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زيره سبز گياهی علفی ،يکساله ،از خانواده چتريان و مهمترين گياه داوريی صادراتی مناطق
خشک و نيمهخشک ايران است .بذور زيره سبز دارای مواد متعددی است که حاوی آنتیاکسيدان

و خواص ضد نفخی هستند .تاکنون هيچ رقم اصالح شدهای از زيره سبز در کشور معرفی نشده-

واژههاي کليدي

تجزیه واریانس مولکولی

است .بهمنظور اجرای برنامه اصالحی آگاهی از ميزان تنوع ژنتيکی ضروری است .در اين مطالعه،
 91آغازگر  SCoTبرای بررسی تنوع ژنتيکی  91اکوتيپ جمعآوری شده از مناطق مختلف ايران
شامل نه استان مورد استفاده قرار گرفت .در مجموع ،از  92باند تکثير شده  99باند چندشکل بوده
و  62/13درصد چندشکلی نشان دادند .يک آغازگر ( )SCoT26فاقد باندهای چندشکل بود.

زیره سبز

ميانگين باندهای چندشکل به ازای هر آغازگر  5/9برآورد شد .اندازه باندها بين  251تا 3111

شاخصهاي تنوع

جفتباز بدست آمد .جهت تجزيه خوشهای از روش  Centriod Linkageاستفاده شد .دندروگرام

نشانگر SCoT

حاصل از تجزيه خوشهای ،اکوتيپهای مختلف را در پنج گروه عمده قرار داد .هر گروه به
زيرگروهايی قابل تقسيم بود .بيشترين فاصله ،بين اکوتيپهای اصفهان-فريدون و خراسان
شمالی -شيروان ،و کمترين فاصله بين اکوتيپهای خراسان شمالی-اسفراين و خراسان شمالی-
مانه مشاهده شد .مقادير شاخص شانون و ضريب فاصله ژنتيکی نی نشان داد که بيشترين تنوع
درون جمعيتی در اکوتيپهای کرمان و کمترين تنوع درون جمعيتی در اکوتيپهای سمنان
وجود دارد .مقادير شاخصهای  FSTو  ،Nmبيانگر باالبودن تبادل ژنی بين نه جمعيت زيره سبز در
ايران میباشد .تجزيه واريانس مولکولی ( )AMOVAدرون و بين جمعيتها انجام گرفت .با توجه
به مقادير هتروزيگوسيتی درون جمعيتها ،بين جمعيت ها و تنوع ژنتيکی کل ،تنوع بين جمعيتها

بيشتر از تنوع درون جمعيتها میباشد .اين پژوهش نشان داد که تنوع قابل توجهی بين اکوتيپ-
های مختلف مورد بررسی جهت اصالح جمعيت مانند گزينش تودهای ژنوتيپی و توليد ارقام

مصنوعی وجود دارد.
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نشانگرهای مولکولی مبتنی بر  DNAبرای استفاده در جهت

زیره سبز ( ،)Cuminum cyminumگیاهی یکساله ،دیپلوئید

اهداف مختلف ،از جمله بررسی تنوع ژنتیکی ،انگشت نگاری

( ،)2n=19از خانواده چتریان و بومی مناطق مدیترانه است .زیره-

ارقام ،تهیه نقشه ساختار ژنتیکی ،و انتخاب به کمک نشانگر ایجاد

سبز گیاه دارویی بسیار با ارزشی است که از زمان باستان در هند

شدهاند ( .)Huang, Zhang et al. 2014اخیراً ،یک روش جدید

میشود ( Rostami-Ahmadvandi, Cheghamirza

نشانگری  DNAبه نام چندشکلی هدفمند کدون آغازی ()SCoT

 .)et al. 2013; Mulpuri, Muddanuru et al. 2013امروزه این

طراحی شدهاست ( .)Collars and Mackill 2009سیستم

گیاه در کشورهای مختلف از جمله چین ،پاکستان ،ایران ،عراق،

نشانگری  SCoTروشی مبتنی بر محل شروع ترجمه ()1ITS

( Rostami-Ahmadvandi,

میباشد که اولین بار روی گونههای مدل برنج ()Oryza sativa

 .)Cheghamirza et al. 2013تولید جهانی زیره در حدود

بررسی شدهاست ( .)Collard and Mackill 2009از آنجاییکه

 033333تن میباشد و طبق آمار ،هند بزرگترین تولیدکننده (13

سیستم نشانگری  SCoTغالب است ،فرض شدهاست که هر باند

درصد تولید جهان) ،صادرکننده و مصرفکننده دانه زیره در جهان

نمایندهای از مکانهای ژنی مستقل دواللی میباشد .سیستم

میباشد .کشورهای تولیدکننده اصلی دیگر سوریه ( 1درصد)،

نشانگری  SCoTشبیه  ISSRو RAPDمیباشد زیرا آغازگر

ترکیه ( 6درصد) و ایران ( 6درصد) هستند؛ سهم کشورهای دیگر

واحدی بهعنوان آغازگر رو به جلو و معکوس استفاده میشود

باهم  13درصد است ( .)agricommodityprices.comبذور زیره

( .)Gao Zhu et al. 2014باوجود اینکه سیستم نشانگری

سبز حاوی مواد شیمیایی متعددی است که ازجمله آنها خواص

تعداد زیادی باند به ازای هر آغازگر ایجاد کرده و بسیار چندشکل

آنتیاکسیدانی و ضد نفخ است .زیره سبز تحرک دستگاه گوارش

است ،اما با توجه به تکثیر تصادفی از ژنوم فاقد اطالعات مرتبط

معده و روده را افزایش داده و همچنین قدرت هضم را با افزایش

با صفات بیولوژیکی گونهها از جمله رنگ گلها میباشد (

ترشحات آنزیمی معده و روده افزایش میدهد .این ادویه منبع

 .)Zhu et al. 2014سیستم نشانگری  SCoTدارای ترکیبی از

مهمی از مواد معدنی مانند آهن ،مس ،کلسیم ،پتاسیم ،منگنز،

مزایای  RAPDو  ISSRمیباشد ،ساده ،مقرون به صرفه و روشی

سلنیوم ،روی و منیزیم است .این گیاه همچنین حاوی مقدار

مؤثر با تکرارپذیری باال میباشد (

Bhattacharyya Kumaria et

مناسبی از ویتامینهای  Bمثل تیامین ،ویتامین  ، B-6نیاسین،

 .)al. 2013این روش میتواند در بررسی تنوع ژنتیکی ،تهیه نقشه

ریبوفالوین ،و دیگر ویتامینهای آنتیاکسیدانی مثل ویتامین ،E

0

و مصر استفاده

ترکیه ،سوریه و مراکش کشت میشود

ویتامین  Aو ویتامین  Cاست .بذور ،غنی از بسیاری از

2

SCoT

Gao

ژنتیکی مکان صفات کمی ( )QTLو تجزیه تفکیک تودهای

مورد استفاده قرار گیرد ( .)Collard and Mackill 2009گزارش-

آنتیاکسیدانهای فنلی مانند کاروتن ،زئانتین ،و لوتئین است

های بسیار کمی درخصوص تجزیه  SCoTبرای بررسی تنوع

( .)Parashar and Malik 2014برای حصول موفقیت در

ژنتیکی گروههای مهم باغی ،زراعی و دارویی وجود دارد .تجزیه

برنامههای بهزراعی ،نیاز به سیستمی برای حفاظت از منابع ژنتیکی

سیستم نشانگری  SCoTدر مطالعات تنوع ژنتیکی و روابط درون

است .برآورد یک تخمین واقعی از سطح پراکنش تنوع ژنتیکی در

جمعیتی واریتههای برنج ،ژنوتیپهای بادام زمینی تجاری

گونههای مهم یکی از اهداف اصلی حفاظت ژنتیکی است.

( ،)Xiong et al. 2011( ،)Arachis hypogaea L.ارقام انبه ( Luo

ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مولکولی روشی

 )et al. 2010, 2011بهخوبی مورد استفاده قرار گرفتهاست

مطمئن میباشد که اطالعات پایهای مفیدی راجع به گیاهان فراهم

( .)Gao Zhu et al. 2014علت ضرورت استفاده از این نشانگر

میکند ( .)Bhattacharyya, Kumaria et al. 2013اطالعات ناقص

بررسی ارتباط درون جمعیت گونههای مختلف و تشخیص

درباره تنوع ژنتیکی یک عامل محدودکننده برای تولید انبوه و
ایجاد بهترین واریتهها محسوب میشود .برای برآورد تنوع ژنتیکی
نیاز به دادههای مولکولی است.)Parashar and Malik 2014( .
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نشانگر مولکولی مناسب و مرتبط با صفات زراعی مهم میباشد

درنهایت  5دقیقه دمای  12درجه سانتیگراد جهت بسط نهایی

(.)Gao Zhu et al. 2014

انجام شد .محصول  PCRدر ژل آگارز  2درصد با بافر  TAEبه

هدف از این پژوهش بررسی میزان تنوع ژنتیکی و پی بردن به

مدت  0ساعت در ولتاژ  133از یکدیگر تفکیک شده و پس از

ساختار ژنتیکی اکوتیپهای زیره سبز ایران توسط نشانگر

SCoT

بهمنظور بهبود روشهای حفاظت ژنتیکی و استفاده بهینه از آن و
نیز انتخاب صحیح در راستای تولید رقم اصالح شده زیره سبز
میباشد.

رنگآمیزی در اتیدیوم بروماید مشاهده و امتیازبندی شد.
تعداد قطعات چندشکل و تک شکل برای هر آغازگر امتیازدهی

شد و قطعات تک شکل در محاسبات وارد نشدند .برای از بین-

بردن اثر زنجیرهای شدن 1که در آن تفکیک ژنوتیپها و گروه-
بندی مشکل انجام میشود و باعث پیچیدگی تفسیر و ایجاد

گروههای تک عضوی میشود ( ،)Farshadfar 2001روشهای

مواد و روشها
 94اکوتیپ زیره سبز ( )Cuminum cyminum L.با منشا متفاوت

مختلفی بررسی و درنهایت روش  Centroid Linkageو ضریب

از بانک ژن گیاهان دارویی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران تهیه

تشابه جاکارد انتخاب شد .کالستربندی توسط نرمافزار

شد .کد مخصوص مربوط به محل جمعآوری هر اکوتیپ در

( 3.2شکل  )1و آزمون مانتل با نرمافزار  XLSTATانجام گرفت.

جدول  1ذکر شدهاست DNA .از  1/5گرم بافت تازه ده بوته از

شاخصهای ژنتیکی جمعیتها با استفاده از نرمافزار

هر اکوتیپ به روش استخراج  DNAگیاهان دارویی و آروماتیکی

 POPGEN3.2و ماتریس فاصله بین جمعیتها براساس روش نی

DNA

محاسبه شد ( .)Nei 1973دندروگرام بر اساس فواصل ژنی نی و

( )Pirttilä Hirsikorpi et al. 2001جداسازی شد .کیفیت

استخراجی توسط اسپکتوفتومتری و ژل آگارز یک درصد بررسی

MPVS

با روش  UPGMAترسیم شد.

شد.
 13آغازگر از بین توالیهای حفظ شده اطراف کدون آغازین که
توسط ( Joshi et al. )1997و ( Sawant et al. )1997معرفی شده
بود انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت (

Collard and Mackill

 .)2009این آغازگرهای  11بازی بر اساس توالیهای کدون
آغازی  ATGدر موقعیتهای  +0 ،+2 ، +1و "،"C" ،"A" ،"G

" "Cبهترتیب در موقعیتهای  +1 ، +1 ، +9هستند ( Collard and

 .)Mackill 2009تکثیر  PCRبهطور تجربی با آزمون غلظتهای
مختلف  DNAژنومی ،آغازگر و منیزیم کلراید انجام شد .دمای
اتصال بهینه بسته به توالی آغازگرها متفاوت بود .تکثیر  PCRدر
حجم واکنش  25میکرولیتری شامل یک میکرولیتر

DNA

(باغلظت  25نانوگرم بر میکرولیتر) 1/25 ،میکرولیتر آغازگر و
 12/5میکرولیتر مسترمیکس  2xبا غلظت 1/5میلیموالر منیزیم
کلرید 0.4 mM dNTPs ،و

0.2 units/µl Taq DNA polymerase

انجام گرفت .تکثیر  PCRدر ترموسایکلر با دمای دناتوره 49
درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه و سپس  93چرخه با دمای 49

شکل -1خوشهبندی  94اکوتیپ زیره سبز به روش  Centroid Linkageبا
استفاده از نرمافزار

MPVS 3.2

سانتیگراد به مدت یک دقیقه ،دو دقیقه دمای اتصال هر آغازگر و
دو دقیقه در دمای  12سانتیگراد بهعنوان دمای گسترش و

Chaining effect
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جدول -1محل جمعآوری  94اکوتیپ زیرهسبز جمعآوری شده از  4استان مختلف ایران
شماره اکوتیپ

جمعیت (استان)

اکوتیپ (شهرستان)

شماره اکوتیپ

جمعیت (استان)

اکوتیپ (شهرستان)

1

فارس

سروستان

26

خراسان جنوبی

بیرجند

2

فارس

سپیدان

21

خراسان جنوبی

سرایان

0

فارس

سیوند

21

خراسان جنوبی

درمیان

9

فارس

استهبان

24

اصفهان

فریدون

5

یزد

اردکان

03

اصفهان

سمیرم

6

یزد

بافق

01

اصفهان

اردستان

1

یزد

صدوق

02

اصفهان

نائین

1

یزد

خاتم

00

اصفهان

خوانسار

4

یزد

سدرویی

09

اصفهان

نطنز

13

گلستان

مراوه-تپه

05

سمنان

شهمیرزاد

11

گلستان

آققال

06

سمنان

سرخه

12

گلستان

جت

01

سمنان

ایوانکی

10

گلستان

گنبد

01

سمنان

کالته

19

کرمان

بافت

04

خراسان شمالی

اسفراین

15

کرمان

بردسیر

93

خراسان شمالی

شیروان

16

کرمان

چترود

91

خراسان شمالی

بجنورد

11

کرمان

جوپار

92

خراسان شمالی

مانه

11

کرمان

کوهبنان

90

خراسان رضوی

گنبد

14

کرمان

ماهان

99

خراسان رضوی

فردوس

23

کرمان

راور

95

خراسان رضوی

تربتحیدریه

21

کرمان

رفسنجان

96

خراسان رضوی

تربتجام

22

کرمان

سیرجان

91

خراسان رضوی

کاشمر

20

کرمان

زرند

91

خراسان رضوی

تایباد

29

خراسان جنوبی

قائن

94

خراسان رضوی

بردسکن

25

خراسان جنوبی

نهبندان

جدول -2اسامی آغازگرهای  SCoTو تعداد باندها ،تعداد باندهای چندشکل و درصد چندشکلی آنها
توالی

ردیف

آغازگر

1

SCoT2

CAA CAA TGG CTA CCA CCC

2

SCoT14

ACG ACA TGG CGA CCA CGC

0

SCoT17

تعداد باند

تعداد باندهای چندشکل

چندشکلی ()%

6

6

%133

1

6

% 15/62

ACC ATG GCT ACC ACC GAG

0

2

% 91/92

9

SCoT24

CAC CAT GGC TAC CAC CAT

1

1

%133

5

SCoT27

ACC ATG GCT ACC ACC GTC

5

9

% 01/15

6

SCoT29

CAA TGG CTA CCA CCG GCC

2

1

%2

1

SCoT30

CCA TGG CTA CCA CCG GCG

13

4

% 63/13

1

SCoT31

CCA TGG CTA CCA CCG CCT

6

5

% 13/65

در این ارزیابی تعداد آللهای مشاهده شده ،تعداد آللهای موثر،

ها ( )Gstو شاخص تثبیت )Fst( 1توسط فرمول

شاخص تنوع ژنتیکی نی و شاخص شانون برای هریک از

محاسبه شد ( .)Lynch and Milligan 1994تجزیه واریانس

جمعیتها محاسبه شد .همچنین هتروزیگوسیتی کل (،)Ht

مولکولی بر اساس دادههای مولکولی توسط نرمافزار

هتروزیگوسیتی درون جمعیتها ( ،)Hsضریب تنوع بین جمعیت-

Fst=(Ht-Hs)/Ht

GenAlEx

 6.501انجام گرفت.

Fixation Index
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خوشهبندی اکوتیپها ،اکوتیپهعای خراسعان شعمالی و خراسعان

نتایج
با وجود اهمیت دارویی و زراعی زیره سبز ،اطالعات کافی راجعع
به تنوع ژنتیکی این گیاه در دسترس نمعیباشعد (
 .)2014لذا ،در این مطالععه 94 ،ژنوتیعپ از

Gao Zhu et al.

Cuminum cyminum

توسط نشانگر مولکولی  SCoTمورد بررسعی قعرار گرفتعه اسعت.
آغازگرها درمجموع  91قطعه تکثیر کردند ،که  91باند چندشعکل
بهدست آمد .فراوانی چندشکلی  62/30درصد و میانگین  5/1باند
چندشععکل بععه ازای هععر آغععازگر ایجععاد شععد .بععیشتععرین میععزان
چندشععکلی ( 133درصععد) در آغازگرهععای  SCoT2و

SCoT 24

مشاهده شد درحالیکعه کمتعرین مقعدار چندشعکلی (دو درصعد)
مربوط به آغازگر  SCoT29بود .میانگین هریعک از شعاخصهعای
هتروزیگوسیتی کل ( ،)Htتنوع درون جمعیتهعا ( )Hsو ضعریب
تنوع بین جمعیتها ( )Gstبهترتیعب برابعر  3/15 ،3/22و  3/24و
بررسیهای بسیاری کمی درخصوص تجزیه  SCoTبرای بررسعی
تنوع ژنتیکی گروههای مهم باغی ،زراعی و دارویی اسعتفاده شعده
است .تجزیه سیستم نشانگری  SCoTدر مطالعات تنوع ژنتیکعی و
روابط درون جمعیتی واریتههای برنج ،ژنوتیپهعای بعادام زمینعی
تجعاری ( ،)Xiong et al. 2011( ،)Arachis hypogaea L.ارقعام

انبه ( )Luo et al. 2010, 2011به خوبی مورد استفاده قرار گرفتعه-
است ( .)Gao, Zhu et al. 2014علعت ضعرورت اسعتفاده از ایعن
نشععانگر بررسععی ارتبععاط درون جمعیععت گونععههععای مختلععف و
تشخیص نشانگر مولکولی مناسب و مرتبط با صفات زراعی مهعم
میباشد ( .)Gao, Zhu et al. 2014از ده آغعازگر غربعال شعده در
این پژوهش ،نه آغازگر دارای محصوالت تکثیری بودنعد .از بعین
این نه آغازگر ،هشت آغازگر دارای بانعدهای چنعد شعکل بودنعد
درحالی که یکی از آن ها چندشکلی از خعود نشعان نعداد .مقعادیر
ماتریس تشابه بر اسعاس ضعریب جاکعارد مبتنعی بعر نشعانگرهای
 SCoTبین  3/03در اکوتیپهعای ( 24اصعفهان  -فریعدون) و 93
(خراسان شمالی  -شیروان) ،تا  3/14در اکوتیپهای ( 04خراسان
شمالی  -اسفراین) و ( 92خراسان شمالی  -مانه) بعهدسعت آمعد.
انععدازه بانععدهای تکثیرشععده بععین  253تععا  0333جفععتبععاز بععود.
دندروگرام با استفاده از نعرمافعزار  MPVS 3.2ترسعیم شعد .ایعن
دندروگرام دارای پنج خوشه بزرگ بود که این خوشههعای بعزرگ
قابل تقسیم به زیرخوشههای دیگر هستند (شکل  .)1بعا توجعه بعه

رضوی بایکدیگر در یک گروه قعرار گرفتنعد درحعالیکعه عمعدتا
اکوتیپهای جوامع سمنان و اصفهان با یکدیگر در یک گروه قرار

گرفتند .آزمون مانتل با نرمافعزار  XLSTATانجعام و  r=3/41بعه-
دست آمد که نشان دهنده کارایی مطلوب دنعدروگرام ترسعیمی در
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت زیره سبز است .در پژوهش حاضعر،
اسععتفاده از سیسععتم نشععانگری  SCoTدر بررسععی تنععوع ژنتیکععی
جمعیت زیره سبز موفقیتآمیز بعوده و تنعوع بعاالیی را نشعان داد.
چندشکلی باالیی که سیسعتم نشعانگری  SCoTنشعان داده اسعت،
اطالعات مناسبی راجع به تنعوع ژنتیکعی گیعاه دارویعی زیعرهسعبز
فراهم کرد .نتایج مختلفی از تجزیه مولکولی اکوتیپهای زیره سبز

توسط سایر نشانگرهعای مولکعولی ازجملعه  RAPDو  ISSRبعه-

دست آمده است ( .)Mulpuri, Muddanuru et al. 2013میعانگین
هریععک از عامععلهععای هتروزیگوسععیتی کععل ( ،)Htتنععوع درون
جمعیتها ( ،)Hsضریب تنوع بعین جمعیعتهعا ( )Gstبعهترتیعب
برابر  3/15 ،3/22و  3/24بوده ومقادیر  Fstو  Nmبین جمعیتهعا
بهترتیب برابر  3/05و  1/11بعهدسعت آمعد کعه رابطعه عکعس بعا
یکدیگر داشته بهطوری که وقتی  Fstدر بعیشتعرین مقعدار اسعت
 Nmدر کمتعععرین مقع عدارش اسعععت Fst .و Nmنشعععاندهنعععده
ساختارجمعیت و دوری و نزدیکی جمعیتها از یکعدیگر بعوده و
 Nmنشاندهنده مهاجرت ژنی میباشد.
باتوجه به نتایج حاصل از ماتریس فاصله بین جمعیتها مبتنی بر
فاصله نی بیشترین فاصله ژنتیکی با مقدار  3/11بین دو جمعیت
یزد و خراسان جنوبی و کمترین فاصله ژنتیکی  3/39بین
جمعیتهای فارس و کرمان مشاهده شد (جدول .)0دندروگرام
حاصل از نه جمعیت ایرانی زیره سبز نشان داد که جمعیتهای
کرمان و فارس در یک گروه ،خراسان رضوی و خراسان شمالی
در کنار هم و خراسان جنوبی و سمنان نیز باهم گروهبندی شدند
درحالیکه جمعیت یزد در خوشه جداگانهای طبقهبندی شد
(شکل .)0در جمعیتهای دگرگشن فاصله ژنتیکی میتواند به
علت جریان ژنی باال ،کاهش پیدا کرده و تنوع درون جمعیتها
بیشتر باشد .با توجه به مقدار باالی  Nmوهمچنین مقدار کم

Fst

میتوان نتیجه گرفت که هتروزیگوسیتی هرجمعیت باالست و
نشاندهنده تبادل باالی ژنی بین جمعیتها میباشد .با توجه به
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مقادیر هتروزیگوسیتی درون جمعیت ،هتروزیگوسیتی بین

جمعیت سمنان دارای کمترین تنوع در بین نه جمعیت ایرانی

جمعیت و میزان تنوع ژنتیکی کل میتوان دریافت که تنوع بین

است .تجزیه تنوع دادههای مولکولی ( )AMOVAبر اساس

جمعیتها در مقایسه با تنوع درون جمعیتها بیشتر میباشد .از

نشانگر  SCoTنشان داد که  10درصد از تغییرات کل ،مربوط به

لحاظ تعداد آللهای موثر ،جمعیتهای کرمان و سمنان بهترتیب

تنوع بین جوامع اکوتیپهای زیره سبز است در حالیکه 11

بیشترین و کمترین تعدادآلل مؤثر را دارند .با توجه به شاخص

درصد از تغییرات با تنوع درون جوامع قابل توجیه میباشد

شانون و ضرایب تنوع نی جمعیت کرمان دارای بیشترین تنوع و

(جدول .)9

جدول -0تنوع ژنتیکی مشاهده شده درون جمعیتهای زیره سبز ایرانی
جمعیت

اندازه جمعت

*na

*ne

*h

*I

*PPB

فارس

9

1/01

1/21

3/15

3/22

01/5

یزد

5

1/93

1/20

3/10

3/23

04/5

گلستان

9

1/91

1/02

3/11

3/21

91/42

کرمان

13

1/10

1/01

3/22

3/09

12/42

خراسان جنوبی

5

1/52

1/21

3/11

3/26

52/31

اصفهان

6

1/96

1/21

3/16

3/29

95/10

سمنان

9

1/25

1/11

3/34

3/19

25

خراسان شمالی

9

1/01

1/23

3/11

3/11

01/25

خراسان رضوی

1

1/90

1/21

3/16

3/20

90/15

میانگین

94

1/15

1/06

3/22

3/05

90/41
*

na = Observed number of allel
h = Nei's gene diversity
*
ne = Effective number of alleles
I = Shannon's Information index
*
PPB = Polymorphic Percentage Band
*

شکل -2پالت دوبعدی حاصل از تجزیه  PCoبرای  94اکوتیپ زیرهسبز توسط تجزیه  PCoبر اساس گروهبندی
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 cyminumدارای بنیه ژنتیکی عظیمی در ایران است .تجزیه
نشانگرهای مولکولی  SCoTدارای توانایی بررسی تنوع ژنتیکی
درون اکوتیپهای زیره سبز است .با توجه به نتایج حاصل از
نشانگر  ،SCoTاحتمال وجود اجداد مشترک بین اکوتیپهای
استان خراسان بهخصوص خراسان شمالی و خراسان رضوی و
همچنین بین اکوتیپهای سمنان و اصفهان و نیز بین جمعیتهای
کرمان و خراسان جنوبی وجود دارد .از این پژوهش میتوان به
این نتیجه رسید که نشانگر مولکولی  SCoTدارای توانایی در
شکل -0خوشهبندی نه جمعیت ایرانی زیره سبز به روش  UPGMAبا استفاده

بررسی تنوع ژنتیکی زیره سبز میباشد .در یک پژوهش توسط

از نرمافزار POPGEN 3.2

نشانگر مولکولی  ،SSRبه بررسی تنوع مولکولی  94اکوتیپ زیره

جدول  -9تجزیه واریانس  94اکوتیپ زیره سبز توسط نشانگر

سبز پرداخته و احتمال وجود اجداد مشترک بین اکوتیپهای

SCoT

درجه

مجموع

میانگین

درصد

درصد

سمنان و اصفهان گزارش شدهاست (

()S.O.V

آزادی()Df

مربعات ()SS

مربعات ()MS

تغییرات

احتمال

 .)Mohammadinejad 2013این محققین برای توجیه بهتر روابط

بین جمعیت

1

14/611

4/463

%10

≤31/3

درون جمعیت

93

223/916

5/512

%11

≤31/3

ژنتیکی از روش  Centroid Linkageبرای طبقهبندی افراد استفاده

کل

91

033/160

3/10

%133

-

منبع تغییرات

Bahraminejad and

نموده و احتمال وجود اجداد مشترک بین اکوتیپهای خراسان
شمالی و خراسان رضوی بیان شدهاست.

(Baghizadeh et )2013

 al.با استفاده از نشانگر  94 ،RAPDاکوتیپ ایرانی زیره سبز را
مورد بررسی قرار داده و با استفاده از روش  UPGMAدندوگرام
بحث

زنجیرهای ارائه کردند ( .)Baghizadeh, Karimi et al. 2013با این

بهعلت آب و هوای متنوع و تمدن قدیمی ،ایران یکی از مراکز

حال ،نشانگرهای مولکولی بیشتری باید برای ارزیابی تنوع

مهم تنوع ژنتیکی بوده و استان کرمان با تنوع زیستی زیره سبز

ژنتیکی زیره استفاده و به روابط دقیق ژنتیکی در اکوتیپهای زیره

دارای پتانسیل نامشخصی است که باید به اندازه کافی در نظر

سبز پی برد.

گرفته شود ( .)Mulpuri, Muddanuru et al. 2013ایجاد ارقام

بررسی پلیموفیسم ژنتیکی با استفاده از تجهیزات بیوتکنولوژی

اصالح شده ،تولید و باروری بذرهای ادویهای را تا حدی افزایش

مدرن مثل نشانگرهای مولکولی بخش مهمی از بهنژادی گیاهی

داده است .میزان تنوع ژنتیکی در ارقام سنتی این گونههای زراعی

محسوب میشود زیرا استفاده از آن به اصالحگر گیاهی کمک

را به خطر انداخته است .بنابراین ،حفاظت از ژرم پالسم این

میکند تا واریتههای جدید ایجاد کند .تنوع ژنتیکی باال بین جوامع

ادویه بذری دارای اهمیت زیادی است .اگر این منابع ژنتیکی

ایرانی زیره سبز میتواند منجر به تولید جوامع با عملکرد باالی

باارزش جمعآوری و نگهداری نشوند ،ممکن است برای همیشه

زیره سبز میشود ( .)Mulpuri, Muddanuru et al. 2013تنوع

از بین بروند ،از این رو جمعآوری و نگهداری تنوع زیستی

مولکولی بین  94اکوتیپ ،بهعنوان زیرجوامعی از نه جمعیت

ادویههای بذری در سرتاسر کشور و خارج از کشور مورد نیاز

مشتق شده از مناطق مختلف ایران ،پنج دسته را نشان داد .بر

است ( .)Mulpuri, Muddanuru et al. 2013این پژوهش

اساس این دادهها استنباط شد که پتانسیل باالیی از تنوع در جوامع

نشاندهنده تنوع باالی ژنتیکی زیره سبز ()Cuminum cyminum

زیره سبز ایرانی که منبع مهمی برای اهداف اصالحی زیره سبز

میباشد که بنا به نوع گردهافشانی این گیاه قابل توجیه است.

هستند وجود دارد .بهطور خالصه استفاده از سیستم نشانگری

Cuminum

 SCoTدر ارزیابی روابط ژنتیکی اکوتیپهای زیره سبز موفقیت

همچنین این پژوهش نشان داد که ژرم پالسم
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.ژنتیکی جمعیتهای زیره سبز مورد استفاده قرار میگیرد

آمیز بوده و چندشکلی حاصل از این سیستم نشانگری در مدیریت
 و حفاظت از منابع، بهبود استراتژیهای اصالحی،ژرمپالسمی
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