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پونه ﮔياهﻲ از ﺧانواده نﻌﻨاع مﻲﺑاشﺪ .اين ﮔياه ،از نﻈﺮ ﺧواص دارويﻲ در دنيا اهميﺖ ﻓﺮاوانﻲ
دارد .هﺪف از اين تحقيق ﺑﺮرسﻲ تﻨوع ژنتيکﻲ ،مورﻓولوژيکﻲ و ﻓيزيولوژيکﻲ  99اکوتيپ پونه از
مﻨاطق مختلف کشور مﻲﺑاشﺪ .ﺑهمﻨﻈور ﺑﺮرسﻲ تﻨوع ﺑين اکوتيپهاي پونه در دانشگاه محقق
اردﺑيلﻲ ،آزمايشﻲ در ﻗالﺐ طﺮح ﺑلوک کامال تصادﻓﻲ در  99اکوتيپ (تيمار) و  3تکﺮار اﺟﺮا شﺪ.

واژههای کلیدی

در اين تحقيق ،ﺑﺮاي تﻨوع ژنتيکﻲ اکوتيپهاي ﮔياه پونه  Mentha longifoliaاز  95نشانگﺮ
مولکولﻲ  RAPDو ﺑﺮاي صفات مورﻓوﻓيزيولوژيک صفاتﻲ از ﻗبيل طول ﺑﺮگ ،ﻋﺮض ﺑﺮگ ،سطح

پونه

ﺑﺮگ ،تﻌﺪاد ﺑﺮگ ،ارتفاع ﺑوته ،ﻋﺮض ﺑوته ،انشﻌاﺑات ﺑوته ،روز تا ﮔلﺪهﻲ ،ميزان کلﺮوﻓيل ،a

مورفولوژیک

کلﺮوﻓيل  ،bکلﺮ وﻓيل کل ،کارتﻨوئيﺪ ،درصﺪ نشﺖ مواد محلول و  RWCانﺪازهﮔيﺮي شﺪ.
آغازﮔﺮهاي  RAPDدر مجموع  967ﺑانﺪ تکثيﺮ کﺮدنﺪ که  963ﺑانﺪ ( 17/21درصﺪ) داراي چﻨﺪ

خصوصیات فیزیولوژیکی

شکلﻲ ﺑودنﺪ .محتواي اطالﻋات چﻨﺪ شکلﻲ ( )PICدر محﺪودهي ( 0/941آغازﮔﺮ  )33تا 0/256

تنوع ژنتیکی

(آغازﮔﺮ  )3ﺑود .اکوتيپ آذرﺑايجان غﺮﺑﻲ ﺑا اکوتيپ يزد ﺑيشتﺮين شباهﺖ ژنتيکﻲ  0/152را دارا

گیاه دارویی

ﺑودنﺪ .تجزيه و تحليل ﺧوشهاي اکوتيپها ﺑا استفاده از ضﺮيﺐ تشاﺑه ﺟاکارد و ﺑه روش UPGMA
انجام شﺪ و  99اکوتيپ مورد ﺑﺮرسﻲ در  3ﮔﺮوه دستهﺑﻨﺪي شﺪنﺪ .نتايج تجزيه واريانس و ميانگين
مﺮﺑﻌات ﺑﺮاي صفات انﺪازهﮔيﺮي شﺪه ،مﻌﻨﻲدار ﺑودنﺪ .تجزيه ﺧوشهاي ﺑﺮاساس صفات زراﻋﻲ نيز
اکوتيپها را ﺑه  3ﮔﺮوه تقسيم کﺮد .وﺟود تﻨوع ژنتيکﻲ ﺑين اکوتيپهاي پونه امکان انجام مقاصﺪ
ﮔزيﻨش را ﻓﺮاهم ﺧواهﺪ ساﺧﺖ.
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مقدمه

ژنوتیپهای مورد مﻄالعه داشت .نتایج تجزیه خوشهای،

خانواده نعناعیان دارای تنوع گستردهای بوده ،بهطوری که در ایران

ژنوتیپهای مورد بررسی را در سه گروه اصلی تفکیک نمود

M. suaveolens M.

بهطوری که تجزیه به مختصات اصلی نیز الگوی گروهبندی

)M. longifolia ،M. arvensis ،M. aquatica ،mozaffarianii

ژنوتیپها را تایید کرد .هﻢچنین تنوع درون گونهای ( 19درصد)

Mentha longifolia

در مقایسه با تنوع بین گونهای (دو درصد) بیشتر بود .بیشترین

یکی از شش گونه نعناع است که در ایران وجود دارد و مورد

تنوع ژنتیکی در درون گونههای  M. longifoliaو کﻢترین تنوع

توجه قرار گرفته است .بهدلیل اهمیت دارویی ،غذایی و بهداشتی

ژنتیکی بین گونههای  M. spمشاهده شد Rahim )2011( .روابط

پونه امروزه کمتر کسی است که با این گیاه سروکار نداشته باشد،

ژنتیکی  19نمونه متعلق به 1

گونهیM. longofolia،M. spicata

زیرا انواع خواص درمانی اسانسها نسبت به بیماریهای میکروبی

و M. piperataبا استفاده از  12نشانگر  R-ISSRمورد بررسی

( ،)Arrieta et al. 2001غیر میکروبی ( ،)Bum et al. 2001اثر

قرار داد .در مجموع  111باند تولید شد ،که  149باند آن

Khan et al.

چندشکل بودند .میانگین درصد چندشکلی  14/11درصد بهدست

 )2001و نیز تاثیر ضد قارچی آنها کامال مشخص شدهاست.

آمد 01/71 .درصد تنوع کل مربوط به تنوع درون گونهای و

گونههای خانوادۀ نعناعیان همانند آویشن و پونه به علت دارا

 29/11درصد آن مربوط به تنوع بین گونهای بود

بودن مقادیر باالی مونوترپنها ،تیمول و کارواکرول خاصیت

هدف از این مﻄالعه ارزیابی تنوع ژنتیکی  11اکوتیپ پونه

آنتیاکسیدانی از خود نشان میدهند ( .)Craig 1999تنوع ژنتیکی

جمعآوری شده از مناطق مختلﻒ ایران با استفاده از نشانگرهای

در جمعیتهای گیاهی ممکن است از طریق ساز و کارهای

مولکولی و مورفوفیزیولوژیکی بود.

شش گونه از جنس نعناع

(spicata

،M.

گزارش شده است (.)Mozaffarian 1996

کشندگی با بازدارندگی روی باکتریها و مخمرها (

متفاوتی مانند جهش ،نوترکیبی ،مهاجرت ،جریان ژنی و
راندهشدگی ژنتیکی ایجاد شود .با توجه به نقش تنوع ژنتیکی در
پیشبرد اهداف برنامههای اصالح نباتات شناسایی این تنوع از
طریق روشهای مولکولی و غیر مولکولی با اهمیت خواهد بود.
امروزه در بررسی تنوع و تعیین قرابت ژنتیکی بین نمونههای
مختلﻒ گیاهی به وفور از مارکرهای مولکولی استفاده میشود.
نشانگر  RAPDبهدلیل عدم نیاز به اطالعات اولیه در مورد
ردیﻒهای نوکلئوتیدی  DNAالگو بهعنوان یکی از مﺆثرترین
نشانگرهای مولکولی در مﻄالعه ژرم پالسﻢهای گیاهی معرفی
شدهاست (.)Strelchenko et al. 2005

Slamati and yusefy

( )2011بهمنظور بررسی تنوع بین  12جمعیت از گیاه دارویی
 Mentha cervina Lتفاوتهای مورفولوژیکی ،فیتوشیمیایی و
ژنتیکی را مورد بررسی قرار دادند .در یک مﻄالعه انجام شده
توسط ( Craig )1999نتایج حاصل از بررسی تنوع ژنتیکی 11
ژنوتیپ متعلق به سه گونه  M.pulegium ،M. longifoliaو

M. sp

نشان داد میانگین درصد چندشکلی در مجموع ژنوتیپهای مورد
بررسی شده  14/07درصد بود .پایین بودن میزان تشابه براساس
ضریب تشابه جاکارد ( 7/10تا  )7/19نشان از باال بودن تنوع در
696
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مواد وروشها
بذور پونه متعلق به  11منﻄقه مختلﻒ کشور ،از موسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع تهیه شد و در پتری دیش کشت شدند .بذور
برای جوانهزنی در دستگاه ژرمیناتور با دما و رطوبت مناسب قرار
داده شدند پس از جوانهزنی بذور به گلدانهای کاغذی منتقل و
در اتاقک رشد قرار داده شد ،پس از اینکه گیاهچهها چند برگی
شدند به گلدان منتقل و در شرایط گلخانه قرار گرفتند .مشخصات
اکوتیپهای مورد استفاده در این تحقیق در جدول  1ارائه
شدهاست .تعداد  11آغازگر  RAPDدر این بررسی استفاده شد.
برای هر اکوتیپ ،استخراج  DNAاز برگهای جوان بر اساس
روش ( )Saghai-Maroof et al. 1984صورت گرفت .جهت
تعیین کمیت و کیفیت  DNAاز الکتروفورز ژل آگارز  1درصد و
روش اسپکتروفتومتری استفاده شد .نمونههایی که کیفیت

DNA

خوبی داشتند ،انتخاب شدند .برای تکثیر  DNAژنومی از
آغازگرهای  RAPDساخت شرکت  Meta bionآلمان استفاده شد.
نام و توالی این آغازگرها در جدول  2آورده شدهاست .برای
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مشخص شدن اندازه قﻄعات تکثیر شده نیز از نشانگر وزنی

اجزای واکنش  PCRبرای تکثیر نمونههای  DNAبا استفاده از

مولکولی با اندازه قﻄعات  177-1777جفتباز استفاده شد.

آغازگرهای  RAPDشامل 7/119 )µL( :آغازگر با غلظت پنج

جدول  -1کد و مشخصات جغرافیایی بذور مورد مﻄالعه
ردیﻒ

استان

شهرستان

ارتفاع

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

1

آذربایجان غربی

سلماس

1924

19/70/79

44/14/47

2

یزد

تفت

2119

11/11/12

14/70/11

1

گیالن

رستﻢ آباد

1149

19/11/11

41/24/19

4

چهارمحال بختیاری

شهرکرد

2111

12/11/19

17/29/14

1

خوزستان

شوشتر

91

12/79/19

49/17/11

9

لرستان

خرم آباد

1912

11/14/92

49/11/7

0

هرمزگان

بندر عباس

1207

21/17/79

10/14/11

9

کرمان

بردسیر

1411

29/71/70

19/71/29

1

خراسان شمالی

اسفراین

1211

19/41/20

10/11/41

17

قزوین

قزوین

1917

19/29/41

17/24/12

11

اردبیل

مشگین شهر

1117

19/11/71

49/41/11

میکرومول DNA 2 )µL( ،با غلظت  21نانوگرم در میکرولیتر،

استخراج حداکثر اطالعات از دادههای مارکری ،میتوان همراه با

( 1/174 )µLآب دوبار تقﻄیر 0/1 )µL( ،مستر میکس ،حجﻢ

تجزیه کالستر از تجزیه به مولفههای اصلی ( )PCAو یا ()PCOA

نهایی 11میکرولیتر بود .واکنش  PCRطبق برنامه زیر توسط

بهویژه زمانیکه دو یا سه مولفه اول بیش از  21درصد از کل

دستگاه ترموسایکلر ساخت شرکت  TECHNEانجام شد .در

واریانس را توجیه مینمایند ،استفاده کرد (

مرحله اول ،واسرشتهسازی اولیه به مدت  1دقیقه در  14درجه

 .)Prasanna 2003لذا گروهبندی اکوتیپها با استفاده از  PCAنیز

سانتیگراد صورت گرفت .مرحله دوم شامل  47چرخه (الﻒ:

انجام شد.

واسرشتهسازی به مدت یک دقیقه در دمای 14درجه سانتیگراد.

صفات فیزیولوژیکی مثل طول برگ ،عرض برگ و سﻄح برگ

ب :اتصال آغازگرها به رشتههای الگو به مدت  1دقیقه در دمای

بهوسیله دستگاه سﻄح برگ سنج ،ارتفاع بوته به وسیله خط کش

مناسب برای هر آغازگر .ج :بسط رشته  DNAتوسط پلیمراز به

و قﻄر ساقه در زمان گلدهی اندازهگیری شد .هﻢچنین اندازهگیری

مدت  1دقیقه در  02درجه سانتیگراد) بود و در مرحله سوم،

رنگیزههای فتوسنتزی براساس روش ،)1987( Lichtenthaler

بسط نهایی به مدت  1دقیقه در  02درجه سانتیگراد انجام گرفت.

محتوای نسبی آب برگ به روش  ،)1990( Ritchie et al.ثبات

محصول واکنش  PCRدر ژل آگارز یک درصد الکتروفورز شد و

غشا به روش ( Redmann et al. )1986انجام شد .تجزیه آماری

با استفاده از دستگاه  Gel Docساخت شرکت  UVPآمریکا

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 19و  SASو مقایسه میانگینها

عکسبرداری شد .تصاویر حاصل از ژلها مورد تجزیه و تحلیل

با آزمون دانکن در سﻄح احتمال پنج درصد صورت گرفت.

Mohammadi and

قرار گرفت و باندها براساس حضور و عدم حضور ،به کد صفر و
یک تبدیل شدند و پس از انتقال دادهها به نرمافزار ،Excel
ماتریس تشابه توسط نرمافزار  )Rohlf 2000( NTSYSpc2بر
اساس ضریب تشابه جاکارد محاسبه و تجزیه خوشهای به روش
 UPGMAانجام و دندوگرام رسﻢ شد .برای بررسی تنوع ژنتیکی
درون و بین اکوتیپها و تجزیه به مختصات اصلی از نرمافزار
 )Peakall and Smouse 2006( GenAlexاستفاده شد .بهمنظور

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دادههای آزمایش نشان داد که بین
اکوتیپهای مورد بررسی از نظر کلیه صفات اندازهگیری شده
(طول برگ و عرض برگ ،سﻄح برگ ،تعداد برگ ،ارتفاع بوته،
قﻄر ساقه ،انشعابات بوته و روز تا گلدهی ،کلروفیل  ،aکلروفیل
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 ،bکلروفیل کل ،کارتنوئید ،درصد پروتئین ،کربوهیدرات کل،

بیشترین طول دوره رشد و کﻢترین تعداد گل بود در واقع بین

درصد نشت مواد محلول و  )RWCاختالف معنیداری وجود

افزایش رشد رویشی گیاه با تعداد گل در بوته همبستگی منفی

داشت .وراثتپذیری عمومی در حد  10درصد در صفت روز تا

وجود دارد (.)Slamati and yusefy 2011

گلدهی و  19درصد در صفت عرض برگ محاسبه شد (جدول

در این تحقیق به منظور تشخیص و ارزیابی تنوع بین اکوتیپهای

 ،)2که این نتایج نشاندهنده امکان گزینش و پاسخ به گزینش

گیاه دارویی پونه از آغازگر مولکولی  RAPDاستفاده شد که از

متوسط به باال در صفات مورد بررسی میباشد ،از این رو مقاصد

بین  97آغازگر اولیه پس از غربالگری 11 ،آغازگر الگوی نواری

گزینشی میتواند موفقیت آمیز باشد .وجود واریانس ژنتیکی بین

مناسب و قابل امتیازدهی تولید کردند .توالی پرایمری ،تعداد کل

صفات اندازهگیری شده حکایت از وجود تنوع ژنتیکی

باند ،تعداد باند چندشکل و درصد چند شکلی برای هر آغازگر در

توارثپذیر میباشد .بر اساس تجزیه خوشهای دادههای

جدول  2نشان داده شدهاست .در مجموع از بین  190نوار قابل

مورفوفیزیولوژیکی با استفاده از روش وارد ،اکوتیپها در سه

امتیازدهی 191 ،نوار چند شکل در اکوتیپهای مورد مﻄالعه تولید

گروه اصلی تقسیﻢ شدند (شکل  .)1گروه اول شامل اکوتیپهای

شدند که نشان از تنوع بین اکوتیپها و توانایی نسبتا خوب

آذربایجان غربی ،خوزستان ،خرم آباد ،هرمزگان ،قزوین ،گیالن و

آغازگرهای  RAPDدر تفکیک آنها بود .میزان  PICبرای

اردبیل بود .در این گروه صفات مهمی هﻢچون ارتفاع بوته،

آغازگرهای مورد استفاده در تجزیه  RAPDبین  7/119در آغازگر
1

کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bنشت مواد محلول ،کارتنوئید بیشترین

 P4تا  7/210در آغازگر  P31متغیر بود .شاخص آغازگری ()MI

مقدار را داشتند .گروه دوم از اکوتیپهای یزد ،شهرکرد و کرمان

نیز که بهعنوان یک معیار کارایی در تعیین چند شکلی استفاده

تشکیل شد و صفاتی چون تعداد برگ ،انشعابات بوته ،محتوای

میشود ،محاسبه شد .این شاخص از  7/91برای آغازگر  p30و

رطوبت نسبی بیشترین مقدار و ارتفاع بوته ،قﻄر ساقه با کﻢترین

 1/291برای آغازگر  p1متغیر بود .شاخص آغازگری ( )MIنیز

مقدار عوامل موثر در این گروه بودند .در گروه سوم صفات طول

که بهعنوان یک معیار کارایی در تعیین چند شکلی استفاده

2

برگ ،عرض برگ و سﻄح برگ بیشترین مقدار را داشتند و

میشود ،محاسبه شد .شاخص آغازگر ( )MIاز  7/91برای آغازگر

اکوتیپ خراسان در این گروه قرار داشت .وجود همبستگی بین

 p30و  1/291برای آغازگر  p1متغیر بود .این شاخص پتانسیل هر

زوج صفات ،در کارهای اصالحی بهخصوص در امر گزینش

آغازگر را در تولید نوار بیشتر نشان میدهد (

براساس تعدادی از صفات بسیار ضروری میباشد .همبستگیهای

 )1996جهت بررسی روابط بین ارقام ،شاخصهای تنوع ژنتیکی

محاسبه شده بر اساس میانگین صفات مورفوفیزیولوژیک نشان

درون و بین جمعیت نیز محاسبه شدند .میانگین تنوع ژنتیکی

داد که برخی از صفات اندازهگیری شده دارای همبستگی مثبت و

درون ( 7/194 )Hsو کل ( 7/171 )Htمحاسبه شد.

Powell et al.

یا منفی با هﻢ بودند .صفات مربوط به برگ مثل طول برگ ،عرض
برگ و سﻄح برگ همبستگی مثبتی با تعداد برگ و قﻄر ساقه
داشت .ارتفاع بوته با انشعابات بوته همبستگی مثبت و معنیداری
داشت که نتایج بهدست آمده با مﻄالعات انجام گرفتته مﻄابقت
دارد ( .)Moghaddam et al. 2012بین درصد پروتئین اندازهگیری
شده با رنگیزههای فتوسنتزی و کربوهیدرات کل همبستگی مثبت

شکل -1دندوگرام حاصل از تجزیه خوشهای صفات اندازهگیری شده براساس
روش وارد .شمارههای  1تا  11بهترتیب مربوط به آذربایجان غربی ،یزد،

و معنیداری مشاهده شد که با نتایج تحقیقات انجام گرفته

گیالن ،شهرکرد ،خوزستان ،خرم آباد ،هرمزگان ،کرمان ،خراسان ،قزوین و

مﻄابقت داشت ( .)Moghaddam et al. 2015اکوتیپ گیالن عالوه

اردبیل میباشند.

براینکه نسبت به سایر اکوتیپها زودگلتر بود ،دارای کﻢترین
طول دوره رشد و بیشترین تعداد گل و اکوتیپ کرمان دارای
626
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جدول -2تجزیه واریانس صفات مورفوفیزیولوژیک
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه
آزادی

انشعابات

طول برگ

عرض برگ

سﻄح برگ

تعداد برگ

ارتفاع بوته

قﻄرساقه

12/19ns

7/72ns

9111/29ns

1/19ns

2/44ns

7/71ns

7/11ns

*

*

**

**

بوته

روز تا گلدهی

کلروفیل a

کلروفیلb

9/71ns

تکرار

2

تیمار

17

*19/91

1/17

14149/09

297/90

12/11

خﻄا

22

21/72

7/11

1921/90

92/49

1/01

7/72

ضریب تغییرات

-

12/79

11/49

10/01

29/42

1/41

1/10

29/17

واریانس ژنتیکی

-

19/19

7/24

1911/0

02/01

11/01

7/71

7/41

192/91

وراثتپذیری عمومی ()%

-

41

19

17

14

01

01

14

10

**

**

7/10

کل

74/7ns

7/11ns

7/19ns

**7/71

**

**

**

**

محلول()%

آب برگ

9/21ns

/7770ns

11/92

**

7/42

1/110

7/12

7/11

7/21

7/71

1/9

7/772

1/99

0/20

11/9

9/24

9/49

41/1

1/11

7/21

7/1

7/20

7/71

1/14

7/771

94

49

19

91

40

97

1/91

**

کلروفیل

کارتنوئید

نشت مواد

محتوای نسبی

7/01

111/79

7/41

1/72

7/19

**

7/71

جدول  –2نشانگرهای  RAPDمورد مﻄالعه و شاخصهای بدست آمده
توالی آغازگرَ1َ →1

دمای اتصال ()c7

تعداد کل نوار

تعداد نوار چند شکل

درصد چند شکلی

14

11

11

177

14

11

11

177

14

14

177

11

11

177

12

9

9

177

19

12

12

177

19

12

12

177

19

17

17

177

ردیﻒ

کد آغازگر

1

P1

CCTGGGCTTA

2

P2

CCTGGGCTG

1

P 11

CCGGGGTTAA

19

4

P 01

GAGGTCCAGA

12

1

P 10

CCGGGGTTTT

9

P4

CCTGGGCTG

0

P 01

GGGCACGCGA

9

P 91

GGGCTCGTGG

1

P 94

GGGCGCGAGT

19

1

9

99/91

17

P 41

AAAACCGGGC

12

11

12

12/11

11

P 07

GGCACGCGA

12

11

17

17/11

12

P 11

CCGGGGTTAA

12

17

17

177

11

P1

CCTGGGTTCC

14

14

14

177

14

P 17

CCGGCCTTAG

14

1

1

177

11

P1

میانگین

-

CCTGGGCTTA
-

12

9

1

91/11

-

11/11

17/99

10/721
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میانگین درجه تمایز ژنی ( )Gstبین اکوتیپهای پونه مورد مﻄالعه

نتایج نشان داد که تجزیه کالستر به روش  UPGMAو بر اساس

در تمام مکانها  7/199برآورد شد .این نتیجه بیانگر آن است که

ضریب تشابه جاکارد بهترین روش گروهبندی از بین روشهای

سهﻢ بیشتری از تنوع کل مربوط به تنوع درون اکوتیپها است.

مورد بررسی است .گروهبندی که بر اساس ماتریس تشابه

با توجه به نتایج تجزیه واریانس مولکولی ( ،)AMOVAفقط 4

نشانگرهای  RAPDصورت گرفت ،اکوتیپها را در  1گروه

درصد از تنوع کل مربوط به تنوع بین اکوتیپها و  19درصد آن

تقسیﻢبندی کرد .با توجه به نمودار تجزیه خوشهای  11اکوتیپ

مربوط به تنوع درون اکوتیپها بود .این مقادیر نتایج حاصل از

گیاه پونه ،محل برش در حد تشابه  7/912انجام شد .اکوتیپهای

برآوردهای تنوع ژنتیکی درون و بین اکوتیپهای پونه را تایید

آذربایجان غربی ،یزد ،گیالن و شهرکرد در گروه اول ،اکوتیپهای

کرد و حاکی از آن است که سهﻢ بیشتری از تنوع کل مربوط به

خوزستان ،خرمآباد و هرمزگان در گروه دوم و اکوتیپهای

تنوع درون اکوتیپها است .فاصله ژنتیکی بین اکوتیپها براساس

کرمان ،خراسان ،قزوین و اردبیل در گروه سوم قرار گرفتند (شکل

فاصله ژنتیکی نی ،از  7/741تا  7/101متغیر بود .کﻢترین فاصله یا

 .)2همانطور که در شکل  1نشان داده شدهاست تجزیه به

بیشترین تشابه ژنتیکی بین اکوتیپهای آذربایجان غربی و یزد

مولفههای اصلی ( )PCAسه مولفه هماهنگ اصلی اول 91/04

( )7/741و کمترین تشابه بین اکوتیپهای خوزستان و اردبیل

درصد از تغییرات مولکولی بین اکوتیپها را تبیین کردند .مولفه

Zeinaddiny et al.

اول  20/17درصد از تنوع کل را تبیین نمود .مولفههای دوم و

( )2013نیز قابل مقایسه است .در این بررسی بهمنظور تعیین تنوع

سوم بهترتیب  21/24درصد و  11/11درصد از تغییرات را تبیین

M.

کردند .در این تجزیه نیز همانند تجزیه خوشهای بهخوبی میتوان

 pulegiumو  M. spاز  17آغازگر  ISSRاستفاده شد .میانگین

جدا شدن اکوتیپها نسبت به یکدیگر و هﻢچنین فاصله ژنتیکی

درصد چندشکلی در مجموع ژنوتیپهای مورد بررسی شده

تمام اکوتیپها با یکدیگر را مشاهده نمود (شکلهای  2و .)1

 14/07بود .پایین بودن میزان تشابه براساس ضریب تشابه جاکارد

ژنوتیپهایی که در تجزیه خوشهای در یک گروه قرار گرفتند در

( 7/10تا  )7/19نشان از باال بودن تنوع در ژنوتیپهای مورد

این تجزیه نیز در کنار یکدیگر قرار گرفتند .نتایج مربوط به تجزیه

مﻄالعه داشت .نتایج تجزیه خوشهای براساس ضریب تشابه

کالستر در اکوتیپهای مورد بررسی نشان داد که بین تنوع

جاکارد و روش  ،UPGMAژنوتیپهای مورد بررسی را به 1

مولکولی و پراکنش جغرافیایی مﻄابقتی وجود ندارد بهطوری که

گروه که تجزیه به مختصات اصلی نیز آن را تایید کرد ،گروهبندی

مناطقی که نزدیک هﻢ قرار دارند در گروههای جداگانه جای

نمود .تنوع درون گونهای بیشتر ( 19درصد) در مقایسه با تنوع

گرفتهاند که بیانگر تفاوت ژنتیکی باالی این نمونهها میباشد از

بین گونهای (دو درصد) بود .بیشترین تنوع ژنتیکی در درون

طرف دیگر مناطقی که در یک گروه جای گرفتهاند دارای فاصله

گونههای H =7/191( M. longofoliaو  )I =7/49و کﻢترین تنوع

جغرافیایی زیادی هستند که این امر میتواند بهدلیل تشابه شرایط

ژنتیکی درون گونههای  H =7/172( M. sp.و  )I=7/114مشاهده

میکروکلیمایی و یا تبادل فیزیکی مواد بین این مناطق باشد .این

شد .بررسی پتانسیل تنوع ژنتیکی به وسیله نشانگر مولکولی

عدم ارتباط در بررسی تنوع ژنتیکی  12جمعیت از گیاه دارویی

 ،RAPDنتایج مناسبی جهت تفکیک اکوتیپهای پونه ارائه داد

 Mentha cervina L.نیز گزارش شدهاست (

بهطوری که تجزیهای خوشهای بر اساس ضریب تشابه جاکارد و

 .)2013هﻢچنین نتایج مشابهی در بابونه آلمانی گزارش شده که

الگوریتﻢهای رسﻢ دندوگرام  ،UPGMAبه خوبی توانست

اعالم کردند تنوع ژنتیکی تودههای بابونه آلمانی از توزیع

اکوتیپهای پونه را تفکیک کند .با توجه به مقادیر تشابه بین

جغرافیایی آنها تبعیت نمیکند ( .)Solouki et al. 2008بهطور

ارقام ،ارقامی که کﻢترین تشابه و بیشترین فاصله ژنتیکی را

کلی در مورد جمعیتهای وحشی ،فاصله جغرافیایی و جریان

دارند ،میتوانند بهعنوان والدین بالقوه در تولید ارقام هیبرید و

ژنی بین جمعیتها تعیین کننده فاصله ژنتیکی میباشد در

سایر برنامههای اصالحی در پونه استفاده شوند.

گونههای دگرگشن مثل پونه بهعلت جریان ژنی باال ،فاصله

( )7/101مشاهده شد .این نتایج با یافتههای
ژنتیکی  11ژنوتیپ متعلق به سه گونه
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زنتیکی جمعیتها کﻢ بوده و در عوض تنوع ژنتیکی در درون

شود ،فاصله ژنتیکی جمعیتهای منقﻄع افزایش مییابد و به علت

جمعیتها پراکنده است .در این گونهها در صورتی که جریان ژنی

افزایش هموژنی و افتراق بین جمعیتها فرسایش ژنتیکی رخ

بین رویشگاهها تحت تاثیر عوامل غیر طبیعی هﻢچون تخریب

خواهد داد (.)Hamrick 1996

رویشگاهها در اثر چرای بیرویه ،چرای مفرط و سایر عوامل قﻄع

جدول  -1پارامترهای تنوع ژنتیکی اکوتیپهای پونه براساس نشانگرهای RAPD
کد

میانگین تعدادکل

آغازگر

آلل مشاهده شده

تعداد آلل موثر

تنوع ژنی نی

شاخص شانون ()I

تنوع ژنتیکی PIC

شاخص نشانگر MI

))He

P1

2

1/14

7/121

7/412

7/200

1/291

P2

2

1/17

7/171

7/499

7/241

1/210

P 11

2

1/92

7/191

7/144

7/210

4/119

P 01

2

1/41

7/299

7/421

7/211

2/141

P 10

2

1/49

7/171

7/409

7/274

1/912

P4

2

1/49

7/214

7/411

7/119

1/919

P 01

2

1/49

7/299

7/442

7/111

2/199

P 91

2

1/14

7/229

7/199

7/141

1/41

P 94

1/99

1/11

7/111

7/110

7/271

1/410

P 41

1/12

1/44

7/291

7/471

7/100

1/197

P 07

1/17

1/40

7/291

7/412

7/194

1/902

P 11

2

1/14

7/119

7/492

7/212

2/12

P1

2

1/17

7/171

7/499

7/214

1/209

P 17

2

1/47

7/297

7/411

7/199

7/91

P1

1/91

1/49

7/219

7/441

7/219

1/79

شکل  -2گروهبندی اکوتیپهای پونه مورد مﻄالعه بر اساس ماتریس تشابه نشانگرهای  RAPDکه در آن  R1تا  R11بهترتیب مربوط به مناطق آذربایجان غربی ،یزد،
گیالن ،شهرکرد ،خوزستان ،خرم آباد ،هرمزگان ،کرمان ،خراسان ،قزوین و اردبیل میباشند.
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شکل  -1تجزیه  PCAمربوط به گروهبندی  11اکوتیپ پونه

بر اساس تجزیه رگرسیون گام به گام که در آن دادههای

آللهای صفت مﻄلوب در مجموعههای ژرم پالسﻢ ،تسهیل

نشانگرهای مولکولی بهعنوان متغیر مستقل و صفات

مکانیابی خیلی دقیق QTLها و تایید ژنهای کاندیدای مسئول

مورفوفیزیولوژیک بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند ،در

صفات کمی ( .)Babu et al. 2004بررسیها نشان داد در مورد

مجموع  91نشانگر برای صفات مورفوفیزیولوژیک شناسایی

نشانگرهایی که توزیع یکنواختی در اطراف صفات زراعی مورد

شدند .مقادیر ضرایب تبیین تصحیح شده نشان داد که برای

بررسی داشتند ،با توالییابی نشانگرهای دارای ضریب تبیین باال

صفات کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل ،کارتنوئید ،درصد

میتوان به شناسایی ژنهای رمز کننده صفات زراعی و همچنین

پروتئین ،عرض برگ ،تعداد برگ و ارتفاع بوته بیش از  17درصد

نشانگرهایی که دارای ارتباط فراوان با آن صفت هستند جهت

تغییرات توسط نشانگرهای مثبت شناسایی شده ،توجیه گردید.

اشباع نقشههای پیوستگی امیدوار بود.

کلروفیل  bبا ( )7/191دارای بیشترین و عرض برگ با ()7/711

نتیجهگیری

دارای کﻢترین میزان تغییرات تبیین شده توسط نشانگر بودند.

بررسیهای حاصله نشان داد تنوع ژنتیکی باالیی در پونه وجود

تمام صفات مورد مﻄالعه رابﻄه معنیداری را با تعدادی از

دارد که میتواند در نتیجه تنوع اقلیمی بسیار متفاوت در ایران و

نشانگرهای  RAPDمورد مﻄالعه نشان دادند .بیشترین تعداد

همچنین جریان ژنی در اثر دگرگشن بودن و تکثیر جنسی توسط

نشانگر مربوط به درصد پروتئین ( )22و کمترین مربوط به عرض

بذر در این گیاه باشد .با توجه به اینکه روشهای مولکولی ،تنوع

،P4L1 ،P31L1 ، P75L1 ، ،P30L2 ،P30L5

ژنتیکی را در سﻄح  ،DNAیعنی منشا تمام خصوصیات گیاهی

 P4L4و  P2L6با بیش از یک صفت ارتباط نشان دادند .استفاده

مورد ارزیابی قرار میدهند ،بنابرین گروهبندی بر اساس دادههای

هﻢزمان از نتایج تجزیههای مولکولی و مورفوفیزیولوژیک

حاصل از آن میتواند مکمل تجزیه خوشهای براساس دادههای

میتواند در انتخاب والدین مناسب جهت برنامههای تحقیقاتی با

مورفوفیزیولوژیک باشد .در کل درک چنین تنوع باالیی در

اهداف مختلﻒ مورد استفاده قرار گیرد .مﻄالعه رابﻄه بین

مدیریت و حفاظت ژرم پالسﻢ این گیاه مفید میباشد و اصالحگر

نشانگرهای مولکولی و صفات زراعی دارای کاربردهای متعددی

را در تعیین راهبردهای بهرهبرداری ،اصالح و اهلیسازی و کشت

است که برخی از آنها عبارت است از امکان بررسی پتانسیل

و کار این گیاه یاری میکند.

برگ ( )1بود .نشانگرهای

ژنتیکی ژنوتیپهای خاص پیش از ارزیابی فنوتیپی ،شناسایی
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Integrating marker-assisted selection in crop breeding
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