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 9گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ايران
 1گروه زيستشناسی ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان ،بهبهان ،ايران

چکیده
آنالیز تنوع ژنتیکی برای فهم فرآيند تکامل و استفاده های به نژادی حايز اهمیت فراوان است .پیشررفتهرای اخیرر در
کاربرد واکنش زنجیره ای پلیمراز امکان بررسی افراد يک جمعیت را در تعداد مکان های ژنی بیشتری از ژنوم فرراهم
ساخته است و از نشانگر  RAPDبه طور موفقیتآمیزی در مطالعات مختلف تنروع ژنتیکری و تاکسرونومیک اسرتفاده
شده است .تنوع ژنتیکی  91توده  Thymus kotschyanusجمعآوری شده از منراط مختلرف ايرران کره در پرژوهش
حاضر گزارش شده است ،توسط  34آغازگر  DNAچندشکل تکثیر شده تصادفی بررسی شد .تحلیل های چندمتغیره
شامل تجزيه مؤلفههای اصلی و تجزيه خوشهای با استفاده از دادههای حاصرل بره منظرور گرروهبنردی ترودههرا انجرام
گرفت .در کل 315 ،باند قابل امتیازدهی از  11آغازگر به دست آمد که در نتیجه میرانگی بانرد تولیردی توسرط هرر
آغازگر معادل  93/12بود .همچنی از کل بانردهای قابرل امتیرازدهی ،تعرداد  111بانرد (معرادل  22/04درصرد) چنرد
شکلی نشان دادند .دندوگرام بر اساس روش خوشه بندی  UPGMAترسیم گرديد و چهار گروه اصلی به دست آمد.
نتايج به دست آمده از گروه بندی با دو روش تجزيه مؤلفههای اصلی و تجزيه خوشهای نشان داد که در بیشرتر مروارد
گروهبندی ارايه شده توسط دو روش مزبور با يکديگر هماهنگ بوده ،گروهبندی يکسانی بی تودهها ايجاد کردهاند.
مطالعه حاضر تنوع ژنتیکی زيادی را در میان توده های مطالعه شده نشان داد .نتايج نشان داد که نشانگر  RAPDبررای
مطالعات تنوع ژنتیکی در  T. kotschyanusمفید است ،همچنی اي نشرانگر توانسرت تفراوتهرای جغرافیرايی را نیرز
نمايان سازد.
واژههای کلیدی ،Thymus kotschyanus :تجزيه خوشهای ،تجزيه به مؤلفههای اصلی ،تنوع ژنتیکی
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ارزش دارويی است که در مناط کوهستانی مری رويرد.
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را با مقدار انردکی

آويشرر هررای موجررود در ايررران ،ايرر گونرره بیشررتري

 RAPDبه راحتی چندشکلی مناس

پراکنررردگی را دارد ) .(Jamshidi et al., 2006در

از  DNAنشان مریدهرد )(Talebi Bedaf et al., 2011

ارتفاعررات جنرروبی البرررز در منطقرره طالقرران بررا افررزايش

و می تواند در آنالیز تنوع ژنتیکی و روابط بری گونره هرا

ارتفرراع ،جمعیررت و تررراکم اير گونرره آويشر افررزايش

استفاده شود .اي نشانگر در آنالیز روابرط بری نژادهرای

میيابد ،به حدی که در ارتفاع  1144متری گیراه غالر

متعل به جنسهای مشابه و تنوع ژنتیکری در تعردادی از

است ) .(Habibi et al., 2006اي گونه گیراهی پايرا برا

گیاهان ،بره ويرژه گیاهران دارويری اسرتفاده شرده اسرت

بوتههای کوچک در ريشه چوبی ،پرر شراخه و منشرع

) .(Lanying et al., 2009اگرچرره نشررانگر RAPD

اسررت ) .(Mehrpur et al., 2004بهتررري دمررا برررای

طبیعتاً غال اسرت امرا راهکارهرای مختلفری بررای کرم

جوانهزنی اي گیاه محدوده  95ترا  34درجره سرانتیگراد

کردن اثر غالبیرت برر آنرالیز تنروع ژنتیکری وجرود دارد

است ).(Bannayan et al., 2006

)Lynch and Milligan, 1994؛

Stewart and

مهمتري مسأله در اصالح گیاهان دارويی ،به دسرت

) .Excoffier, 1996نشرررانگر  RAPDتکرارپرررذيری

آوردن گیاهی با متابولیتهای ثانويه مورد نظرر اسرت و

اندکی دارد که اي مشکل را نیز می توان با بهینه کرردن

از آنجا که تفاوتهای فیتوشیمیايی بره طرور مسرتقیم يرا

شرايط واکنش تاحدودی برطرر

کررد (Weising et

غیر مستقیم برا تنروع ژنتیکری پیوسرتگی دارد (Arya et

al., 1995؛  .(Szmidt et al., 1996آنررالیز RAPD

) al., 2011بنابراي  ،آنالیز تنوع ژنتیکی میتواند مبنرای

نیازمنرد تنهرا مقردار انردکی از  DNAژنومیرک اسرت و

گزينشهای بعردی باشرد .گیراه آويشر را مریتروان بره

می تواند سطح بااليی از چندشکلی را تولید کند که اي

راحتی از طرير روشهرای اصرالحی مترداول از جملره

موضوع می تواند آنالیز تنوع در گیاهان را راحتتر کند

انتخاب ،اصالح نمود که اي امر به دلیرل تنروع ژنتیکری

) (Arya et al., 2011و اطالعراتی را فرراهم کنرد کره

وسیع و هیبريداسیون موف بی گونره هرای مختلرف اير

تمايز گونه ها و روابط فیلوژنتیک در سطح مولکرولی را

گیاه اسرت ) .(Ismaili et al., 2013نشرانگرهای DNA

بتوان تشرخی

بر پايه انگشتنگاری می تواند گونه ها را با میرزان کمری

توصیف ژرم پالسم می توانرد محافظرت و کراربرد منرابع

از  DNAتمیررز دهررد و بنررابراي مرریتوانررد در اسررتنبا

ژنتیکی گیاهی را تسهیل کند.

صحیح از روابط فیلوژنتیکی بی آنها کمک کند.

داد .اسرتفاده از چنری روش هرايی بررای

پرررررژوهشهرررررايی پیرامرررررون اسرررررانس گونررررره

راهکارهررای مختلفرری برررای انگشررتنگرراری DNA

 T. kotschyanusانجام گرفتره اسرت و از آن بره عنروان

نظیر :چندشکلی طولی قطعات تکثیر يافته (Amplified

يرررک نشرررانگر مورفولررروژيکی اسرررتفاده شرررده اسرررت

) ،Fragment Length Polymorphism; AFLPتوالی

)Mehrpur et al., 2004؛  .(Amiri, 2012در پژوهشی

تکرراری سراده ) (Simple Sequence Repeat; SSRو

ديگر اسرانس چنرد جمعیرت از گونره T. kotschyanus

(Random

کره در شرررايط مختلررف گلخانرره و مزرعرره کشررت شررده

) Amplified Polymorphic DNA; RAPDدر

بودنررد آزمررايش شررد کرره ترکیبررات عمررده موجررود در

دسررترس اسررت ) .(Lanying et al., 2009نشررانگر

اسانس آن شامل :تیمول ،کارواکرول و پارا سايم برود

چندشرررکلی  DNAتکثیريافتررره تصرررادفی
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) .(Mehrpur et al., 2004در تحقیقری ديگرر میرزان و

(به ويژه نشرانگرهای تصرادفی  )RAPDروی آن انجرام

محتررروای اسرررانسهرررای سررره گونررره ،T. daenensis

نشده اسرت ،بنرابراي در مطالعره حاضرر ،تنروع ژنتیکری

 T. eriocalyxو  T. kotschyanusبررسی شد و مقرادير

تودههای مختلف  T. kotschyanusبا استفاده از نشانگر

مختلفی از اسانس در اي سه گونره يافرت شرد کره اير

تصررادفی محاسرربه و روابررط ژنتیکرری آنهررا بررسرری شررده

تنوع مریتوانرد بره چنردي علرت از جملره آب و هروا و

است.

ژنوتیپ نمونهها باشد ) .(Amiri, 2012بررای براال برردن
تنرروع ژنتیکرری و شناسررايی والرردي هیبريرردهای درون

مواد و روشها

گونه ای ،مطالعهای در مورد تنوع پلوئیدی سره جمعیرت

تعداد  91جمعیت از مؤسسره تحقیقرات جنگرلهرا و

از گونه  T. kotschyanusکه در شرمال و شرمال غررب

مراتع کشور واقع در کرج جمع آوری شد .اي نمونه هرا

ايررران رشررد يافترره بودنررد انجررام شررد؛ در ايرر تحقیرر

از شش استان مختلف بودند و به صورت کدهای  C1تا

نمونه هايی برا تعرداد کرومروزوم برابرر و دامنره تغییررات

 C18نررامگررذاری شرردند .کرردهای  C9 ،C2 ،C1و C11

طول کروموزوم يکسان برای ايجاد هیبريرد معرفری شرد

مربو به استان قزوي  ،کردهای  C15 ،C7 ،C5و C18

) .(Mehrpur et al., 2002همچنرری  ،بررسرری تنرروع

مربو به استان آذربايجان غربی ،کدهای C6 ،C4 ،C3

کاريوتیپی سه گونرهT. kotschyanus ،T. daenensis :

و  C13مربررو برره اسررتان زنجرران ،کرردهای  C10 ،C8و

و  T. vulgarisبررسی شده است که نتايج آن نشران داد

 C17مربو بره اسرتان کردسرتان ،کرد  C14مربرو بره

که گونه  T. kotschyanusدارای دو سطح پلوئیردی 1x

تهران و کد  C16متعل به استان کرمران و کرد  C12برا

و  0xاست ) .(Javadi et al., 2009در تحقیقری ديگرر،

مکان جمعآوری نامعلوم است (شکل .)9

تنوع سیتوژنتیکی بی  96توده مختلف از T. daenensis

 DNAژنومیک از برگهای پودر شده در ازت مرايع

و  T. kotschyanusتحلیل شد که تمام نمونههايی که از

بررا روش  Khanujaو همکرراران ( )9111بررا انرردکی تغییررر

لحررا کرراريوتیپی کمتررري تفرراوت را داشررتند در يررک

انجام گرفت .سپس  RNaseبه آن اضرافه شرد و روی ژل

خوشه قرار گرفتند ).(Ziaei Nasab et al., 2012

آگاروز  4/1درصد ارزيرابی شرد .در تحقیر حاضرر34 ،

در گونرره  T. kotschyanusتنرروع ژنتیکرری توسررط

آغررازگر  RAPDکرره در مطالعررات قبلرری Dababneh,

نشانگرهای مولکولی نیز بررسری شرده اسرت کره از آن

)2007؛ Trindade et al., 2008؛ )Sunar et al., 2009

جملرره تحقیقرری اسررت کرره در آن تنرروع ژنتیکرری گونرره

روی گیاه آويشر چندشرکلی برااليی نشران داده بودنرد،

 T. kotschyanusبه همراه  90گونه ديگر آويش مرورد

انتخرراب شررد (جرردول  .)9واکررنش  PCRدر حجررم 15

آنالیز قرار گرفت و نتايج نشان داد که اير گونره تشرابه

میکرولیتر بر اساس روش  Williamsو همکراران ()9114

ژنتیکی بیشتری با گونه  T. brachychilusدارد (Sunar

انجررام شررد .شرررايط تکثیررر  PCRبرررای  RAPDشررامل

).et al., 2009

واسرشتسرازی اولیره در دمرای  15درجره سرانتیگراد بره

بررا توجرره برره پراکنرردگی وسرریع اي ر گیرراه در ايررران

مرررردت  5دقیقرررره و پررررس از آن  04چرخرررره شررررامل

متأسفانه تاکنون تحقیقات بر پايه نشرانگرهای مولکرولی

واسرشتسازی در دمای  15درجه به مردت يرک دقیقره،
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اتصال آغازگر در دمای  04درجه سانتیگراد به مردت 34

سررانتیگراد برره مرردت  94دقیقرره انجررام شررد .در انتهررا،

ثانیه و بسرط در دمرای  21درجره سرانتیگراد بره مردت دو

محصرروالت  PCRبرررای مشرراهده روی ژل آگرراروز 9/5

دقیقه بود و در پايان چرخرههرا بسرط نهرايی در  21درجره

درصد الکتروفورز گرديد.

شکل  -9مکانهای جمعآوری  91جمعیت آويش در ايران
جدول  -9آغازگرهای  94نوکلئوتیدی برای نشانگر RAPD

رديف

کد مشخصه آغازگر

توالی آغازگر )’(5’3

رديف

کد مشخصه آغازگر

توالی آغازگر )’(5’3

9

A05

AGGGGTCTTG

96

E19

ACGGCGTATG

1

A10

GTGATCGCAG

92

E20

AACGGTGACC

3

B04

GGACTGGAGT

91

OPA-2

TGCCGAGCTG

0

B06

TGCTCTGCCC

91

OPA-13

CAGCACCCAC

5

*B06

GTCCACACGG

14

OPB-1

GTTTCGCTCC

6

B11

GTAGACCCGT

19

OPB-5

TGCGCCCTTC

2

B15

GGAGGGTGTT

11

OPB-7

GGTGACGCAG

1

D03

GTCGCCGTCA

13

OPB-8

GTCCACACGG

1

D05

TGAGCGGACA

10

OPB-10

CTGCTGGGAC

94

D10

GGTCTACACC

15

OPH-16

TCTCAGCTGG

99

D13

GGGGTGACGA

16

OPH-17

CACTCTCCTC

91

D15

CATCCGTGCT

12

OPH-18

GAATCGGCCA

93

E02

GGTGCGGGAA

11

OPI13

CTGGGGCTGA

90

E16

GGTGACTGTG

11

OPY-7

AGAGCCGTCA

95

E18

GGACTGCAGA

34

OPZ-10

CCGACAAACC
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باندهای  RAPDبر اساس حضور ( )9يا عدم حضور

روش  UPGMAبررا واحررد  SAHNتوسررط نرررمافررزار

( )4امتیازدهی شدند و هر بانرد بره عنروان يرک جايگراه

 Darwinترسیم گرديد .محتروای اطالعرات چندشرکلی

ژنرری در نظررر گرفترره شررد (شررکل  .)1محاسرربات بررا

بررر اسرراس فرمررول  Andersonو همکرراران ( )9113و

نرمافزارهرای  NTSys PCنسرخه (Rohlf, 1998) 1/41

شاخ

نشانگر برر اسراس فرمرول  Powellو همکراران

و  Darwinنسررخه  5/4/906انجررام شررد .دنرردروگرام بررا

( )9116محاسبه گرديد.

شکل  -1محصول آغازگر  b06روی ژل آگاروز  9/5درصد :M .نشانگر اندازه مخلو  9kbو 944bp؛  :Cشاهد منفی؛ شماره ها بیانگر تودهها است.

نتایج

میزان شاخ

نشانگر مربو به آغرازگر  )2/01( B06و

از  34آغازگر استفاده شده 11 ،آغازگر چندشرکلی

کمتري مقدار مربو به آغازگر  )4/11( OPY18برود.

قابل تروجهی نشران دادنرد .اير  11آغرازگر از  1ترا 14

اي شاخ

نشان داد که آغازگر  B06نسربت بره سراير

قطعه را تولید کردند .تعداد بانردهای چندشرکل از  0ترا

آغازگرهررا پتانسرریل برراالتری در تولیررد بانررد بیشررتر دارد

 14عدد باند متغیر بود و محدوده درصرد چندشرکلی از

)Anderson et al., 1993؛ .(Powell et al., 1996

 54درصررد (آغازگرهررای  opb10 ،d13و  )opy18تررا

دنرردوگرام توسررط نرررمافررزار دارويرر بررا  944بررار

 944درصررد (آغازگرهررای  opb5 ،opa2 ،d05 ،b06و

نمونهبرداری راهانداز ) (bootstrap samplesبرای تعیی

 )opz10محاسبه گرديرد (جردول  .)1میرانگی محتروای

کارآيی روشهای مورد استفاده ،ترسیم شرد (شرکل )3

اطالعات چندشکلی آغازگرها برابر با  4/31برآورد شد

و توده ها را به چهار گروه اصلی تقسیم نمود .گروه يک

کرره برری ( 4/92آغررازگر  )E16و ( 4/05آغررازگر )B11

شامل  1تروده  C14 ،C13 ،C12 ،C10 ،C9 ،C2 ،C1و

قررررار دارد .بنرررابراي  ،آغرررازگر  B11بهترررر از سررراير

C17؛ گروه دو شامل تک توده C16؛ گروه سره شرامل

آغازگرهای به کار رفته توانست فاصله ژنتیکی نمونه هرا

هفت توده  C8 ،C7 ،C6 ،C5 ،C4 ،C3و  C11و گروه

نشانگر ) (MIبرای هرر

چهارم شامل دو توده  C15و  C18است .بررسی روابرط

را مشخ

کند .محاسبه شاخ

کدام از نشانگرهای مورد استفاده نشان داد که بیشرتري

ژنتیکی نمونه ها با استفاده از آزمون تجزيه به مؤلفه هرای
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اصلی انجرام شرد (شرکل  .)0برا اسرتفاده از اير فضرای

هر آغازگر در جدول  3آورده شده است .چهرار مؤلفره

مختصاتی میتوان موقعیت تودهها را نسبت بره يکرديگر

اول در کررل  53/51درصررد از کررل تغییرررات را توجیرره

شناسايی کرد.

نمودند ،که سهم مؤلفره اول  91/09درصرد و سرهم سره
مؤلفه بعدی به ترتیر

نتايج تجزيه مؤلفههای اصرلی شرامل مقرادير ويرژه و
نسبت واريانس مورد انتظار توسط چهار مؤلفه اول برای

 93/16درصرد 99/41 ،درصرد و

 1/13درصد بود.

جدول  -1مشخصات چندشکلی آغازگرهای استفاده شده
نام

میزان اطالعات

درصد

آغازگر

چندشکلی

چندشکلی

نشانگر

9

Bo4

4/13

13

3/03

96

1

*B06

4/32

13

5/51

92

OPA8

3

B06

4/00

944

2/01

91

OPA13

4/11

0

B11

4/05

61

0/43

91

OPB1

4/12

66

5

B15

4/30

13

5/36

14

OPB5

4/36

944

5/26

6

D03

4/36

51

3/91

19

OPB7

4/39

14

1/21

2

D05

4/39

944

6/14

11

OPB10

4/11

54

1/43

1

D10

4/34

66

9/21

13

OPH16

4/30

11

5/31

رديف

شاخ

رديف

شاخ

نام

میزان اطالعات

درصد

آغازگر

چندشکلی

چندشکلی

نشانگر

OPA2

4/35

944

0/14

4/16

14

1/52

24

9/50
1/62

1

D13

4/03

54

9/21

10

OPH17

4/04

14

0/1

94

D15

4/11

19

1/51

15

OPH18

4/30

64

1/40

99

E02

4/31

19

3/31

16

OPI13

4/04

19

3/56

91

E16

4/92

64

9/41

12

OPY7

4/04

54

1/0

93

E18

4/12

66

1/93

11

OPY18

4/11

54

4/11

90

E19

4/11

21

3/96

11

OPZ10

4/32

944

5/11

95

E20

4/16

51

9/14

شکل  -3دندوگرام  91 ،UPGMAتوده  T. kotschyanusبر اساس  11آغازگر  .RAPDاعداد روی شاخهها (بوتاسترپ) با  944تکرار هستند.
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جدول  -3تجزيه مؤلفههای اصلی شامل مقادير ويژه و واريانس مورد انتظار
مؤلفه اصلی

مقادير ويژه

واريانس مورد انتظار

اول

9/61

91/09

دوم

4/12

93/16

سوم

4/15

99/41

چهارم

4/13

1/13

سهم تجمعی

--------

53/51

شکل  -0نمودار دو بعدی مربو پراکندگی تودههای  T. kotschyanusبا استفاده از آزمون تجزيه به مؤلفههای اصلی

بحث و نتیجهگیری
روش  ،RAPDروشررری معمرررول و مناسر ر

که از نظرر منشرأ ژنرومی يکسران نیسرتند .برا وجرود اير
بررررای

محدوديت ،نشرانگرهای  RAPDدارای مزايرای زيرادی

مطالعات ژنتیکی است .همچنری يرک فرآينرد آسران و

هستند از جمله اي که سرتاسر ژنوم را کاوش مریکنرد؛

راحررت برررای کشررف تنرروع ژنتیکرری کررل ،درون و برری

از اي رو ،مطالعات فیلوژنتیک فراوانی در سرطح گونره

جمعیتها است .روش  RAPDبا موفقیرت در مطالعرات

انجام گرفته است )Wilikie et al., 1993؛ Nair et al.,

تنوع ژنتیکی و تفاوتهای رده بندی استفاده شرده اسرت

) .1999در پررژوهش حاضررر ،گونرره T. kotschyanus

)Vyas et al., 2009؛  .(Ahmad et al., 2010سرادگی

درصد بااليی از چندشکلی ژنتیکری ( 22/52درصرد) را

روش  RAPDکررراربرد آن را بررررای بررسررری روابرررط

نشان داد که اي درصرد کمترر از درصردی برود کره در

خويشاوندی بی جنسها آسان مریکنرد (Demeke et

تحقیقی بر  12( T. caespititiusدرصد) به دست آمرده

al., 1992؛  .(Wilikie et al., 1993يکری از معاير

بود ) .(Trindade et al., 2008مطالعه حاضر نشران داد

عمده اي روش ايجاد باندهايی با مهاجرت يکسان است

که  RAPDاطالعات مفید و کافی در رابطره برا آزمرون

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال ششم ،شماره نوزدهم ،تابستان 9313
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تنوع ژنتیکی تودههای طبیعری  T. kotschyanusفرراهم

سردسیر هستند .برای مثال ،نمونه هرای  C3و  C4هرر دو

میکند .بنابراي  ،نشانگرهای  RAPDابزاری سودمند در

از استان زنجان بوده ،از طول و عرر

جغرافیرايی نسربتاً

ارزيابی و حفاظت از ژرم پالسرم هسرتند .تنروع ژنتیکری

نزديرررک جمرررعآوری شرررده بودنرررد؛ ارزش بررراالی

ارتبررا نزديکرری بررا پررراکنش جغرافیررايی آنهررا دارد.

بوتاسترپ ( 11درصد) اي شاخه دلیل قابرل قبرولی در

گونه هايی با منطقه جغرافیايی وسیع عموماً تنوع ژنتیکری

خصوص صحت گروه بنردی اير نمونره هرا برود .گرروه

بیشتری نشان میدهنرد ) .(Wilikie et al., 1993آنرالیز

چهررارم (بررا ارزش برروتاسررترپ  11درصررد) دارای دو

 RAPDتنوع ژنتیکی بااليی را در توده های رشد کررده

نمونه بود کره هرر دو از اطررا

شرهر ارومیره در اسرتان

در محیطهای مختلف و تنروع کمترری را در تروده هرای

آذربايجان غربی جمع آوری شدهاند ،ارتفاع مکان رشرد

رشد کرده در مناط مشابه نشان داد.

اي ر دو نمونرره  9014و  9544متررر اسررت و دارای اقلرریم

همان طور که در شکل 3ديده می شرود ،نمونره هرای
موجود در خوشه اول (با ارزش بوت استرپ  16درصد)

مشابه است که می تواند دلیلی برای همگروه شردن اير
دو توده باشد.

دارای قرابتهای جغرافیرايی نیرز هسرتند بره طروری کره

طی مطالعه تنوع ژنتیکی اي گونه ،تقسیم نمونه ها به

تمام نمونه های اي گروه از ارتفاعات  9644متر بره براال

چهار گروه که در شکل  3نشان داده شده است ،احتمال

جمع آوری شدهاند؛ بیشتري شباهت مربو به دو نمونره

اندکی را برای جريران ژنری در میران تروده هرايی کره از

 C1و  C2است که هر دو از مناطقی با اکولوژی يکسان

لحا جغرافیايی با هم فاصله دارنرد قايرل مری شرود؛ امرا

از استان قزوي هستند .مطابقرت تنروع ژنتیکری برا تنروع

احتمرراالً تالقرری ژنتیکرری طبیعرری و جريرران ژنرری در برری

جغرافیررايی در بسرریاری از مطالعررات روی سرراير گیاهرران

نمونرههرای نزديرک بره هرم رخ داده اسرت .از پررژوهش

گزارش شده است )Alpert et al., 1993؛ Botanga et

حاضر می توان چنی استنبا کرد که تنوع ژنتیکری براال

al., 2002؛  .(Yang et al., 2007خوشه دوم تنها شامل

بی توده های مجراور بره احتمرال قروی ناشری از معرفری

تک نمونهای از اسرتان کرمران برود کره دور برودن اير

مصنوعی مواد ژنتیکی توسط بشر بوده اسرت و ناشری از

نمونه از مرکز تنوع گونه  T. kotschyanusدر ايران که

تفاوتهای ژنتیکی ژنوم آنها نیست.

عمدتاً در شمال ،شمال غرب و غرب است (Javadi et

نشررانگر  ،RAPDيررک نشررانگر چنررد جايگرراهی بررا

) al., 2009میتوانرد دلیلری برر جردا افترادن اير نمونره

تکنولوژی سريع و ساده است که به طور موفقیتآمیزی

باشد ،همچنی دگرگشنی بااليی کره در جرنس آويشر

در تعیرری تنرروع ژنتیکرری درون گونررهای چنرردي گونرره

گزارش شده است (تا  14درصد) (Valdeyron et al.,

گیرراهی برره کررار رفترره اسررت )Gupta et al., 2010؛

) 1977همراه با نزديکری بره مرکرز تنروع گیراه آويشر

) .Malviya and Yadav, 2010محاسبه  PICبر اسراس

دنايی ) (Ghasemi Pirbalouti et al., 2011مریتوانرد

اي ر احتمررال کرره دو ژنوتیررپ نررامربو تکثیررر شررده از

دلیلی برر تفراوتهرای ژنتیکری نشران داده شرده در اير

جمعیررت مررورد آزمررون در گررروههررای متفرراوتی قرررار

نمونه باشد .گروه سوم شامل نمونه هايی بود که بیشتري

مریگیرنررد ،انجرام شرد .مقررادير  PICدرجرره چندشررکلی

شباهت اکولوژيکی را با هم داشتند و همگری از منراط

نشانگر است که اساسراً نسربت افررادی اسرت کره بررای

تنوع ژنتیکی جمعیتهای مختلف  Thymus kotschyanusتوسط نشانگرهای RAPD

نشانگر هتروزيگوت هستند .شاخ
مناسرر

 PICيرک مقیراس
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تنوع را توجیه کردهاند ،مشخ

مریشرود کره تنروع در

از هتروزيگرروتی اسررت و مقرردار برراالی PIC

سطح وسیعی از ژنوم نمونه ها وجود دارد و تنها بره يرک

نشاندهنده هتروزيگوتی زيراد اسرت کره بره نوبره خرود

بخش ژنوم اختصاص ندارد .اي موضوع میتواند مزيتی

بیررانگر درجرره برراالی چندشررکلی اسررت (Mba and

برای نشانگر  RAPDباشد ،زيرا اي نشانگر در سرتاسرر

) .Tohme, 2005در بررسری حاضرر ،محردوده مناسر

ژنوم پخش شده است.

مقادير  PICبه دست آمد که نشان دهنده تنروع ژنتیکری
قابل توجهی در میان تودههای  T. kotschyanusاست.

شناسررايی تنرروع ژنتیکرری درون جمعیترری يررک پرریش
شر برای آنالیز تنوع ژنتیکی کرل اسرت .مشراهدات و

نتايج حاصل از تجزيه خوشهای و تجزيه مؤلفرههرای

تفاسیر تحقی حاضرر مری توانرد بره عنروان يرک تحلیرل

اصلی در بررسی تنروع ژنتیکری برا اسرتفاده از داده هرای

اکتشررافی اولیرره جالر

توجرره باشررد .يافتررههررای موجررود

مولکررولی نشرران داده اسررت کرره در حالررت ادغررام منررابع

می تواند نقطه قروتی بررای توسرعه دادن حروزه و انردازه

ژرم پالسمی الگوی تنوع ژنتیکی حالت طبقرهای نداشرته

مجموعرره منرراط پررراکنش  T. kotschyanusجهررت

و اسررتفاده از الگرروريتمهررای تجزيرره خوشررهای دارای

دريافررت کمّیررت تنرروع ژنتیکرری موجررود در گونررههررا در

محرردوديت در گررروهبنرردی اير مررواد ژنتیکرری هسررتند.

سطح مولکولی باشد .پژوهش حاضر نخستی گزارش از

بنابراي  ،در چنی مواردی تجزيه به مؤلفه هرای اصرلی و

توصیف ژنوتیپهای  T. kotschyanusموجود در ايران

ساير روشهای مرتبط می تواند روشری جرايگزي بررای

بررا آغازگرهررای تجرراری قابررل دسررترس اسررت .توانررايی

گروهبندی افراد باشند (Mohammadi and Prasanna,

روشهای مولکولی بر پايه الگوهای  RAPDبره منظرور

) .2003بررا مقايسرره فواصررل فضررايی در آزمررون تجزيرره

تشريح روابط ژنوتیپها در اي تحقی نشان داده شد.

مؤلفررههررای اصررلی و فواصررل ژنتیکرری در روش تجزيرره
خوشه ای ،مشاهده شد کره هرر دو روش ،تروده هرا را بره
طور مشابهی از هم تفکیک کردهاند .با توجه بره مقرادير
جدول  3و اي که چهار مؤلفه اول تنها  33/45درصد از

سپاسگزاری
از مؤسسه جنگلها و مراتع کشور به خاطر در اختیرار
گذاردن برخی نمونههای گیاهی قدردانی میشود.
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Abstract
Analysis of genetic diversity is a major step for understanding evolution and breeding
applications. Recent advances in the application of the polymerase chain reaction make it
possible to score individuals at a large number of loci. The RAPD technique has been
successfully used in a variety of taxonomic and genetic diversity studies. The genetic
diversity of 18 accessions of Thymus kotschyanus collected from different districts of Iran has
been reported in this study, using 30 random amplified polymorphic DNA primers.
Multivariate statistical analyses including principal coordinate analysis (PCOA) and cluster
analysis were used to group the accessions. From 29 primers, 385 bands were scored
corresponding to an average of 13.27 bands per primer with 298 bands showing
polymorphism (77.40%). A dendrogram constructed based on the UPGMA clustering method
revealed three major clusters. The obtained results from grouping 18 accessions of T.
kotschyanus with two studied methods indicated that in the most cases the applied methods
produced similar grouping results. This study revealed nearly rich genetic diversity among T.
kotschyanus accessions from different regions of Iran. The results showed RAPD marker was
a useful marker for genetic diversity studies of T. kotschyanus and it was indicative of
geographica variations.
Key words: Thymus kotschyanus, Cluster analysis, Principal Coordinate Analysis, Genetic
diversity
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