگسانتي  11خ
اند. خوشییه مربوط به  تر در یك کالس قرار گرفتهکودك
 .Sتبریز و  -از منطقه اسییپيران S. atropatanaدو گونه 

edmondi  شه اخير    سویي  از شاوندی نزدیك با خو خوی
 macranthaS , S. atropatana .متشیییکل از دو گونه   

از سیییوی  دارند.  ٪20نهند با ارزش حمایت      -منطقه اهر 
سه گونه    دیگر  شاوندی نزدیك   .S. macrantha ،Sخوی

atropatana  وS. edmondi    ( 7در فلور ایرانيکا )جدول
نيز با قرار گرفتن در یك کالس بر اسییاس مشییترک بودن 

ودن تخت ب ر ومتدر صییفت پهنای برگ بيشییتر از دو ميلي
ست.  شن گونه    سه  برگ قابل توجيه ا س  S. sahendicaاک

شییرقي و کوه از مناطق زینجناب و مجارشییين آذربایجان
ستان   شه کوناتته کرد شکيل   %99ای با ارزش حمایت خو ت

سه اکسشن دیگر گونه      اند. اکسشن  داده های این خوشه با 
S. sahendica  شرقي، وزمان )مناطق عن رود آذربایجان 

 .Sبییه همراه گونییه  کوه کردسیییتییان(ميییان بالغو قره

bachtiarica تشییکيل %90ای با ارزش حمایت خوشییه  
های مختلف خویشییاوندی نزدیك اکسییشیین البته  اند.داده
دو اکسشن گونه  دور از انتظار نيست. S. sahendicaگونه 

S. bachtiarica     هان گا مهریز( از  کوه مهریز و کنج)دام
ستان یزد بر  سب منطق ا شه قرار   هح جغرافيایي در یك خو

با  S. bachtiaricaخویشیییاوندی نزدیك گونه  اند.گرفته
بر اسییاس ( 9در فلور ایران )جدول  S. sahendicaگونه 

ست، صفات مورفولوژی   که این دو طوریهب قابل توجيه ا
حاظ   نه از ل فت  گو ناوداني،     رگب صییی ما  ما و  خطي ها ت

ته    یك کالس قرار گرف ند. مسیییتطيلي در  نه   دو ا  .Sگو

khuzistanica وS. rechingeri ای مسییتقل با در خوشییه
اند و خویشیییاوند خيلي   قرار گرفته  ٪011ارزش حمایتي  
  های مورد مطالعه،   در بين کليه گونه   .هسیییتند نزدیك هم  

 .حد صیییفر بودفاصیییله ژنتيکي فقط بين این دو گونه در 
ستان هم    صلي این دو گونه، دو ا شگاه ا جوار لرستان و  روی

حاظ        یك هم بوده، از ل يایي نزد حاظ جغراف ایالم و از ل
ترکيبات اسییانس یکسییان و در هر دو درصیید کارواکرول 

در فلور ایران  است. 0/1- 05/1و درصد تيمول   95-91
صفات برگ 9)جدول  ش ها واژ نيزه( نيز از لحاظ   قيای، قا
یك  مرغي و کم و بيش دایرهمرغي، واژ تخمتخم ای در 

فقط از لحاظ اینکه در   در این فلور، .اند کالس قرار گرفته 
S. khuzistanica      ستری، گل سبز مایل به خاک سبز،  گياه 

ای خاکسییتری و گل گياه نقره S. rechingeriبنفش و در 
  اند.گذاری شده، در دو گونه متفاوت ناماسترنگ زرد کم 

و سییایر  مولکولي مطالعات از حاصییل نتایج بر اسییاس
سي احتماال    خ وصيات گياه    .Sو  S. khuzistanicaشنا

rechingeri  باشند. دو اکسشن متفاوت از یك گونه 
يك بودن خوشیییه     در این درخت فيلوژني،  فایلت مونو

 .Sو  S. mutica) بومي ایرانگونه مرزه  دو متشیییکل از  

spicigera ) مالحظه %22با پشییتيباني بوت اسییترپ  نيز 
از مناطق هاور و  S. muticaدو اکسییشیین گونه  شییود.مي

شه      شمالي در خو سان  ای با ارزش حمایتي دخماقلو خرا
ته  011٪ نه       قرار گرف با گو ند نزدیك  ند و خویشیییاو  .Sا

mutica  مسیییتخرج ازNCBI     مایتي  ٪24با ارزش ح
شن گونه      مي س شند. دو اک مناطق کوه  از S. spicigeraبا

با        ند نزدیك هم بوده و  بار گيالن خویشیییاو جه و رود گن
صي گونه      شه اخت ا شترک با ارزش   S. muticaخو جد م
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مایتي   ند.  ٪22ح نه      دار یك دو گو ندی نزد  خویشیییاو
S. spicigera  وS. mutica   کا و در هر دو فلور ایراني

( 7فلور ایران قابل توجيه اسییت. در فلور ایرانيکا )جدول 
جام گل در  گونه از لحاظ صفت مح ور بودن لوله این دو 

( از لحاظ صفت 9داخل کاسه گل و در فلور ایران )جدول 
سرنيزه    ها خطي،برگ ستطيلي و  شه قرار  م ای در یك خو
 اند.گرفته

ستخرج از  گونه شه  NCBIهای م ستقل و  در خو های م
صله  سبت به گونه با فا ران های بومي ایهای ژنتيکي زیاد ن
ته قرار گر ند. ف یك خوشیییه مونوفایلتيك از     که طوریهب  ا
نه   ،S. montana ،S. visianii ،S. subspicataهای  گو

S. pilosa ،S. parnassica و S. cuneifolia   شتيباني با پ
 S. hortensisگونه  شییود.مي مالحظه %99بوت اسییترپ 

سایر گونه  به ستقل از   , و دو گونهدارد ها قرار تنهایي و م

thymbraS.  S. pallaryi  شه ستقل با ارزش  در خو ای م
 اند. قرار گرفته ٪77حمایتي 

شه بزرگ    sppSatureja.جنس  هایگونه در یك خو
های  و مسیییتقل از سیییایر جنس  ٪59با ارزش حمایتي   
  شیییامل:  (out group) برون گروه نوانعهخویشیییاوند ب  

Thymus, Ziziphora, Clinopodium     خرج از ت مسیییی
NCBI هستند. 

خت فيلوژني بر اسیییاس ژن    های  به روش  ITSدر
سایه نزدیك شکل ( joining-Neighbor) ترین هم و ( 5 )

( 9 )شییکل( Maximum Parsimony) هاحداقل تفاوت
با تقری حاصل از رسم سه درخت فيلوژني    نتایج رسم شد.  

با هم     بودند مشیییابه هم   ها  ، فقط مقادیر ارزش حمایتي آن
 . داشتتفاوت 
ته هب  نه  فدر ت ITSای طورکلي ژن هسییی يك گو های  ک

و بررسي روابط خویشاوندی ژن    Saturejaمختلف جنس 
دليل اسییتخراج نتایج قابل توجيه، باشیید و بهمناسییبي مي

 . شودبرای مطالعه روابط فيلوژني این جنس توصيه مي
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 Maximum Likelihoodبه روش  ITSبر اساس ژن   Satureja درخت فيلوژنی جنس  -4شکل 
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 joining-Neighborبه روش  ITSبر اساس ژن  Satureja درخت فيلوژنی جنس -1شکل 
 

 

 

 

 

 

 



 183      8 ، شماره82اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ایران جلد  تحقيقات ژنتيك و نشریه علمي

 

 Maximum Parsimonyبه روش  ITSبر اساس ژن  Satureja درخت فيلوژنی جنس -6 شکل
 

 (Ghahraman, 1999بر اساس فلور ايران ) spp. Saturejaجنس  تلفمخ هایصفات مورفولوژی مشترک بين گونه -6جدول 
S. sahendica ناوداني، خطي، مستطيلي طور کاملبهها برگ 

S. bachtiarica 

S. spicigera 
طرفه، آذین متراکم، یكهای پراکنده در دو سطح، گلساقه با کرک
 بيرون آمدهها بلند و از گل گل، پردم 4تا  1ها با درخه گل

 ایها خطي، مستطيلي و سرنيزهبرگ
S. mutica آذین و پردم های زبر کوتاه در تمام سطح، گلساقه پوشيده از کرک

 متفاوت
S. atropatana 
S. macrantha 
S. rechingeri مرغي، واژ ای، قاشقي تخمها واژ نيزهبرگ رنگای خاکستری، گل زرد کمگياه نقره

 گياه سبز، سبز مایل به خاکستری، گل بنفش S. khuzistanica ایکم و بيش دایره مرغي،تخم
S. edmondi 
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 (nger, 1982iRech)فلور ايرانيکا  بر اساس spp. Saturejaجنس  مختلفهای صفات مورفولوژی مشترک بين گونه -7جدول 

S. bachtiarica مترميلي تر به طول کم و بيش یك و نيمطول کاسه گل کودك 

S. spicigera لوله جام گل در داخل کاسه گل مح ور 
S. mutica 

S. sahendica  خطي -متر ميلي 0-8پهنای برگ 
 لوله جام

 گل از داخل

 کاسه گل

 خارج شده

S. macrantha 
های به طول دارای برگ -متر سانتي 11-91گياه خشبي به ارتفاع 

 مترميلي 89-2
 پهنای برگ

 بيشتر از

 S. edmondi تخت -متردو ميلي
S. atropatana 

 ها کودکترطول برگ -متر سانتي 11گياه خشبي به ارتفاع کمتر از 

 

 
بر اسیییاس  spp Satureja.درخت فيلوژني جنس  در 
مایي حداکثر درسیییت  به روش  matKژن  ) Maximumن

 )Likelihood   دو اکسشن گونه   (7)شکل ،. spicigeraS  
 .Sاز مناطق کوه گنجه و رودبار گيالن با دو اکسشن گونه 

mutica   از مناطق هاور و دخماقلو خراسییان شییمالي به
در یك خوشه   NCBIمستخرج از   S. muticaهمراه گونه 

خویشاوندی نزدیك  اند.قرار گرفته ٪97با ارزش حمایتي 
در هر دو فلور      .muticaSو  S. spicigeraدو گونییه  

شن گونه       س ست. دو اک ایرانيکا و فلور ایران قابل توجيه ا
S. bachtiarica     از اسییییتییان یییزد بییا گییونییه 

atropatanaS.   سپيران شه   -از منطقه ا تبریز در یك خو
رابطه خویشییاوندی  اند.قرار گرفته ٪91با ارزش حمایتي 

نه   یك  در هيچ S. atropatanaو  S. bachtiaricaدو گو
و فلور ایرانيکییا و فلور ایران از لحییاظ صیییفییات از د

 Ziziphora دو جنس مورفولوژیکي قابل توجيه نيسییت.
نه    Clinopodium و   Saturejaاز جنس  به همراه دو گو
(S. thymbrifolia  وS. linearifolia)  در یك خوشییه با

اند. این خوشه جد مشترک قرار گرفته ٪91ارزش حمایتي 
 دارد.  ٪91حمایتي  با ارزش Thymusبا جنس 

ستي    طور که مالحظه ميهمان  matKشود ژن کلروپال
قادر به شییناسییایي فواصییل   ITSای به اندازه ژن هسییته

و تفکيییك این جنس از  spp. Saturejaژنتيکي جنس       
 .نيستهای خویشاوند نزدیك جنس

های  روش به  Kmatفيلوژني بر اسیییاس ژن  درخت 
سایه نزدیك شکل joining-Neighborها )ترین هم ( و 2( )

شکل Maximum Parsimony) هاحداقل تفاوت ( نيز 9( )
حاصل از رسم سه درخت فيلوژني تقریبا     نتایج رسم شد.  

با هم   نمشیییابه هم بودند، فقط مقادیر ارزش حمایتي آ      ها 
 تفاوت داشت. 

سه دو ژن مورد مطالعه در  هب سي  طور کلي در مقای برر
،  Saturejaهای مختلف جنس گونه  روابط خویشیییاوندی 

سته  ستي    ITSای ژن ه سبت به ژن کلروپال )ناحيه  matKن
دليل آن   باشییید، تر مي( مناسیییب 118-588نوکلئوتيدی  

در طول  matKژن ناحيه مورد نظر در تغييرات ژنتيکي کم 
و کمبود نواحي نوکلئوتيییدی  Saturejaتکییامییل جنس  
یییادی نواحي   ( و زinformative regionsتغييریییافتییه )     

 باشد.( ميconserved regionsشده )نوکلئوتيدی حفاظت
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 Maximum Likelihood به روش Kmatبر اساس ژن  Saturejaدرخت فيلوژنی جنس  -7شکل 
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 joining-Neighborبه روش  Kmatبر اساس ژن  Saturejaدرخت فيلوژنی جنس  -8 شکل
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 Maximum Parsimonyبه روش  Kmatبر اساس ژن  Saturejaدرخت فيلوژنی جنس  -1شکل 

 

 Carpinusجنس ممرز  هایگونهبندی رده بررسيدر 

.Spp ایتحکنتایج  ،و کلروپالستي ایهستههای بر اساس ژن 
نسبت به ژن کلروپالستي  ITS ایهستهاز کارایي بيشتر ژن 

psba -trnH  این جنس  هایگونهدر تفکيك و شناسایي
فيلوژني تيره علف  (.2012et al,  Chapolagh) داشت
 ای وهای هستههای تواليبند در ایران با استفاده از دادههفت

گونه در آناليز  010. در این پژوهش، شدکلروپالستي انجام 

ITS  گونه در آناليز  25وKatm  .مورد مطالعه قرار گرفتند
آناليز مولکولي نشان داد که این تيره در ایران شامل دهار 

 ,Persicarieae, Rumiceae, Calligoneaeقبيله 

Polygoneae از آنها با حمایت  یكهر تباری تك باشد.مي
(. در پژوهشي  2014et alTavakoly ,.شد )یيد أتباال 

اکوتيپ عناب از هشت استان  14در  DNAبارکدگذاری 
 انجام گردید. Kmatخيز کشور با استفاده از ژن عناب



 های ...مطالعه روابط فيلوژنتيکي گونه  022

آمده بيشترین شباهت ژنتيکي را با گونه های بدستتوالي
Ziziphus jujuba  نشان دادند. نتایج ارزیابي توالي ژنKmat 

ها را به دو گروه تقسيم کرد. گروه اول شامل اکوتيپ
که بودند. در حالي Z. jujubaتساب به گونه های قابل اناکوتيپ
ای دیگر را نشان های گروه دوم حضور محتمل گونهاکوتيپ

های متعدد در گونه Kmatدادند که کمبود اطالعات درباره ژن 
 Abbasi, andگيری قطعي در این رابطه شد )مانع از نتيجه

Malekzadeh. 2010.) منظور شناسایي ای بهدر مطالعه
های ي پنج گياه دارویي منطقه سيستان و بلودستان با نامژنتيک
ای و پنيرباد از بارهنگ سرنيزه روناس، ليمو،به زنيان،

برای بررسي  rbc1بارکد  استفاده شد. DNAبارکدگذاری 
های جنس برای بررسي گونه psbA-trnHجنس بارهنگ، 

برای بررسي جنس زنيان و  ITSپنيرباد و روناس و بارکد 
 (. 2017et al.Vahabi ,يمو بارکد مناسبي شناسایي شدند )لبه

 و دو گونه از  Rocheliaگونه از جنس هشتتعداد 
عنوان برون گروه با استفاده از توالي به  Lappulaجنس
طور جداگانه و به F-trnL و توالي کلروپالستي  ITSایهسته

 هآناليزها آشکار کرد ک .نيز به صورت ترکيبي آناليز شدند
به دليل قرار گرفتن بخشه   Rocheliaبخشه

در  Cryptocarpa  (Rochelia cardiosepala)مونوتيپيك
در  (. 2010et alKhoshsokhan ,.) تبار نيستميان آن، تك

 Teucrium جنسروابط فيلوژني  بررسيمنظور به پژوهشي

L  از خانوادهLamiaceae  ژن  تواليبر اساسITS  در ،
نمونه نيز براساس  44و  Teucrium سرده نمونه از 28مجموع 
یابي و مورد آناليز توالي rps15-ycf1 کلروپالستيژن توالي 

   Teucriumسرده آمده،بر اساس نتایج بدست. قرار گرفت
دهد و شامل دو کالد تبار در ایران تشکيل ميیك گروه تك
در مطالعه  (. 2016et alMoazen shaikhjan ,.) اصلي است
 توس يدرختهای گونهو جایگاه تاکسونوميکي  فيلوژني

spp.) Betula( یابي ژن ایران بر اساس تواليITS های نمونه
توس ایران از لحاظ درصد نوکلئوتيدهای تشکيل دهنده 
 .Bبيشترین ميزان شباهت و کمترین فاصله ژنتيکي را با گونه 

pendula ( 2014 ,نشان دادندet alBina .) های ارزیابي
های طبيعي جمعيت از الله واژگون از رویشگاه 09فيلوژنتيك 

انجام شد.  ITSخود در شش استان ایران بر اساس توالي ژن 
های الله واژگون در سه گروه مختلف جای گرفتند، ژنوتيپ

های موجود در هر شاخه از الگوی منطقي که جمعيتطوریهب
 اصات اخت نسبي پيروی کرده و بر اساس فاصله جغرافيایي و

 (. 1015et alKiani ,اقليمي توزیع شدند )
 

 گیری کلینتیجه
، ژن  sppSatureja.در بررسي روابط خویشاوندی جنس 

تر مناسب  Kmatنسبت به ژن کلروپالستي  ITSای هسته
 حداکثر فاصله ژنتيکي بينهای بومي ایران باشد. در گونهمي
حداقل فاصله و  S.atropatanaو  S.muticaهای هگون

 .بود S.khuzistanicaو  S.rechingeriهای ژنتيکي بين گونه
 ,S.macrantha, S.sahendicaگونه پنج فيلوژني، درخت در

S.atropatana, S.edmondi, S.bachtiarica  با ارزش
با ارزش  S.mutica, S.spicigera، دو گونه ٪011حمایتي 
با  zistanicaS.rechingeri, S.khuو دو گونه  ٪99حمایتي 

خویشاوند نزدیك بودند. نتایج حاصل  ٪011ارزش حمایتي 
همخواني قابل توجهي با فلور ایران و فلور ایرانيکا از لحاظ 

 صفات مورفولوژیکي نشان داد.
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Abstract 

     Phylogenetic study of savory (Satureja spp.), which has different species and valuable 

compounds such as thymol and carvacrol, is of special importance among medicinal plants. 

In this study, 21 accessions belonged to nine Satureja species were identified and collected 

from main habitats in eight provinces of Iran, including East Azarbaijan, Kurdistan, Gilan, North 

Khorasan, Yazd, Lorestan, Ilam, and Kermanshah. Genomic DNA extraction was performed 

using the modified CTAB method. In the phylogenetic study, in addition to the nine collected 

species, the sequences of ITS and matK genes of Satureja species registered with the NCBI were 

also added to the phylogeny tree as part of the group. In addition to Satureja genus, the sequences 

of Thymus, Ziziphora, Clinopodium genera were also used NCBI as an outgroup to root the 

phylogenetic tree. The results showed that in the study of Satureja. spp kinship relationships, the 

ITS nuclear gene was more appropriate than the matK chloroplast gene. In the native species of 

Iran, the maximum genetic distance was between S.mutica and S.atropatana and the minimum 

genetic distance was between S.rechingeri and S.khuzistanica. In the phylogenetic tree, five 

species of S.macrantha, S.atropatana, S.sahendica, S.edmondi, and S.bachtiarica with %100 

bootstrap value, two species of S.mutica and S.spicigera with %96 bootstrap value, and two 

species of S.khuzistanica and S.rechingeri with %100 bootstrap value were close relatives. The 

results showed a significant consistency with Flora Iran and Flora Iranica in terms of 

morphological traits. 
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