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ارزیابی تنوع ژنتیکی زیره با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره چوچاخ ()Eryngium planum
Genetic Evaluation of Cumin and Caraway Using Eryngium planum
Microsatellite Markers
زهرا آهمند ،1لیال فهمیده *2و بهمن فاضلی
تاریخ دریافت95/05/10 :
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تاریخ پذیرش96/09/18 :

چکیده
گیاهان دارویی اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سالمتی جوامع از لحاظ درماان و پیشايیر از بیمار هاا دارناد در ایان میاان گیااه
دارویی زیره (سیاه و سبز) در جایياه خاصی قرار گرفته است .تعیین فاصله ژنتیکی بین دو گروه ( 10جمعیت) زیره سبز و سیاه براساا
نشانيرها  ،SSRهدف این تحقیق میباشد .در زیره سبز تعداد قطعه از  )Ealp024( 2تاا  Ealp245( 5و  ) Ealp741متغیار باا میاانيین
 3/25و در زیره سیاه از  Ealp1349 ،Ealp741 ،Ealp017( 2و  )EalpD268تا  Ealp1479( 6و  )Ealp024با میاانيین  3/5بهدسات آماد.
میزان شاخص چندشکلی در زیره سبز از  )Ealp024( 0/48تا  )Ealp017( 0/89با میانيین  0/61و در زیره سایاه از  )Ealp741( 0/32تاا
 )Ealp1479( 0/8با میانيین  0/61مشاهده گردید .بیشترین میزان تنوع شانن ( )0/28و تنوع نی ( )0/20مربوط به زیره سیاه نیشاابور و
زیره سیاه جندق و کمترین میزان شاخص تنوع شانن ( 0/057و  )0/056و نی ( )0/04مربوط به زیره سبز سابزوار و زیاره سابز نیشاابور
بود .دورترین جمعیتها در بین زیره ها سبز ،زیره سبز سبزوار و زیره سبز گز برخوار و در بین زیرهها سیاه ،زیره سیاه کرماان و زیاره
سیاه نیشابور بودند .نتایج حاصل از تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که  85درصد تغییارا ژنتیکای ،درون جمعیتهاا و  15درصاد در
بین جمعیتها بود .نشانيرها  SSRکه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت برگرفته از چوچاخ بودند و توانستند در زیره سبز و سیاه
نیز تکثیر شوند که میتواند دلیلی بر روند تکاملی و مناطق حفاظت شده مشترک بین زیره و چوچاخ باشد.
واژههای کلیدی :تناوع ژنتیکی ،زیره سبز ،زیره سیاه،

SSR
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به نشاانيرها  ،DNAکااربرد کمتار در طبقهبناد گیااهی
دارنااد گوپتااا و همکاااران ( .)Gupta et al., 2002درحالیکااه
نشانيرها  DNAمعموالً عالوهبر نواحی کدکنناده ،تفاو هاا
بین ردیفها غیرکدکننده و توالیها حاشیها ژناو را نیاز
آشکار میسازند .از طارف دیيار نشاانيرها  DNAمبتنای بار
واکنش زنجیرها پلیمراز ،تسهیالتی را در مطالعاا پایاها و
کاربرد بیولاوژ مولکاولی فاراهم کردهاناد پااول و همکااران
(.)Powell et al., 1996
ریزماهوارهها ،توالیها تکرار  2-6نوکليوتید هستند که
در ساطح ژناو یوکاریو هااا و عمادتاً در ناواحی غیرکدکننااده
 DNAپراکندهانااد ساانیور و هیااون هوکانسااون و همکاااران
( .)Senior and Heun, 1993; Hokanson et al., 1998ایان
جایياهها از تنوع قطعه بسیار بااال برخاوردار هساتند و دارا
توارث مندلی هم بارز میباشند پاول و همکااران 1996 ،ویاو و
تانکسلی ( .)Wu and Tanksley. 1993همچناین ساطح بسایار
باال چندشکلی را در تعداد توالی تکرارشونده دارناد پراسااد و
همکاااران 2000 ،هااالتون ( .)Halton, 2001نشااانير مولکااولی
ریزماهواره بر پایه تکثیر قطعه  DNAتکرارشونده ،با اساتفاده از
نشااانيرها طراحاای شااده از نااواحی احاطهکننااده توالیهااا
تکرار مایباشاد )هاالتون )2001 ،و نتاایج مرباوط باه آن در
آزمایشياهها مختلف قابل تکرار است هالتون 2001 ،فاضالی-
نسب و همکاران (.)Fazeli-Nasab et al., 2006
ریزماهوارهها اولین بار در جلباک ،تااوتز و رناز ( Tautz and
 )Renz, 1984و سویا ،آکایا و همکاران ()Akkaya et al., 1992
مورد بررسی قرار گرفتند و بعدها بهطاور گساتردها در بارنج،
ویاو و تانکسالی ( ،)Wu and Tanksley. 1993ار  ،سانیور و
هیون ( ،)1993جو ،سقاییمعروف و همکاران ( Saghai Maroof
 )et al., 1994و جهت تهیه نقشاه در گناد  ،رودر و همکااران
بریان و همکااران (،)Roder et al., 1995; Bryan et al., 1997
بررسی چندشکلی ،فهیماا و همکااران (،)Fahima et al., 1998
نقشهیابی صفا مهم زراعی ،اساتاکل و همکااران ( Stachel et
 )al., 2000بهکار برده شدند.
گزارشها اندکی درباره استفاده از نشانيرها مولکاولی در
خانواده چتریان خصوصاً زیره وجود دارد مثالً استفاده از نشانير
 ITSدر زیااره ساایاه ،عظاایمزاده و همکاااران ( SSRs ،)2014در
چوچاخ ،گادئول و همکاران ( ISSR ،)Gaudeul et al., 2002در
کرفس ،ناانفیاو و همکااران ( ISSR ،)Nan fu et al., 2014در
زیره سبز ،رحیمی و همکااران ( AFLP ،)2015در زیاره سایاه،
جهانسوز و همکاران ( ،)Jahansooz et al., 2008مورفولاوژیکی
در زیره سبز ،کریمی افشار و همکاران ( Karimi-Afshar et al.,
 )2014و نشااانيرها مورفولوژیااک و  RAPDدر زیااره ساایاه،

مقدمه
ایران به دلیل داشتن تنوع باال شرایط زیستياهی بارا اناواع
گیاهان یکی از غنیترین منابع گیاهان دارویی جهان باه شامار
ماایرود حقیرالسااادا و همکاااران عظاایمزاده و همکاااران
(.)Haghir-alsadat et al., 2010; Azimzadeh et al., 2014
باتوجه به نیاز جامعه به داروها شیمیایی از طرفای و گیاهاان
دارویی بهعنوان ماده اولیه تولیاد دارو از طارف دیيار ،ضارور
مطالعه و تحقیق بر رو ایان دساته از گیاهاان بایش از پایش
اهمیت یافته و چون از لحاظ فناور استفاده صحیح و بهینه از
آنها بسیار کام هزیناه و ساادهتر از صانایع دارویای شایمیایی
است ،میتواند ضمن تأمین بخشی از نیازها عمده بهداشاتی و
درمانی جامعه از خروج مقادیر متنابهی ارز جلاوگیر نماوده و
مانع گسترش وابستيی به بیيانيان شود امیادبیيی و همکااران
(.)Omidbegi et al., 2007
زیره از مهمترین گیاهان دارویی کشاور محساو مایشاود
کافی و همکاران ( .)Kafi et al., 2002در نتیجه در این تحقیاق
جمعیتها مختلف گیاه دارویی زیره سیاه و سبز با استفاده از
نشانيرها مولکولی ریزماهواره (( )Microsatellite )SSRsمورد
ارزیابی ژنتیکی قرار گرفتند.
زیره سبز ( ،)Cuminum cyminumدیپلوئید ()2n=2X=14
شارما و گش ( ،)Sharma and Gosh, 1954یکساله ،خودگشن
د و همکاران ( ،)De et al., 2003از مهمترین اعضا خانواده
چتریان و از قدیمیترینها بوده و از نظر اقتصاد مهمترین
گونه در این خانواده میباشد رحیمی و همکاران ( Rahimi et
 .)al., 2015اسانس زیره سبز شامل ترکیباتی نظیر تانن ،رزین،
آلورون ،سیمن ،فالندون و کارون بوده که ماده اصلی
تشکیلدهنده اسانس آلدهیدکومنیک یا کومینول میباشد
زرگر (.)Zargari, 1987
زیره سیاه ( ،)Bunium persicumچندسااله ،علفای ،معتادل
پسااند ،باادون کاارک ،منشااعب ،دگرگشاان از خااانواده چتریااان
(عظاایم زاده و همکاااران ،)2014 ،عطرمای اه زی اره سیاه شامل
کومین آلدهید ،آلفاپنین و گاماترپنین و بسیار مواد ماااااا ر
دیير است که در صنایع دارویی و غذایی کاربرد فراوان دارشاته
ضمناً تولید عطرمایه در زیره سیاه بیش از  3برابر زیره سبز
مایباشد شاانکاراچاریا و شاانکاراچاریا ( Shankaracharya and
.)Shankaracharya, 1988
در برنامااهها اصااالحی و گروهبنااد اخااایر ژنتیکاای ،از
نشانيرها مختلف مورفولاوژیکی ،پروتيینای و  DNAاساتفاده
شده است پراساد و همکاران فاضلینسب و همکااران ( Prasad
 .)et al., 2000; Fazeli-Nasab et al., 2010نشااانيرها
مورفولوژیکی و پروتيینی بهخاطر میزان چندشکلی کمتر نسبت
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مجیااد و شااارما دهقااانکوهسااتانی و همکاااران هاشاامی و
همکااران ساالمتی و زیناالی ( ;Majeed and Sharma, 2006

در آن بهصور منشعب بوده کاه باه گال آایان چتار خاتم
میشود) هدف این تحقیق میباشد.

Dehghan-kohestani et al., 2008; Pejmanmehr et al.,

)2009; Hashemi et al., 2010; Salamati and Zeinali, 2013
گزارش شده است.
چون زیره سیاه هماان زیاره ایرانای اسات و تااکنون ماورد
اصالح قرار نيرفته و واریته و رقمی از آن منتشار نشاده و تنهاا
بهصور وحشی و خودرو در رویشياهها طبیعی رشد میکناد
و از طرفی نیز تاکنون مناطق تکرار ژنو زیاره ماورد ارزیاابی
قرار نيرفته لذا مقایسه زیره سبز و زیره سایاه براساا نشاانير
ریزماهواره چوچاخ (چوچاخ ( )Eryngium spp.از تیره چتریاان
بوده ،برگها تازه رسته آن سبز صحرایی خاوراکی و سااقه

مواد و روشها
مواد گیاهی
تعداد  10جمعیت گیاه دارویی زیره سبز و زیره سیاه از بانک
ژن سازمان جنيلها و مراتع کشور تهیه (جدول  )1و با استفاده
از نشانيرها ریزماهواره در آزمایشياه بیوتکنولوژ و مهندسی
ژنتیک پژوهشکده زیستفناور کشاورز دانشياه زابل در
سال  1394مورد ارزیابی قرار گرفتند.

جدول  :1مشخصا جمعیت ها زیره سبز و سیاه مورد استفاده
محل جمعآور
Origin

سبزهوار

Table 1: Population characteristic of Cuminum cyminum and Carum carvi
اسم فارسی  /اسم علمی
موقعیت جغرافیایی
Persian name/ Latin name
Geography
زیره سبز

N, 57° 25′ 48″; E, 36° 7′ 12″

Sabzvar

نیشابور

زیره سبز

N, 36° 12′ 0″; E, 58° 48′ 0″
N, 51° 23′ 24″; E, 32° 22′ 48″

زیره سبز

N, 51° 39′ 0″; E, 32° 37′ 48″
N, 51° 34′ 48″; E, 33° 58′ 48″

زیره سیاه

N, 36° 12′ 0″; E, 58° 48′ 0″
N, 59° 21′ 36″; E, 36° 10′ 48″

زیره سیاه

7

N, 55° 5′ 31.7″; E, 33° 46′ 12″

زیره سیاه

8

Carum carvi

زیره سیاه

N, 54° 24′ 56″; E, 24° 2′ 30″

Jandagh

کرمان

6

Carum carvi

Khorbiabanak

جندق

زیره سبز

5

Carum carvi

Mashahd

خور بیابانک

4

Cuminum cyminum

Neishabor

مشهد

زیره سبز

3

Cuminum cyminum

Kashan

نیشابور

2

Cuminum cyminum

Isfahan

کاشان

1

Cuminum cyminum

Gazbarkhoar

اصفهان

Code

Cuminum cyminum

Neishabor

گز بر خوار

کد نمونه

9

Carum carvi

زیره سیاه

N, 57° 3′ 36″; E, 30° 17′ 24″

Kerman

10

Carum carvi

همکاران ( )2002در گیاه چوچاخ گزارش شده بود برا این
تحقیق انتخا شد (جدول  .)2واکنش زنجیرها پلیمراز طبق
دستورالعمل رودر و همکاران ) (1995صور گرفت .سپس
تکثیر قطعا در  PCRانجا شد و محصول حاصل از واکنش
زنجیرها پلیمراز با استفاده از الکتروفورز ژل آگارز  2/5درصد
آشکارساز شد .رنگآمیز ژلها با اتیدیو بروماید (میکروگر
در میکرولیتر) صور گرفت .سپس از دستياه ترانس
ایلومیناتور جهت نمایان شدن قطعهها استفاده شد.

استخراج و تکثیر DNA

استخراج  DNAژنومی از گیاهچهها ( 12تا  18روزه) با
استفاده از روش دالپورتا و همکاران ()Dellaporta et al., 1993
بهصور تکبوته و از هر جمعیت سه بوته بهصور جداگانه،
انجا و کمیت و کیفیت  DNAاستخراج شده با استفاده از دو
روش الکتروفورز ژل آگارز و اسپکتروفتومتر مورد بررسی قرار
گرفت .با توجه به اینکه تاکنون هیچ نوع ریزماهوارها در زیره
گزارش نشده بود لذا از تعداد  12نشانير که توسط گادئول و
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جدول  :2نا نشانير ،توالی ،موتیف و دما اتصال آغازگرها

SSR

Table 2: Name, primer sequence, Motif and Tm of SSRs primer
نا آغازگر
Primer
name
Ealp024
Ealp040
Ealp245
Ealp741
Ealp1340
Ealp017
Ealp1349
Ealp035
EalpD268
Ealp1493
EalpD333
Ealp1479

توالی آغازگر (برگشت)

توالی آغازگر (رفت)

توالی ریزماهواره هدف

Backward

Forward

Motif

CTACCACTTCTCCACT
CAAAACGGGGAACATCA
AGGTGGTTGAGGGTTT
ACGGCTTCTCTTCCTGCT
CAGTAGAGGTAATGCCAGT
CCGTTATTAGTCGCCTGAGT
CGAGGACCCAACCCGAG
GTATAAACCGCTAAACCCT
TATATTAGTTGGTTAGGAGA
TCTACCCACACATACATCATA
GAGAAGGAAGTGAAAAAGG
ACTTCAACCTGTGCGTATGT

CACTCCCTCATTTTCA
CAAAGTCAAACGAAAAGG
CTGAGTTCCATTCTTTTT
TACACTCCCTCTATCATTC
TCGTGCCAGTTGTTGTTC
GCTCTCGGCTGTCTTATCTT
TCAACAGTAACCGACGACAA
CTCCAACTTCGCAAAATCA
AGCGGTATGAACAAGATGA
AAAACTGGAACCGCCCCT
AGGAGAGAGAAAGTTATGG
TTTTCTCTGGCGTGCTGCT

(CT)8
(CT)9
(CA)2AA(CA)6
(CT)7
(CT)7
(CT)6
(CT)7
)(CT)3TT(CT
(CA)10
(TC)4TA(TC)5(TA)8(TG)5
(CT)3TT(CT)7TT(CT)4
(CT)6(CT)4

دما اتصال (سانتیگراد)
Anneling temperature
)(oC
50
45
55
50
55
55
50
50
50
50
50
55

ضریب کوفنتیک توسط آزمون مانتل با استفاده از نر افزار
 )Rohlf, 2002( NTSYS-pc v. 2.1بهدست آمد.

تجزیه و تحلیل دادهها
برا تجزیه و تحلیل اطالعا  ،DNAابتدا ماتریس داده
براسا امتیازدهی قطعهها بهصور اندازه طول قطعه تشکیل،
سپس جهت تجزیه و تحلیل راحتتر با نر افزارها مختلف
ازجمله  ،NTsysماتریس داده را به ماتریس صفر و یک تیدیل و
نهایت ماتریس تشابه با استفاده از روش نی و لی ()1979
محاسبه گردید .صفاتی همچون تعداد قطعه چندشکل ( =PB
 ،)Ploymorphic Bandsتعداد قطعه مو ر ( Ne= Effective
 ،)number of allelesشاخص چندشکلی ( DI= Diversity
 ،)Indexشاخص شانن (،)I= Shannon's Information index
شاخص نی ( )h= Nei's gene diversityو ارتباط بین تعداد
قطعه تکثیر شده توسط نشانير  SSRبا شاخص چندشکلی
اندازهگیر شد .شاخص چندشکلی که میزان آن بین صفر تا
یک است آگراما و توینسترا ( )Agrama and Tuinstra, 2003با

نتایج
چندشکلی
تما نشانيرها ریزماهواره مورد استفاده در این تحقیق در
تما زیرهها سیاه و سبز تکثیر و چندشکلی مناسب نشان
دادند (شکل  .)1در زیره سبز در مجموع  39قطعه تکثیر شد
که نشانير  Ealp024با  2قطعه کمترین تعداد و نشانيرها
 Ealp245و  Ealp741با  5قطعه بیشترین تعداد را در میان
قطعهها تولید توسط هر نشانير داشتند .میانيین تعداد
قطعه در کل جایياهها برابر  3/25بود .ضمناً در زیره سیاه در
مجموع  42قطعه تکثیر که نشانيرها ،Ealp741 ،Ealp017
 Ealp1349و  EalpD268با  2قطعه کمترین تعداد و
نشانيرها  Ealp1479و  Ealp024با  6قطعه بیشترین تعداد
را در میان قطعهها تولید توسط هر نشانير داشتند.
میانيین تعداد قطعه در کل جایياهها برابر  3/5بود (جدول .)3
میزان تکثیر نشانيرها ریزماهواره در جمعیتها زیره
سبز و سیاه بهصور توأ در مجموع  59قطعه تکثیر کردند که
نشانير  Ealp1349با  3قطعه کمترین تعداد و  Ealp1479با 8
قطعه بیشترین تعداد قطعه را در میان قطعهها تولید
توسط هر نشانير داشتند .میانيین تعداد قطعه در کل مکانها
برابر  4/9بود (جدول .)3

n

استفاده از فرمول  Pj( DI  1   p 2jفراوانی قطعه jا در
i 1

تما ژنوتیپها مورد ارزیابی) محاسبه شد بوتستاین و
همکاران ( .)Botstein et al., 1980ضمناً شاخص تنوع شانن
لونتین ( ،)Lewontin, 1972شاخص تنوع نی ( )Nei, 1973و
تنوع بین و درون جمعیتی با استفاده از نر افزار POPGENE
 1.32محاسبه شد.
تجزیه خوشها براسا اليوریتم  UPGMAمبتنی بر
ماتریس تشابه نی و لی ( )Nei and Li, 1972انجا و همچنین
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شکل  :1اليو نوار

تکثیر شده در نشانير  SSRبا استفاده از نشانير Ealp1340

Fig. 1: SSR markers banding patterns amplified using Ealp1340 primers

شاخص چندشکلی

تعداد قطعههای تکثیر شده هر جمعیت

شاخص چندشکلی برا هر مکان ریزماهواره در تما جمعیتها
بررسی شد (جدول  .)3در زیره سبز بیشترین میزان شاخص
چندشکلی ( )0/89مربوط به نشانير  Ealp017و کمترین مقدار
( )0/48مربوط به نشانير  Ealp024و میانيین کل 0/61
بهدست آمد اما در زیره سیاه بیشترین میزان شاخص
چندشکلی ( )0/8مربوط به نشانير  Ealp1479و کمترین مقدار
( )0/32مربوط به نشانير  Ealp741و میانيین کل 0/61
مشاهده گردید .ضمناً شاخص چندشکلی برا نشانيرها
ریزماهواره بهصور توأ در زیره سبز و زیره سیاه محاسبه که
بیشترین میزان ( )0/85مربوط به نشانير  Ealp1479و کمترین
میزان ( )0/64مربوط به نشانير  Ealp1349و با میانيین کل
 0/71مشاهده گردید (جدول .)3
در دادهها ادغا شده از اطالعا حاصل از دو جمعیت
زیره بیشترین تعداد قطعه مو ر ( )6/66مربوط به آغازگر
 ealp1479و کمترین میزان ( )2/77مربوط به آغازگرها
 ealp1349و  ،ealpD268بیشترین میزان شاخص تنوع نی
( )0/85مربوط به نشانيرها  ealp1479و  ealpD333و
کمترین میزان ( )0/64مربوط به نشانيرها  ealpD268و
 ealp1349بود (جدول .)3
بیشترین تعداد قطعه م ر (میانيین )1/41در جمعیت زیره
سیاه جندق و زیره سیاه نیشابور و کمترین تعداد (میانيین
 )1/08در زیره سبز سبزوار و زیره سبز نیشابور بیشترین
میزان تنوع شانن ( )0/28مربوط به زیره سیاه نیشابور و زیره
سیاه جندق و کمترین میزان شاخص تنوع شانن ( 0/057و
 )0/056مربوط به زیره سبز سبزوار و زیره سبز نیشابور و
همچنین بیشترین میزان تنوع شاخص تنوع نی ( )0/20مربوط
به زیرهها سیاه نیشابور و زیره سیاه جندق و کمترین میزان
تنوع شاخص نی ( )0/04مربوط به زیره سبز سبزوار و زیره سبز
نیشابور بود (جدول .)4

تعداد کل قطعهها ریزماهواره تکثیر شده در  5جمعیت زیره
سبز برابر با  68بود که جمعیت زیره سبز گز برخوار و زیره سبز
کاشان با  15قطعه بیشترین و زیره سبز سبزوار و زیره سبز
نیشابور با  12قطعه کمترین تعداد قطعه در گیاه در تما
جایياهها داشتند .بهعبار دیير جمعیت زیره سبز گز برخوار و
زیره سبز کاشان با میانيین  1/25بیشترین و جمعیت زیره
سبز سبزوار و زیره سبز نیشابور با میانيین  1کمترین تعداد
قطعه در هر جایياه برا هر گیاه داشتند .همچنین تعداد کل
قطعهها در  5جمعیت زیره سیاه برابر با  80بود که جمعیت
زیره سیاه جندق با  18قطعه بیشترین و زیره سیاه کرمان با
 14قطعه کمترین تعداد قطعه در گیاه در تما جایياهها
داشتند .بهعبار دیير جمعیت زیره سیاه جندق با میانيین
 1/5بیشترین و جمعیت زیره سیاه کرمان با میانيین 1/1
کمترین تعداد قطعه در هر جایياه برا هر گیاه داشتند.
تشابه جمعیتها
ضرایب تشابه ژنتیکی براسا روش نی و لی ( )1979محاسبه
که بیشترین میزان تشابه ( )0/689در زیره سبز مربوط به زیره
سبز اصفهان با زیره سبز گز برخوار و کمترین میزان تشابه
( )0/074مربوط به جمعیتها زیره سبز سبزوار با زیره سبز
گزبرخوار با میانيین  0/292مشاهده و در زیره سیاه بیشترین
میزان تشابه ( )0/6مربوط به نیشابور و زیره سیاه مشهد و
کمترین میزان تشابه ( )0/0مربوط به جمعیتها زیره سیاه
کرمان و زیره سیاه نیشابور با میانيین  0/311مشاهده گردید.
نتایج حاصل از تنوع و فاصله ژنتیکی برا انتخا والدین
بهمنظور بهبود ارزش اصالحی جمعیتها مفید است،
بهطور که تالقی بین جمعیتهایی که از یکدیير دورترند،
میتواند دورگ هایی تولید کند که احتماالً پتانسیل باالتر از
والدین خود دارند و در این تحقیق نیز از آنجاییکه تالقی
جمعیتها و تودههایی که از نظر مولکولی دورتر (جداول  5و )6
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ژنتیکی دستهبند میشود محاسبه و براسا نتایج این
تحقیق  85درصد تغییرا ژنتیکی یافت شده درون جمعیتها
و  15درصد در بین جمعیتها بود (جدول .)7

میباشند میتواند ارقامی با تنوع بیشتر را ایجاد نماید ،نتایج
این پژوهش میتواند در جهت برنامهریز ها اصالحی
بهمنظور ایجاد ارقا متنوعتر برا صفا مختلف مدنظر قرار
گیرد.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس مولکولی که در آن تغییرا
مشاهده شده داخل و بین اجزا جمعیت با استفاده از فاصلهها

جدول  :3نشانيرها ریزماهواره ،تعداد قطعه و شاخص چندشکلی ()DI
)Table 3: SSRs Primers, the number of allele, Diversity Index (DI
زیره سبز و زیره سیاه توأ
زیره سیاه
زیره سبز
Carum carvi

نشانير

تعداد قطعا
چندشکل

Primer
name

PB
3
2
3
3
5
5
3
3
3
3
3

Ealp017
Ealp024
Ealp035
Ealp040
Ealp245
Ealp741
Ealp1340
Ealp1349
Ealp1479
Ealp1493
EalpD268
EalpD333

5

Cuminum cyminum

تعداد قطعا
چندشکل

شاخص
چندشکلی

PB
2
6
3
3
5
2
3
2
6
3
2
5

DI
0.89
0.48
0.56
0.5
0.5
0.79
0.58
0.64
0.62
0.62
0.56
0.76

شاخص
چندشکلی
DI
0.48
0.77
0.64
0.56
0.74
0.32
0.66
0.48
0.80
0.64
0.48
0.76

Carum carvi and Cuminum cyminum

تعداد قطعا
چندشکل
PB
4
7
4
4
5
6
5
3
8
5
4
5

شاخص
چندشکلی

تعداد قطعه
م ر

Nei

DI
0.72
0.75
0.66
0.66
0.76
0.73
0.72
0.64
0.85
0.71
0.64
0.75

Ne
3.57
3.17
2.94
2.94
4.08
3.7
4.65
2.77
6.66
4.1
2.77
4

0.72
0.68
0.66
0.66
0.75
0.73
0.78
0.64
0.85
0.76
0.64
0.85

شاخص تنوع نی

جدول  :4ارزیابی تعداد قطعه مو ر ،شاخصها تنوع شانن و نی در زیره سبز
Table 4: Evaluation of Ne, I and h in Cuminum cyminum and Carum carvi
شاخص تنوع شانن
تعداد آلل م ر
کد جمعیت
Ne
1.08
1.08
1.33
1.25
1.33
1.41
1.25
1.33
1.41
1.25

Population code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

شاخص تنوع نی

I
0.057
0.056
0.23
0.17
0.23
0.28
0.17
0.23
0.28
0.17

جدول  :5دورترین جمعیتها زیره سبز مورداستفاده براسا

Nei
0.041
0.04
0.16
0.12
0.16
0.20
0.12
0.16
0.20
0.12

ماتریس تشابه بهدستآمده از روش نی و لی

Table 5: Farthest used Carum carvi genotypes based on the similarity matrix of Nei and Lee method
دورترین جمعیتها
نشانير مورداستفاده
میزان تشابه
Similarity amount

The used marker

The farthest genotypes

0.074

ریزماهواره

زیره سبز سبزوار -زیره سبز گز برخوار

SSR

Carum carvi of Sabzvar and Gazbarkhoar

جدول  :6دورترین جمعیتها سیاه مورداستفاده براسا

ماتریس تشابه بهدستآمده از روش نی و لی

Table 6: Farthest used Cuminum cyminum genotypes based on the similarity matrix of Nei and Lee method

میزان تشابه

نشانير مورداستفاده

دورترین جمعیتها

Similarity amount

The used marker

The farthest genotypes

0.0

ریزماهواره

زیره سیاه کرمان -زیره سیاه نیشابور

SSR

Cuminum cyminum of Kerman and Neishabour
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جدول  :7تجزیه واریانس مولکولی جمعیتها زیره سبز و سیاه با استفاده از

نشانير SSRs

Table 7: Analysis of molecular variance (AMOVA) related to Cuminum cyminum and Carum carvi population, using
SSRs markers
منابع تغییرا
درجه آزاد
میانيین مربعا
درصد واریانس
)Variance (%

MS

df

Sources of variations

13

**14.88

9

بین جمعیت

87

6.25

20

Between population

درون جمعیت
Within population

29

100

جمع کل
Total sum

** :تفاو معنیدار در سطح یک درصد
**: Significant at 1% level

داشتند در یک گروه قرار گرفتند (شکل  .)3تجزیه خوشها
جمعیتها زیره سیاه و زیره سبز بهصور توأ نیز انجا که
مشاهده شد جمعیتها زیره سبز و زیره سیاه از همدیير
تفکیک شدند و حتی جمعیتها که از لحاظ موقعیت
جغرافیایی نزدیک هم هستند در این خوشه نیز کنار همدیير
قرار گرفته اند (شکل .)4

تجزیه خوشهای و خوشهبندی جمعیت ها
تجزیه خوشها جمعیتها زیره سبز را به دو گروه مختلف
طبقهبند کرد .در ضمن مشاهده شد جمعیتها از لحاظ
موقعیت جغرافیایی از همدیير تفکیک شدند (شکل  )2و در
زیره سیاه نیز جمعیتها در سه گروه مختلف طبقهبند و
جمعیتهایی که از لحاظ موقعیت جغرافیایی نزدیک به هم قرار

شکل  :2تجزیه خوشها جمعیتها زیره سبز براسا

نشانير ریزماهواره ،ماتریس تشابه نی و لی و روش  UPGMAبا استفاده از
نر افزار NTsys

Fig. 2: Clustering of Carum carvi genotypes using SSRs based on the similarity matrix of Nei and Lee, UPGMA
methods with NTsys software
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شکل  :3تجزیه خوشها جمعیتها زیره سیاه براسا

نشانير ریزماهواره ،ماتریس تشابه نی و لی و

روش UPGMA

Fig. 3: Clustering of Cuminum cyminum genotypes using SSRs based on the similarity matrix of Nei and Lee, UPGMA
methods

شکل  :4تجزیه خوشها جمعیتها زیره سیاه و زیره سبز براسا

نشانير ریزماهواره ،ماتریس تشابه نی و لی

و روش UPGMA

Fig. 4: Clustering of Carum carvi and Cuminum cyminum genotypes using SSRs based on the similarity matrix of Nei
and Lee, UPGMA methods

سبز از  0/075تا  ،0/37بریان و همکاران ( )1997میانيین
 ،0/51ماکافر و همکاران ( )Maccarfei et al., 2003از 0/07
تا  0/8و با میانيین  ،0/56پراساد و همکاران ( )2000میانيین
( 0/9فقط برا موتیفها د نوکليوتید ) ،فیژو و همکاران
( )FeiZho et al., 2003از  0/4تا  1و با میانيین  ،0/833بوهن
و همکاران ( )Bohn et al., 1999میانيین  ،0/3هاشمی و

بحث
چندشکلی و شاخص چندشکلی
تاکنون مقادیر مختلفی برا چندشکلی و شاخص چندشکلی
توسط نشانيرها و نشانيرها مختلف مثل ،SSRs ،RAPD
ال بهرامینژاد و همکاران
 ISSRو غیره گزارش شده است مث ً
( ،)Bahraminejad et al., 2012شاخص چندشکلی را در زیره
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مقادیر باال این معیار داللت بر چندشکلی زیاد در یک جایياه
نشانير دارد که در تفکیک و تمایز افراد نقش بهسزایی دارد
گنجخانلو و همکاران ( .)Ganj-Khanloo et al., 2012از طرفی
باال بودن میانيین شاخص چندشکلی هر نشانير ریزماهواره ،آن
را برا تخمین تنوع ژنتیکی و تمایز اکوتیپها نزدیک مفید
کرده است (رحیمی و همکاران 2015 ،پاول و همکاران.)1996 ،
بنابراین نشانيرها  Ealp017و  Ealp741در زیره سبز،
 Ealp1479و  EalpD333 ،Ealp024و  Ealp245در زیره سیاه
که تنوع ژنتیکی باالیی دارند میتوان گفت که برا مطالعا
تنوع ژنتیکی مناسب و برا تحقیقا بعد رو جمعیتها
زیره پیشنهاد میشوند.
تاکنون هیچ نوع مطالعها مشترک بین زیره سبز و زیره
سیاه صور نيرفته اما در این تحقیق مشخص شد که براسا
نتایج تجزیه خوشها (شکل  )4آهنگ جدا شدن جمعیتها
زیره سبز و زیره سیاه و قرار گرفتن جمعیتهایی در کنار هم،
که از لحاظ موقعیت جغرافیایی نزدیک به هم هستند نشان از
روند تکاملی دارد که این دو نوع گیاه هم متفاو بوده و هم
دارا اشتراکهایی هستند که این اشتراکها در قطعهها
تکثیر شده مشخص شده بهطور که اختالف معنیدار بین
تعداد قطعهها زیرماهواره تکثیر شده و شاخص تنوع بهدست
آمده در هر دو زیره وجود نداشته است (جداول  8و .)9
براسا نوع توالی تکرار ریزماهوارهها و همچنین شاخصها
تنوع شانن و نی در جمعیتها زیره مشخص شد که اختالف
بین زیره سبز و زیره سیاه معنیدار و زیره سیاه دارا تنوع
بیشتر نسبت به زیره سبز است (جداول  4و  10شکل .)9
با توجه به اینکه هرچقدر تعداد توالی تکرار ریزماهوارهها
بیشتر باشد چندشکلی بیشتر نیز خواهد داشت (رودر و
همکاران 1998 ،ماکافر و همکاران 2003 ،فاضلینسب و
نقو  .)2011 ،لذا در این تحقیق نیز این مورد بررسی و
مشخص شد توالی ریزماهوارههایی که تکرار بیش از دو
نوکليوتید داشتند شاخص چندشکلی باالتر داشتند (جدول
 10و شکل .)8

همکاران ( ،)1387تعداد قطعه را از  1تا  6و میانيین ،2/14
محمدنژاد و بهرامینژاد ( Mohammadinejad and
 )Bahraminejad, 2013میانيین  2قطعه ،مجید و شارما
( )Majeed and Sharma, 2006که با  36نشانير 168 ،RAPD
قطعه تکثیر و میانيین  ،4/6پژمانمهر و همکاران
( ،)Pejmanmehr et al., 2009با میانيین  ،13/66دهقان
کوهستانی و همکاران ( ،)2008تعداد قطعه تکثیر را از  17تا
 ،33و سپهوند و همکاران ( ،)Sepahvand et al., 2015میانيین
 2/4در کینوا و جمشید جم و همکاران ( Jamshidi-Jam et
 )al., 2014میانيین  2/94در زیتون گزارش دادهاند.
از تما نتایج باال بهعالوه نتایج این تحقیق میتوان فهمید
که شاخص چندشکلی نمیتواند عدد ابتی داشته باشد و
گزارش شده پراساد و همکاران ( )2000که بستيی به عواملی
مثل تعداد قطعه تولید توسط هر جایياه ،نوع توالیها
تکرار (تکرارها دو نوکليوتید در مقایسه با توالی تکرار
سه نوکليوتید و چهارتایی چندشکلی کمتر دارند) رودر و
همکاران 1998 ،ماکافر و همکاران 2003 ،فاضلینسب و
نقو ( )Fazeli-Nasab and Naghavi, 2011و طول توالی
تکرار که نیز همبستيی معنیدار با شاخص چندشکلی دارد
(بریان و همکاران.)1997 ،
تعداد ژنوتیپ و تعداد نشانير ریزماهواره همبستيی مثبتی با
میزان اطالعا چندشکلی دارند (پراساد و همکاران.)2000 ،
بهطور که میانيین شاخص چندشکلی در تحقیقی با 18
ژنوتیپ و  15نشانير در گند  0/63و همین مقدار زمانی که
تعداد جمعیتها به عدد  6رسانده شد  0/54بهدست آمد
(پراساد و همکاران .)2000 ،با توجه به اینکه میزان چندشکلی
با میانيین تعداد قطعه تولید در هر جایياه همبستيی مثبت
دارد (رودر و همکاران 1995 ،فاضلینسب و نقو  .)2011 ،در
نتیجه در شکلها  6 ،5و  7همبستيی باال بین تعداد قطعه
تولیدشده توسط هر نشانير و شاخص چندشکلی هر نشانير
میباشد که م ید مطلب باال است.
شاخص چندشکلی یکی از شاخصها مهم جهت مقایسه
نشانيرها مختلف از نظر قدر تمایز آنها بهشمار رفته و
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شاخص چندشکلی

تعداد آلل تکثیر شده توسط هر آغازگر
Allele number produced by SSRs primersrs

شکل  :5ارتباط بین تعداد قطعه تولید شده توسط هر نشانير  SSRو شاخص چندشکلی در زیره سبز
Fig. 5: Correlation between allele produced by SSRs markers and DI in Carum carvi

DI

شاخص چندشکلی

تعداد آلل تکثیر شده توسط هر آغازگر
Allele number produced by SSRs primersrs

شکل  :6ارتباط بین تعداد قطعه تولید شده توسط هر نشانير  SSRو شاخص چندشکلی در زیره سیاه
Fig. 6: Correlation between allele produced by SSRs markers and DI in Cuminum cyminum

DI

شاخص چندشکلی

تعداد آلل تکثیر شده توسط هر آغازگر
Allele number produced by SSRs primersrs

شکل  :7ارتباط بین تعداد قطعه تولید شده توسط هر نشانير  SSRو شاخص چندشکلی در زیره سبز و سیاه
Fig. 7: Correlation between allele produced by SSRs markers and DI in Carum carvi and Cuminum cyminum
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DI

توالی تکرار دو نوکليوتید

شاخص چندشکلی

توالی تکرار بیش از دو نوکليوتید
Motif with more than two nucleotides

Motif with two nucleotides

شکل  :8مقایسه میانيین نوع توالی تکرار منطقه تکثیر شده توسط ریزماهوارهها مختلف براسا

شاخص چندشکلی

Fig. 8: Mean compare of all primer produced based on Motif and DI of them

DI

Carum carvi

Cuminum cyminum

شکل  :9مقایسه میانيین میزان تنوع زیره سبز و زیره سیاه براسا

شاخص چندشکلی

زیره سبز

زیره سیاه

شاخص چندشکلی

Fig. 9: Mean compare of Carum carvi and Cuminum cyminum diversity based in DI of them

جدول  :8ارزیابی شاخص تنوع نشانيرها ریزماهواره تکثیر شده در زیره سبز و سیاه
Table 8: Evaluation of all diversity index of primers produced in Carum carvi and Cuminum cyminum
معنیدار آمار
میانيین مربعا
مجموع مربعا
درجه آزاد
منابع تغییر
Sources of variation

شاخص تنوع

df

SS

MS

F

1

0.00011

0.00011

0.01ns

Diversity index

خطا

21

0.32110

Error

کل

22

0.32121

Total

 :nsغیرمعنیدار
ns: Non-significant

69

0.01529

ارزیابی تنوع ژنتیکی زیره با استفاده از نشانگرهای ...

جدول  :9ارزیابی تعداد قطعه تکثیر شده توسط نشانيرها ریزماهواره در زیره سبز و سیاه
Table 9: Evaluation of allele number produced by SSRs primers in Carum carvi and Cuminum cyminum
معنیدار آمار
میانيین مربعا
مجموع مربعا
درجه آزاد
منابع تغییر
Sources of variation

df

تعداد قطعه چند شکل

1

SS

MS

0.2964

F
ns

0.18

0.29644

Polymorphic alleles

خطا

21

1.67532

35.1818

Error

کل

35.4783

22

Total

 :nsغیرمعنیدار
ns: non-significant

جدول  :10ارزیابی میزان شاخص چندشکلی نشانيرها ریزماهواره براسا
سیاه

نوع توالی تکرار منطقه تکثیر شده در زیره سبز و زیره

Table 10: Evaluation of DI produced by SSRs primers based on motif of produced alleles in Carum carvi and Cuminum
cyminum
معنیدار آمار
میانيین مربعا
مجموع مربعا
درجه آزاد
منابع تغییر
Sources of variation

df

SS

MS

F

نوع زیره

1

4.320E-04

4.320E04

**6.842E28

موتیف

1

موتیف × نوع زیره

1

Plant
0.01458

0.01458

**2.309E30

Motif
0.03763

0.03763

**5.960E30

Motif × Plant

خطا

8

5.051E-32

6.314E-33

Error

کل

0.052

11

Total

** :معنیدار در سطح یک درصد
**: Significant at 1% level

چندین عامل اکولوژیکی سبب انباشته شدن تفاو ژنتیکی
بین دو جمعیت میشود .مکانها جغرافیایی مختلف از نظر
برخی ویژگیها اکولوژیکی ازجمله عرض و طول جغرافیایی،
دما و رطوبت متفاو اند .این عوامل فاکتورها اکو جغرافیایی
خوانده میشوند و سبب گوناگونی ژنتیک در بین دو جمعیت
میشوند .با توجه به نتایج ،استفاده از جمعیتها مناطق
جغرافیایی بیشتر برا تأیید اليو موجود الز است.
در گونهها دگرگشن به علت ایجاد ترکیبا ژنی جدید،
جریان ژنی باال و فشار شرایط محیطی حاکم بر منطقه ،منجر
به تثبیت یک سر ژنها خاص شده لذا فاصله ژنتیکی درون
جمعیتها پراکنده بوده و در عوض تنوع بین جمعیت نسبتاً کم
است همریچ و گاد رائوف و همکاران ( Hamrick and Godt,
 )1996; Rauf et al., 2010اما در گونهها خودگشن به دلیل
وجود قطعهها متفاو درون هر جمعیت ،تغییرا بیشتر
درون جمعیتها وجود دارد رائو و هوجکین ( Rao and
 )Hodgkin, 2002و در کل هم در گیاهان خودگشن و هم
دگرگشن در اکثر حاال تنوع درون جمعیت بیشتر از تنوع بین

ضریب تشابه
گزارش گردیده که ضریب تشابه تا حدود تحت تأ یر تعداد
ژنوتیپ و تعداد نشانير قرار میگیرد (فاضلینسب و نقو ،
 .)2011مثالً پاراشهر و همکاران ( )Parashar et al., 2014از
0/37تا  ،0/87سیدلرلوزیکوسکا و همکاران (Seidler-
 )Łożykowska et al., 2014از  0/33تا  ،0/78بوهن و
همکاران ( )1999میانيین  ،./57ماکافر و همکاران ()2003
میانيین  ،0/44آگراما و توینسترا ( )2003میانيین 0/43
بهدست آوردند .ضمناً با توجه به میزان پایین اعداد شباهت در
زیرهها سیاه میتوان فهمید که بین آنها تنوع بیشتر بوده و
میتوان از این تنوع در بهبود خصوصیا کمی و کیفی استفاده
کرد .دهقانکوهستانی و همکاران ( )2008نیز تنوع ژنتیکی
باالیی را در میان جمعیتها بومی زیره سیاه استان کرمان،
حتی میان تودهها نزدیک به هم از لحاظ جغرافیایی نشان
دادند .همچنین هاشمی و همکاران ( )2010تنوع ژنتیکی خوبی
را بین  15توده زیره پارسی ایران نشان دادند .دامنه شباهت
بین این نمونهها از  0/66تا  0/96متغیر بود.
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 .)al., 2015لذا بر این اسا چون کمترین میزان تشابه در زیره
سبز مربوط به جمعیتها زیره سبز سبزوار با زیره سبز
گزبرخوار و در زیره سیاه نیز کمترین میزان تشابه مربوط به
جمعیتها زیره سیاه کرمان و زیره سیاه نیشابور .بوده در
نتیجه میتوان اکر کرد که جهت هر نوع تالقی و اصالح گیاه
دارویی زیره بهتر است از این جمعیتها بهعنوان از پایهها
پدر یا مادر و یا دهنده ژن انتخا انتخا کرد.

جمعیت بوده ولی این میزان تنوع در گیاهان خودگشن بیشتر
از دگرگشن است.
در تحقیق حاضر نتایج تجزیه واریانس مولکولی تنوع ژنتیکی
درون جمعیتها  87و بیشتر از تنوع بین جمعیتها  13درصد
بود .وجود تنوع باال درون جمعیت در گیاهان دیير با استفاده از
نشانير ( RAPDشباهت بیشتر گونه  M. piperitaرا با گونه M.
 )aquaticمومنی و همکاران ( )Momeni et al., 2006و نشانير
 ISSRشوید بهار و همکاران ( ،)Bahari et al., 2015الله
واژگون مومنی و همکاران ( ،)Momeni et al., 2013مازودار و
و ول علیخانی و همکاران ( ،)Alikhani et al., 2014نعناع
رودریيز و همکاران ( )Rodrigues et al., 2013و مرزه کاملی و
همکاران ( )Kameli et al., 2013گزارش شده است .از عوامل
م ر در توجیه تنوع بیشتر درون جمعیت موارد ازجمله
خودگشن بودن گیاه ،یکساله بودن ،ازدیاد با بذر ،تعداد
مکانها قطعه مورد بررسی ،موقعیت قطعه و ژنوتیپی
جمعیت ،نوع تالقی و اندازه جمعیت را میتوان اکر نمود
پژمانمهر و همکاران ( )Pezhmanmehr et al., 2010بررسی
تنوع ژنتیکی در جمعیتها بهدلیل دخالت چندین عامل ازجمله
پیوستيی ،تالقی خویشاوند  ،مهاجر و تفاو ها موجود در
افراد تشکیلدهنده جمعیتها دارا پیچیدگیهایی است
محمد و پراسانا ()Mohammadi and Prassana, 2003
قرار گرفتن نمونهها جمعآور شده از مناطق جغرافیایی
مختلف در خوشهها یکسان میتواند نشانها از تشابه ژنتیکی
و یا تبادل فیزیکی بذر بین مناطق مختلف باشد که تفسیر آن
ژنتیک
فیزیکی نسبت به تشابها
تبادال
براسا
توجیهپذیر بیشتر دارد بهار و همکاران ( Bahari et al.,
.)2015
با توجه به اینکه فاصله ژنتیکی بیشتر در هنيا تالقی
جمعیتها یا الینها ،سبب افزایش مکانها ژنی هتروزیيو و
باال بردن احتمال ا ر هتروزیس میشود درینیچ و همکاران
اولفتی و همکاران (،)Drinic et al., 2002; Olfati et al., 2012
و از طرفی فاصله ژنتیکی ممکن است با صفا مطلو مرتبط
باشد در نتیجه میتوان پس از بررسیها بیشتر ،از آنها در
برنامهها بهنژاد استفاده کرد بهار و همکاران ( Bahari et

نتیجهگیری نهایی
با توجاه باه اینکاه تااکنون از نشاانير ریزمااهواره در ارزیاابی
ژنتیکی زیره استفاده نشده لذا از نشانيرها ریزمااهواره کاه در
چوچاخ گزارش شده بود استفاده و نتایج بهدسات آماده نشاان
میدهد که گیاهان یاک خاانواده دارا منااطق حفاظات شاده
بوده و نیز تأیید بر اصول تکامل میباشد .نشاانير ریزمااهواره
مااورد اسااتفاده در ایاان مطالعااه توانساات تنااوع الز را در
جمعیتها زیره سبز و سیاه نشان دهد بهطاور کاه براساا
تعداد قطعه تکثیر شده و شاخص چندشکلی باین زیاره سابز و
زیااره ساایاه اخااتالف معناایدار نبااود امااا براسااا شاااخص
چندشکلی بهدست آمده از نوع توالی ریزماهواره (تکرارها دو و
بیش از دو نوکليوتید ) ،ریزه سیاه دارا تنوع بیشتر نسابت
به زیره سبز بود .همچنین در ایان تحقیاق بارا اولاین باار از
نشانير  SSRدر زیره سیاه استفاده شد.
در کل نتایج ایان تحقیاق نشاان مایدهاد کاه نشاانيرها
ریزماهواره نشانيرها بسیار مناسبی جهت تفکیک و شناساایی
جمعیت ها مختلف زیره میباشند .از این نشانيرها نه تنها در
گروهبند جمعیتها بلکه در شناسایی ژنها مختلف مقاومت
به اساتر هاا زناده و غیرزناده مایتاوان اساتفاده نماود .از
آنجاییکااه تالقاای جمعیااتهااایی کااه از نظاار مولکااولی دورتاار
میباشند میتواند جمعیتهایی با تنوع بیشاتر را ایجااد نمایاد،
نتایج ایان تحقیاق مایتواناد در جهات برناماهریاز اصاالحی
بهمنظور ایجاد جمعیتها متنوع تر برا صفا و جایياههاا
مختلف کروموزومی مدنظر قرار گیرد.

منابع
جهت مطالعه منابع به صفحهها  15-13متن انيلیسی مراجعه شود.
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