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  چکيده

  
. استي در دنياهيگونه گ١٠٠٠ک به ي نزدي خانواده نعناع، دارايها ن جنسي از بزرگتريکي يگل ميمر

 يار بااليشباهت بس. ع استي کاربرد وسي دارايشي و آراي و بهداشتييذا، غيع داروئياه در صناين گيا
ن جنس بر اساس ي ايها گونه ريها و ز  گونهييگر موجب دشوار بودن شناسايکدين جنس با ي ايها گونه

 AFLP ها استفاده از نشانگر ن گونهي ايي شناساي براي قويها  از روشيکي. است   شدهيپيعالئم فنوت
 گونه از دو منطقه اصفهان و ١٣ شامل Salviaت ي جمع٥٢يکين مطالعه، تنوع ژنتيدر ا. است

 و PstI يب آغازگري ترک١٤ با استفاده از Nepetaت از جنس يک جمعيهمراه   بهياريوبخت چهارمحال
EcoRIهمراه   بهMseI٧٦/٩٩( نوار ٨٣٠ر شده، ي نوار تکث٨٣٢از  مجموع .  قرار گرفتنديابي مورد ارز (% 

دست   به٥/٩٦ن مقدار شاخص نشانگر يشتريبود وب٩٦/٠ تا ٨٣/٠ن ي بPICر يع مقاديدشکل بودند توزچن
ن ياد بي تنوع زيا دندروگرام خوشه.  را نشان داد٨٣/٠ تا ٠٥/٠رات ييز دامنه تغي نيکيشباهت ژنت. آمد
ها   براساس گرکس آنها  گونهيبند مي را با تقسياديها تطابق ز  گونهيها را نشان داد و جداساز تيجمع

  . در فلور ايران داشت
  

  .AFLP  ،Salvia، ير مولکول، نشانگيگل مي، مريکي تنوع ژنت:يدي کليهاواژه
  

  مقدمه
 ، و چند سالهيا  بوتهيعلف ياهيگ ،Salvia گليمريم

 از يکي خانواده نعناع و يها ن جنسي از بزرگتريکي
 ١٠٠٠ک به ي نزديدهنده بوده و دارا اهان گلين گيبزرگتر

، )Bruna et al., 2006(د است يم و جدي قديايگونه از دن
) Hedge, 1982a(انه يم  گونه در خاور٧٠ يدارااين جنس 

 ,Nikavaran & Mojab)باشد يران مي گونه در ا٥٨و 

صورت   آن بهيها  درصد از گونه٤٠ و در حدود (2004
ات قيامروزه با تحق). Hedge, 1982b(شوند   يده مي دبومي
ن يتر ارزش   بايكي از  گياه   اينعمل آمده معلوم شده که به
 مهم است که ي خواص درماني خانواده نعناع و دارااهانيگ
. ها را معالجه و درمان کند يماري از بياريتواند بس يم

علت دارا بودن اسانس و تانن  اه بهين گي ايها برگ

 يا عنوان ماده ن بهي هستند و همچنيرودهنده و مقوين
 ضد تب و تشنج، يز دارويمدر، عامل انعقاد خون و ن

 و ضد دهنده مقدار قند خون  کاهش،ل کننده هضميتسه
 Zargari, 1968; Nikavaran)گردد  ي استفاده مباكتريايي

& Mojab,2004; Gonzalez, 1987) .ن جنس با نام يا
شه ي معروف است و ريگل مي مريمعنا  و بهSage هانيعام
 يمعنا  بهSalvareن ياز کلمه الت Salvia نام ياصل

ن جنس در يمحل تمرکز ا. ا شفا آمده استيرهابخش 
است و در   ا گزارش شدهيا و مرکز آسي آسيغرب جنوب
شرق و غرب  غرب، جنوب غرب، جنوب ، شمالي مرکزينواح
  ).Hedge, 1990( نديرو يران ميا

 يکيتنوع ژنت  مراکزيدارا Salviaدر حال حاضر جنس 
   يها تي تاکسونومس  نزد يا ژهيو ت ي اهم  بوده و ازيعيسو
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 ي تکامليها ستيولوژيها و ب ستي، فارماکولوژياهيگ
 داراي Salviaجنس . )Baikova, 1996 (برخوردار است

 S. splendensهائي با تنوع ژنتيكي بسيار مثل گونه
باشد، از طرفي سازگاري باال به شرايط آب و هوائي  مي

اي فراوان در اين مله ارتفاع و پراكنش گونهمتنوع از ج
جنس، بر اهميت لزوم غني شدن ژنتيكي آن 

 ,Clasen-Bockhoff & Speck, 2000; Dufresne)افزايد مي

ن جنس شباهت و ارتباط يت در اياهم   نکته حائز.(2000
  هاست ن گونهي موجود در بيار بااليبس

(Hedge, 1982) . در جنسSalvia ن يدر ب شباهت موجود
 يريگ  و دورگيکيع اکولوژيها، پراکنش وس گونه
 يها که دورگه يطور ت است، بهي حائز اهميا گونه نيب

ن ي را به والديادي زي وابستگيکيحاصله از نظر مورفولوژ
اعتقاد داردكه اين جنس  Hedge. دهند يخود نشان نم

  اي است داراي طبقه بندي طبيعي در سطح فراگونه
 گردد نيا محسوب مي تيپيك و تكو اين جنس مونو

(Hedge, 1982). جنس Salvia و يکي تنوع مورفولوژيدارا 
 ي را براي بوده و مشکالتيا  قابل مالحظهيکياکولوژ

ن نحوه تکامل آن ييها در تع ستيولوژيها و ب ستيتاکسونوم
 با استفاده از DNAه يزها بر پايآنال. جاد کرده استيا

 يکي تنوع ژنتي و بررسيکي ژنتينگار  انگشتيها برانشانگر
 ,.Bruna et al)د هستندي به صفات ناشناخته مفيابيو دست

 خانواده نعناع ير اعضاي با ساSalviaارتباط جنس . (2006
 trnL-F وrbcL ي کلروپالست در نواحDNAز توسط ين

ج ينتا). Walker et al., 2004(است  مورد مطالعه قرارگرفته
 دو جد ين جنس دارايکه ادهد ين نشان ميحاصله چن

باشد و در  ي مPerovskia و Rosmarinusا به نام يتک ن
شود و ارتباط  يک محسوب ميلتيف ين جنس پليمجموع ا

وجود دارد  Audibertiaن جنس و جنس ين اي بيکينزد
)Emboden, 1971 .(بر پايه  ي مولکولهايبررسيPCR از 

اي ه گونه که نشان داده است AFLP و  RAPDقبيل
 فهي طا  جنسهاي گونه با Salvia  جنسمتعلق به

Menthaد نباش ي مرتبط م)Cantino, 1992 .( با استفاده از
ن گونه از مناطق ي چنديکي روابط ژنتRAPDنشانگر
 و تنوع )Bruna et al., 2006 (کيقا و مکزيکا، آفريامر
  ي مرکزيکاي مناطق آمرS. hispanic يکيژنت

(Josef, 2004)يکيتنوع ژنت. گرفته است  قراريس مورد برر 
  نيچ  در ز ين  S. miltiorrhiza  يکي ژئوگراف يها تيجمع

  . قرارگرفتي مورد بررس AFLP  نشانگرتوسط
  گردد ين استنباط ميه مطالعات موجود چنيبر پا
ن جنس يها در ا ن گونهي بيعلت روابط ژنوم  که به
  اشدب يجنس هنوز مورد بحث م  در سطوح فرايبند طبقه

(Torke, 2000) .ت موجود در جنس يوضعSalvia  از لحاظ
ژه يو ران بهي در اين جنس و تاکسونومي ايها پراکنش گونه

 يطور باشد به ي نامشخص مياريبخت و در استان چهارمحال
انه در مورد يه خاورمي ناحيشناس اهي گيکه در فلورها

 وجود يه گزارش اندکين ناحين جنس در اي ايها گونه
 باال و يشاونديل خويدل  آن بهيها د و حدود گونهدار

ن جنس شباهت و ي ايها گونه.  مخدوش استيتبادالت ژن
ن امر يدهند که ا يگر نشان ميکدي به ييار بااليارتباط بس
 يها يدگيچيها مؤثر بوده و پ  آنييدر شناسا
همراه دارد   را بهيکي و اکولوژيکي، ژنتيکيتاکسونوم

)Hedge, 1982a.(  
 استان يگل مي مريها ر گونهيها و ز  گونهيياساشن

 دشوار ي کاريپي براساس عالئم فنوتياريبخت و چهارمحال
 يي شناساي براي قويا لهين استفاده از وسيبنابرا. باشد يم
 يها ن روشي از ايکي.  استيها کامالً ضرور ن گونهيا

 ي مولکوليهانشانگرنان استفاده از ياطم قدرتمند و قابل
.  استAFLPمراز مثل  ي پليا رهيبر واکنش زنج  يمبتن
  نشانگراستفاده از  هدف از انجام اين آزمايش ن يبنابرا
ن ي و روابط بيکين تنوع ژنتيي تعبراي  AFLP يمولکول
 و ياريبخت  و  ن جنس در استان چهارمحالي ايها گونه

 يها  گونهي مناسب برايبند ک طبقهي اصفهان و ارائه
  .تاس Salviaجنس 

  
  هامواد و روش

  ياهيمواد گ
از  تيک جمعي به همراه Salviaت جنس ي جمع۵۲
در گروه بيروني عنوان   به) Nep.۵۳كد ( Nepetaجنس 

). ۱جدول( قرار گرفتند يابين مطالعه مورد ارزيا
 گونه از ۱۳شامل  Salvia متعلق به جنس يها تيجمع

ن و  اصفهايها ن جنس بودند که از مناطق مختلف استانيا
 ۱۳۸۵و ۱۳۸۴ر ي در خرداد و تياريوبخت چهارمحال

 و به آزمايشگاه بيوتكنولوژي دانشكده كشاورزي يآور جمع
  . دانشگاه شهركرد منتقل گرديدند
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  AFLP ينگار  و انگشتDNAاستخراج 
ها با استفاده  تيک از جمعي هري ژنومDNAاستخراج 
 ۱۶۰ن روش يدر ا. اژن انجام شديت کياز روش ک

تروژن يها توسط ن تيک از جمعيرم از برگ تازه هرگ يليم
ت مورد ي کيد و توسط روش ارائه شده برايع پودر گرديما

ت يخلوص و کم. دست آمد ها به تي جمعDNAاستفاده، 
DNA حاصل توسط ژل آگارز و اسپکتروفتومتر مورد 
 براساس AFLPک يتکن ن مطالعهيدر ا.  قرار گرفتيبررس

  .رات انجام شديي تغيبا اندک Vos et al. (1995)روش 
م ي توسط آنزي ژنومDNA نانوگرم از ۳۰۰ن روش يدر ا

MseIيها ميب با آنزي در ترک PstI  ياEcoRI  به منظور
 يسپس آداپتورها. برش داده شدپوشش كامل ژنوم 

MseI ،PstI  ياEcoRIقطعات برش داده شده، ي به انتها 
   به دينوکلئوت  شي افزا  با  مرحله  دويط. دنديمتصل گرد

  

 از قطعات ي مورد استفاده، گروهيهاآغازگر ۳' يانتها
 ير مقدماتيتکث. ر شدنديبرش خورده متصل به آداپتور تکث

 و ۵:۱زان ي به مDNA با استفاده از چرخه ۲۶در 
ن يا. انجام شد) EcoRI  ياMseI ،PstI+ (۱ يهاآغازگر

 يدماه در ي اوليساز قه واسرشتهيدق ۲ طيواکنش در شرا
ºC۹۴ ،۲۶ يه در دمايثان ۶۰ شامل ي گردشچرخه ºC۹۴ ،
 و در ºC ۷۲ يه در دمايثان ۶۰ و ºC ۵۶ يه در دمايثان ۶۰
.  انجام شدºC۷۲ ي در دماييقه بسط نهاي دق۵ت ينها

 حاصل از DNA با استفاده از ير انتخابيا تکثيمرحله دوم 
 )EcoRI  ياMseI ،PstI+ (۳ يهاآغازگر و ير مقدماتيتکث

 ژل از يش وضوح نوارها بر رويمنظور افزا به. انجام شد
DMSO ۱۰ %استفاده شدير انتخابيدر واکنش تکث  .

قه ي دق۲ه به مدت ي اوليساز ط واسرشتهيواکنش در شرا
، ºC ۹۴ يه در دمايثان ۳۰ شامل چرخهºC۹۴ ،۱ يدر دما

   مورد مطالعهيها تي جمعيآور  محل جمع‐۱جدول
 ارتفاع يآورمحل جمع ينام علم کد ارتفاع يآورمحل جمع ينام علم کد

re.۱ S. reuterana ٢٧ ١٦٠٠  کاجيروستاhy. S. hydrangea  ٢٠٢٠ کوه ارژن اد،يص تنگه 
sh.۲ S. sharifii ۲۸ ١٦٧٠ يقاض اصفهان، کالهsy. S. syriaca  ٢٣٣٠ محمد اد، درهيص تنگه 
sh.۳ S. sharifii  ،٢٩ ١٦٩٠ يقاض کاله اصفهان.sy S. syriaca  ٢٣٢٠ دره محمد اد،يص تنگه 
sh.۴ S. sharifii ،٣٠ ١٧٠٠ يقاض کاله  اصفهانsy. S. syriaca ١٧٢٠ آباد ني حسيروستا 
ma.۵ S. macrociphon  ،٣١ ١٦٨٠ يقاض کاله اصفهان.sy S. syriaca ١٩٠٠ شيقلعه درو 
ma.۶ S. macrociphon ،٣٢ ١٧١٠ يقاض کاله  اصفهانsy. S. syriaca ٢٠٧٠  سامانيسه راه 
ma.۷ S. macrociphon ،٣٣ ١٧٣٠ يقاض کاله  اصفهانsy. S. syriaca ،٢٣٦٠ بن سامان 
re.۸ S. reuterana ،٣٤ ٢٠٤٠ خان پل زمان سامانsy. S. syriaca ،٢٢٥٠ هوره  سامان 
re.۹ S. reuterana ٣٥ ٢٠٧٠ سامان، سوادجانsy. S. syriaca  ٢٩٦٠ کوه شرشر اد،يص تنگه 
١٠re. S. reuterana ،٣٦ ٢٠٨٠ گردنه هوره  سامانLi. S. limbata  ٢٠٦٥ سامان، هوره 
١١re. S. reuterana ،٣٧  ٢٥٠٠ نده روديسد زا اصفهان.Li  S. limbata ،٢٢٠٠ هوره گلدره، سامان 
١٢re. S. reuterana  ٣٨ ٢٩٥٠ کوه شرشر اد،يص تنگهma. S. macrociphon ٢٠٤٠ يلبگيسامان، ا 
١٣ce. S. ceratophylla  ٣٩ ٢١٠٠ گلدره اد،يص تنگهmo. S. moorcraftiana  ٢٤٠٠ ميرح کنده‐ اديص تنگه 
١٤ce. S. ceratophylla  ٤٠ ٢١٢٠ ريش بستان اد،يص تنگهat. S. atropatana  ٢٩١٠ ميرح کنده‐ اديص تنگه 
١٥ce. S. ceratophylla  ٤١ ٢٠٨٠ ريش بستان اد،يص تنگهmo. S. moorcraftiana ٢٨٥٠ چاه دشت اد،يتنگه ص 
١٦ce. S. ceratophylla  ٤٢ ٢٢٠٠ ريش بستان اد،يص تنگهmu. S .multicaulis ٢٢٠٠ کوه سبزه 
١٧ne. S .nemarosa ،٤٣ ٢٠٠٠ ذهياهواز، ا شهرکردmu. S. multicaulis  ٢١٠٠ گلدره اد،يص تنگه 
١٨ne. S. nemarosa ٤٤ ٢٠٨٠ چارتاق درآباد،يحmu. S. multicaulis  ٢١٢٠ ريش بستان اد،يص تنگه 
١٩ne. S. nemarosa  سامانkm ٤٥ ٢٣٦٠ تيکوه ش٥mu. S. multicaulis  ٢٢٢٠ ريش بستان اد،يص تنگه 
٢٠vi. S. virgata ٤٦ ١٩٨٠ دستگردmu. S. multicaulis  ٢٢٠٨ ريش بستان اد،يص تنگه 
٢١vi. S. virgata ،٤٧ ٢٣١٠ رود ندهيسد زا اصفهانmu. S. multicaulis  ٢٤٠٠ ميرح کنده‐ اديص تنگه 

  ٢٢sc. S. sclerea ،٤٨ ٢١٥٠ کوه سبزه چارتاقmu. S. multicaulis  ٢٣٣٥ ميرح کنده‐ اديص تنگه 
٢٣sc. S. sclerea ٤٩ ٢٣٢٠ چلگرد ‐ دريح باباmu. S. multicaulis  ٢٣٣٥ کوه شرشر اد،يص تنگه 
٢٤sc. S. sclerea ٥٠ ٢٣١٠ چلگرد ‐دريبابا حmu. S. multicaulis  ٢٢٣٠ کوه ارژن اد،يص تنگه 
٢٥sc. S. sclerea ،٥١ ٢١١٠ دريبابا ح فارسانmu. S. multicaulis  ٢٢٥٠ کوه ارژن اد،يص تنگه 
٢٦hy. S. hydrangea  ٥٢ ٢٤٠٠ کوه شرشر اد،يص تنگهmu. S. multicaulis  ٢٢٧٠ کوه ارژن اد،يص تنگه 
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 سپس ºC۷۲ يه در دماي ثان۶۰  وºC۶۵ يدر دما ثانيه ۳۰
 چرخه ۲۳ و چرخه ۱۲ ي طچرخهدر هر  ºC۷/۰ کاهش
 ºC۵۶ يه در دماي ثانºC۹۴ ،۳۰ يه در دماي ثان۳۰شامل 

 در ييت بسط نهاي و در نهاºC۷۲ يه در دماي ثان۶۰و 
محصول واکنش . قه انجام شدي دق۲ به مدت ºC۷۲ يدما
افر ک حجم بي پس از مخلوط شدن با ير انتخابيتکث

 و Xylene cyanol۰۵/۰ د، يفرمام% ۹۸ (يبارگذار
Bromophenol blue ۰۵/۰ (يدر دما ºC۹۴ ۴‐ ۵ به مدت 

 ۶سپس  .خ منتقل شدنديقه واسرشته شده و به درون يدق
د يآم لياکر ي ژل پليواسرشت شده رو DNAتر از يکروليم
الکتروفورز ژل به مدت .  قرار داده شدندºC ۵۰ يبا دما% ۶
 DNA ينوارها.  وات انجام شد۱۰۰عت با توان  سا۵/۱‐ ۲

 ژل ينقره بر رونيترات  با يزيآم با استفاده از روش رنگ
ها با استفاده از روش   ژليازدهيامت. قابل مشاهده شدند

 عدم حضور نوار انجام يبرا) ۰( حضور و يبرا) ۱ (يکدده
  .شد
  ها ز دادهيآنال

 مورد يها تين جمعي بيکي روابط ژنتيمنظور بررس به
 يها  از دادهيسي، ماتريمطالعه، با استفاده از روش کدده

له يوس  بهيکيدندروگرام روابط ژنت. ل شديتشک)  ۱(و ) ۰(
س ي با استفاده از ماترUPGMA به روش يا ه خوشهيتجز

ضريب تشابه جاكارد داراي .  دست آمد تشابه جاکارد به
 tآماره  و )۹۸/۰ (يکي کوفنتيب همبستگيضربيشترين 

ن ي ب باالزان تطابقي مبود كه بيانگر) ۵۶/۲۸ (منتل
 .باشدمي جاكاردس شباهت ي و ماتر حاصلدندروگرام

 NTSYS 2.02افزار   ذکر شده توسط نرميزهاي آناليتمام
 يابي مجدد به منظور ارزيبردار ز نمونهيآنال. انجام شد

ل شده در دندروگرام با استفاده از ي تشکيها  گروهيداريپا
 يمحتوا. ز انجام شدي نTREECON ver. 1.3افزار  نرم

 مورد ي آغازگريها بي ترک(PIC) ي چندشکلياطالعات
 .Powel et al با استفاده از رابطه AFLPاستفاده در نشانگر 

 (1996) ،PICi =1- ∑pi
pi محاسبه شد که 2

برابر با  2
 متعادل براساس يها ه به مؤلفهيتجز.  ام استi آلل يفراوان
 NTSYSافزار   شباهت جاکارد و با استفاده از نرمسيماتر

 يانس مولکوليزان واريز ميت نيدر نها.  انجام گرفت2.02
 و AMOVAاستفاده از روش ها با  گونهن و داخل يدر ب
دار بودن  ي محاسبه شد و معنARLEQUINافزار  نرم
  . بار مورد آزمون قرار گرفت۱۰۲۳ها  انسيوار

   بحثنتايج و
 با Salvia يها تي جمعيکي تنوع ژنتيابيزمنظور ار به

جفت تركيب  ۱۴، مجموعاً AFLPاستفاده از نشانگر 
 مشخص انتخاب ي باندي باال و الگويي با چندشکلآغازگر
ي آغازگرجفت تركيب  ۱۴. )۱شکل( شدند يازدهيو امت

 ۸۳۰توليد كردند كه   نوار۸۳۲مجموع  امتيازدهي شده در
% ۷۶/۹۹ يد چندشکلآن چندشکل بودند و درص نوار
 ۹۸ با E(ACA)/M(GAC)تركيب آغازگري . دست آمد به

 نوار ۳۰ با P(ACC)/M(GCA)نوار و تركيب آغازگري 
شكل را توليد  ترتيب بيشترين و كمترين تعداد نوار چند به

 و ۴۳/۵۹ يب آغازگريميانگين تعداد نوار هر ترک. كردند
د سنجش ازاي هر واح  شكل به ميانگين تعداد نوار چند

 حاصل از ي نواربنديسه الگويمقا.  بود۲۸/۵۹برابر با 
ر ي نشان داد که تعداد نوار تکثPstI و EcoRI يهاآغازگر

ع ي بوده و توزPstI آغازگراز   شي بEcoRI آغازگرشده در 
تر   کنواختيدر طول ژل EcoRI آغازگر حاصل از ينوارها

 وزن يارا نوارها دشتري بPstI آغازگرکه در  ياست در حال
. افتندي ژل تجمع يي بااليها  قسمت  باال بوده و دريمولکول

 با ميانگين ۹۶/۰ تا ۸۴/۰ بين PICرات مقادير ييدامنه تغ
 ۳۸/۸۱که شاخص نشانگر در محدوده  يبود در حال۹۲/۰
بيشترين مقدار شاخص نشانگر متعلق .  قرار داشت۵۲/۹۶و

 ۵۲/۹۶ و برابر با P(ACC)/M(GCA)به تركيب آغازگري
 آمد  دست  به۹۶/۰ز برابر با ي نPICحداکثر مقدار . بود

 مورد يها تين جمعي بيکيزان شباهت ژنتيم). ۲جدول(
حداکثر شباهت . ر بودي متغ۰۵/۰ تا ۸۳/۰مطالعه از 

   هر دو متعلق به گونه۱۲و۱۱ يها تين جمعي بيکيژنت
S. reuterana ن ي در بيکيو حداقل شباهت ژنت

  يها ب متعلق به گونهي به ترت۱۶ و ۲۶ يها تيجمع
S. hydrangea و S. ceratophylla ب يضر.  مشاهده شد

 t=۵۶/۲۸ و آزمون منتل با ۹۸/۰ يکي کوفنتيهمبستگ
س ي و ماتريا ه خوشهيتطابق دندروگرام حاصل از تجز

  .د کردييضرائب تشابه جاکارد را تأ
 به ۸۱/۰دندروگرام در فاصله  Fزان شاخص يبراساس م

 )I (گروه اصلي اول). ۲شکل(شود   اصلي تقسيم مي گروه۴
 از ساير ۸۸/۰باشد كه در فاصله  مي Nepetaشامل جنس 

از آنجايي كه اين جنس مجزا از . ها جدا شده است جمعيت
است، مشاهده چنين حالتي دور از انتظار  Salviaجنس 
هاي  اين جنس از نظر مورفولوژيكي نيز تفاوت. نبود

   )II ( دوم اصلي گروه  . دارد  Salvia  چشمگيري با جنس
اين . باشد مي S. ceratophyllaشامل دو جمعيت از گونه 



 ۸۳  ...هاي مريم گلي بررسي تنوع ژنتيکي گونه: سجادي و همکاران  

مشخص و   گونه از لحاظ مورفولوژيكي يك گونه كامالً
ها   از ساير گونه۸۵/۰غيرقابل اشتباه است كه در فاصله 

   شامل دو گونه)III (گروه اصلي سوم. جدا شده است
S. multicaulisو S. hydrangea اين دو گونه از .  است

 هستند و از نظر Bشناسي داراي گركس مشابه  لحاظ گياه
اين ). Hedge, 1982( دارند   شباهتيخصوصيات مورفولوژ
 گروه ۲اند و   از يكديگر جدا شده۷۸/۰دو گونه در فاصله 

   شامل گونهAIگروه فرعي . اند فرعي را تشكيل داده
S. hydrangea  و گروه فرعيAIIشامل گونه   

S. multicaulis است و ماركر AFLP اين دو گونه مشابه را 
  .بي از نظر مولكولي جدا كرده استخو به

 B وAرگروه ي ز۲ نيز به )IV (گروه اصلي چهارم
 S. nemarosaهاي   شامل گونهAزير گروه : شود تقسيم مي

  هاي گونه   .باشد مي   S.  ceratophylla  و  S.  virgata  و

S. virgata  وS. nemarosa از نظر تاكسونوميكي دو گونه 
ها قابل  آذين وسيله تراكم گل هم هستند كه به نزديك به

 نفوذاين دو گونه قابليت هيبريداسيون و. تشخيص هستند
در كنارهم  ). Hedge, 1982(زيادي را با يكديگر دارند 

قرارگرفتن اين دو گونه در يك زير گروه نيز تأييدي بر 
اين دو گونه در زمينه . بهت زياد اين دو گونه استمشا

سيتوژنتيك نيز داراي سطوح پلوئيدي متنوع زيادي 
 با بررسي سيتوژنتيكي Mizianti et al.  (1981). هستند
 n۲ = ۱۶ و n۲=۱۴ دو سطح كروموزوم S. nemarosaگونه 

  Dobes et al., (1996) .را در اين گونه شناسايي كردند
 .Cecilia et al . را در اين گونه نشان دادندn۲=۱۴نيز 

 متناسب با سطوح ياهيات گيخصوص تغيير (2003)
  سيتوژنتيكي كه در بررسي.  را تأييد كردنديديپلوئ

  اين  در  مطالعه مورد   S.nemarosaهاي تيجمع بر روي 
  

  
  E-ACA/M-GAC يب آغازگريد حاصل از ترکيآم لياکر ي ژل پلي الکتروفورزي الگو‐١شکل
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 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم باغبانيمجله   ۸۴

  نشانگرشاخص  ، ميانگين محتواي اطالعاتي وي تعداد کل نوارها، تعداد نوار چند شکل، درصد چند شکل‐٢جدول
N1  N np  يب آغازگريترک

2  NP3  POL%4  PIC5  MI6  

P-ACC+M-GCA ٥٢/٩٦  ٩٦/٠  ١٠٠  ٣٠ ٠ ٣٠  
P-ACC+M-GCT ٨/٩٤ ٩٥/٠ ١٠٠  ٧٦ ٠ ٧٦ 
P-ACG+M-GCA ٤/٩٦ ٩٦/٠ ١٠٠  ٤١ ٠  ٤١ 
P-ACG+M-GAC ٧٤/٩٠ ٩١/٠ ١٠٠  ٤٦ ٠  ٤٦ 
P-ACG+M-GCT ٠٩/٩٣ ٩٣/٠ ١٠٠  ٦١ ٠  ٦١ 
E-ACC+M-GAC ٨٢/٨٩ ٨٩/٠ ١٠٠  ٦٠ ٠  ٦٠ 
E-ACC+M-GCA ٧٩/٩١ ٩٢/٠ ١٠٠  ٤٧ ٠  ٤٧ 
E-ACC+M-GGG ٩٩/٨٢ ٨٣/٠ ١٠٠  ٤٠ ٠  ٤٠ 
E-ACC+M-GCT ٤٢/٩٤ ٩٤/٠ ١٠٠  ٦٦ ٠  ٦٦ 
E-ACC+M-GTC ٣٨/٨١  ٨٤/٠ ٦٦/٩٦  ٥٨  ٢  ٦٠ 
E-ACA+M-GAC ٨٣/٩٥ ٩٥/٠ ١٠٠  ٩٨ ٠  ٩٨ 
E-ACA+M-GCT ٠٥/٩٢ ٩٢/٠ ١٠٠ ٨٥ ٠  ٨٥ 
P-ACG+M-GTC ٦٢/٩٢ ٩٣/٠ ١٠٠  ٦٢ ٠  ٦٢ 
P-ACC+M-GTC ٥٨/٩٤ ٩٤/٠ ١٠٠  ٦٠ ٠  ٦٠  

  ٥٠/٨٥ ٩٢/٠  ٧٦/٩٩  ٢٨/٥٩ ١٤/٠  ٤٣/٥٩  نيانگيم
   ۱ Total number of band) تعداد کل نوارها(      ٢ Number of monomorphic band)  ک شکليتعداد نوار(  
   ٣ Number of polymorphic band )تعداد نوار چندشکل(    ٤ % polymorphism )يدرصد چند شکل(  
   ٥ Polymorphic information content) ي چند شکلي اطالعاتيمحتوا(  ٦ Marker index )شاخص نشانگر)(MI = POL×PIC(  

  
 )ها نشان داده نشده استداده (انجام گرفتتحقيق نيز 

.  نيز مشاهده شدn۲=۲۰بر تأييد نتايج قبلي  عالوه
Astanova (1982)  بررسي سيتوژنتيكي گونهدر  

S. virgata ،۳۲=n۲ و Markova & Ivanova  (1982)، 
 ۱۶=n۲هاي انجام در بررسي.  را در اين گونه تأييد كردند

 و n۲=۱۲عه اين تحقيق هاي مورد مطال شده روي نمونه
۱۸=n۲نيز تأييد شد .  

 به دو زيرگروه كوچكتر ۷۲/۰ نيز در فاصله Bزير گروه 
D, Cزير گروه . شود  تقسيم ميC شامل گونه S. sclarea  

  .باشد  ميS. ceratophyllaو يك جمعيت از گونه 
S. sclareaهاي بزرگ و رنگي كه از   گياهي است با براكته

  گونه). Hedge, 1982(ين گونه است هاي رايج ا ويژگي
S. ceratophylla از اين گونه جداشده ۷۰/۰ در فاصله 

  و S. reuteranaهاي   شامل گونهDزير گروه . است
S. sharifii  وS. macrosiphon  وS. syriacaو S. limbata 

هاي  گونه. باشد مي S. atropatanaو  S. moorcraftianaو 
S. reuterana و S. sharifii و S. macrosiphon  در فاصله

 يك تاكسون S. sharifii. اند ها جدا شده  از ساير گونه۶۳/۰
بيني است و ارزيابي موقعيت آن  پيچيده و غيرقابل پيش

اين گونه نزديك به گونه . راحتي ممكن نيست به
S.macrosiphon است .S. reuterana نيز يك گونه نزديك 

هاي  وسيله براكته والً به است و معم S. macrosiphonبه

كروي بزرگ قابل شناسايي است و امكان هيبريداسيون و 
قرار گرفتن اين ). Hedge, 1982( با اين گونه را دارد نفوذ
دهنده قابليت  ها در يك شاخه فرعي كوچك نشان  گونه

هاي مشابه   در نشان دادن شباهت بين گونهAFLPنشانگر 
 بر روي يکيت مورفولوژمطالعا. از نظر مورفولوژيكي است

 نشان داد S. reuterana متعلق به گونه ۱جمعيت شماره
اي جديد از اين گونه به  که اين جمعيت به عنوان واريته

نكته قابل .  است S. reuterana var. gellaberimaنام 
 متعلق به ۳۴توجه در اين گروه جدا شدن جمعيت شماره 

نكته . ين گونه استهاي ا  از ساير جمعيتS. syriacaگونه 
ها از نظر شکل  مهم در اين گونه تنوع زياد بين جمعيت

پرچم است  پرچم و طول ميله تكاء، طرز قرارگيري ميله
)Hedge, 1982 .(رو مشاهده چنين حالتي در اين  از اين

تنوع  دهنده سطح جنس دور از انتظار نيست و اين نشان
  هاي   ونه گياز نظر مورفولوژ. باال در اين گونه است

S. limbata و S. atropatana نيز داراي گركس مشابه 
 ، اين دو گونهتفکيکجهت  بدين ). Hedge, 1982(هستند 

از . هاست يدي بر شباهت ميان آنيها تأ  آندر کنار نزديکی
در اين دندروگرام جدا شدن  جمله ديگر موارد قابل توجه

  گونه  متعلق به۴۱  و۳۹ت شماره يدو جمع
S. moorcraftianaيکيدر مطالعات مورفولوژ.  است 

اي جديد از   واريته۴۱ت شماره يمشخص شد كه جمع
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ت يجدا شدن اين دو جمع. است  S. moorcraftianaگونه
بسيار مشابه از نظر مورفولوژيك در دندروگرام حاصل نيز 

هاي   تي در تشخيص جمعAFLPتأييدي برتوانايي نشانگر 
در اين دندروگرام  بل توجه ديگرنكته قا. بسيار مشابه است

 در S. ceratophylla هاي گونه قرار گرفتن جمعيت
شباهت موجود  Salviaدر جنس . هاي متفاوت است گروه

گيري  ها، پراكنش وسيع اكولوژيكي و دورگ بين گونه
اي  گونه اي حائز اهميت است و هيبريداسيون بين گونه بين

فولوژيكي بسيار رايج هاي متفاوت مور غيرمشابه و با ويژگي
 هاي حاصله از رگه اي كه دو گونه ، به)Hedge, 1982(است 

نظر مورفولوژيك وابستگي زيادي را به والدين خود نشان 
معتقد است اين جنس داراي  Hedge. دهند نمي
و ر  از اين. اي است بندي طبيعي در سطح فراگونه طبقه

نه در هاي متعلق به يك گو تيممكن است در مواردي جمع
را نشان هايي ويژگيهاي متفاوت،  با گونه اثر هيبريداسيون

نظر  به. مورفولوژيك قابل شناسايي نباشند نظر از دهند كه
در اين  S. ceratophyllaهاي متعلق به  رسد جمعيت مي

   قرار  متفاوت هاي  گروه مطالعه نيز در اثر همين پديده در 

ها  مورد اين جمعيتنكته قابل ذكر ديگر در . گرفته باشند
 .S متعلق به گونه ۱۶ و ۱۵اينكه دو جمعيت شماره 

ceratophylla داراي نمونه DNA رنگي بودند و در زمان 
استخراج تفاوت چشمگيري بين اين دو جمعيت با ساير 

ها مشاهده شد كه در دندروگرام هم در يك گروه  جمعيت
اين دو آميد نيز  در روي ژل اكريل. اند گرفته اصلي قرار

 جمعيت ديگر را ۲ آشكاري نسبت به يت چندشکليجمع
  . نشان دادند
 Salviaاي  هاي درون گونه ها و جمعيت بندي گونه گروه

مورد مطالعه براساس ضريب تشابه جاكارد به روش 
تفسير . را نشان دادكالستر هاي   پايداري گروه١استراپ بوت

هنوز استراپ  صحيح آماري نتايج حاصل از تكنيك بوت
 اما .عنوان يك موضوع جهت مطالعه، مطرح است به

 Hillis & Bullبراساس قاعده تجربي پيشنهاد شده توسط 

  دندروگرام داراي بيش از  هاي داخلي  ، هرگاه شاخه(1993)
  

                                                                                         
1. Boot Strap 

  

  
  UPGMA براساس روش  با استفاده از ضريب تشابه جاکارد وSalvia جمعيت ٥٢ دندروگرام ‐٢شکل
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  استراپ به روش بوتيب ني براساس ضر Salvia يها تي جمعيبند گروه ‐٣شکل 

  
  
توان  استراپ باشند، در اين صورت مي  درصد بوت۷۰

 ۹۵دست آمده در سطح  هاي به نتيجه گرفت كه داده
 ۹۵بندي به احتمال  درصد صحيح بوده و چنين گروه

 ,Mohamadi &Prasanaبه نقل از (باشد  صد درست ميدر

 يها و قاعده ذکر شده شاخه) ۳شکل(با توجه به ). 2003
درصد  ۷۰ش از ي بين نمودار در اغلب موارد داراي ايداخل
انجام شده به احتمال  يها يبند استراپ هستند و گروه بوت
عنوان مثال همه  به. باشند يدرصد درست م ۹۵
ک گروه ي در S. multicaulisق به گونه  متعليها تيجمع
زان ين ميا. اند درصد قرار گرفته ۱۰۰استراپ  زان بوتيبا م
ها در  تين جمعين است که تشابه ايانگر اياستراپ ب بوت
د شده و ييدرصد موارد تأ ۱۰۰ مجدد در يها يبردار نمونه

در . باشد يح ميدرصد صح ۹۵ به احتمال يبند ن گروهيا
 يبند  گروهيزان درستيتوان م يز ميها ن هر گونيمورد سا

  . قرار داديانجام شده را مورد بررس
 نشان داد که PCoAا ي اصليهاي  ج تجزيه به مولفهينتا
. كنند  درصد از تغييرات را توجيه مي۵۷/۸۰ مؤلفه اول ۲۱

 ۶۶/۲۲آيد،  شمار مي اولين مؤلفه كه بزرگترين مولفه به
ها  اين مؤلفه. ده استدرصد از تنوع كل را توجيه نمو

مستقل از يكديگر هستند و درصدي از تنوع كه توسط 

شود، توسط مؤلفه دوم و درصدي كه  مؤلفه اول توجيه نمي
شوند، توسط مؤلفه  هاي اول و دوم توجيه نمي توسط مؤلفه

همين ترتيب هر مؤلفه درصدي از  شود و به سوم توجيه مي
ستقل قبلي توجيه هاي م تنوع باقي مانده كه توسط مؤلفه

در نشانگرهاي مولكولي بر . نمايد نشده است را توجيه مي
خصوص هنگامي  خالف صفات كمي كه در اغلب موارد و به
 مؤلفه اول ۳ تا ۲كه صفات داراي همبستگي زياد هستند 

كنند، امكان   درصد از تغييرات را توجيه مي۹۰بيش از 
مؤلفه توجيه درصد خيلي بااليي از تنوع توسط چند 

در بررسي تنوع ژنتيكي با استفاده از . ابتدايي وجود ندارد
، بهترين حالت آن DNAهاي مربوط به نشانگرهاي  داده

است كه نشانگرها توزيع يكنواخت و مناسبي در ژنوم 
. برداري كنند داشته باشند و بتوانند از تمام ژنوم نمونه
 ژنوم هاي مختلف بنابراين در صورتي كه نشانگرها از بخش

هاي  ها كم باشد، تعداد مؤلفه انتخاب شوند و همبستگي آن
گونه كه  همان. بيشتري براي توجيه كل تغييرات الزم است

رفت دراين مطالعه نيز توجيه بخش كمتري از  انتظار مي
تنوع كل توسط چند مؤلفه اول و توزيع واريانس بين اين 

.  ژنوم استها، بيانگر توزيع مناسب نشانگرها در روي مؤلفه
 مؤلفه اصلي ابتدايي ۳هم در اطراف  پراكنش افراد نسبت به



 ۸۷  ...هاي مريم گلي بررسي تنوع ژنتيکي گونه: سجادي و همکاران  

گونه كه در اين  همان. نشان داده شده است) ۴شکل(در 
گردد، تجمع افراد در اطراف مؤلفه  نمودار نيز مشاهده مي

دهنده آن است که  ن امر نشانيا. اول بيشتر است
 سهم نيشترين مؤلفه بيافته اطراف اي تجمع يها  تيجمع

  .ه تنوع بر عهده دارنديرا در توج
انس مولكولي بين و يبندي سلسله مراتب وار تقسيم
 Arlequinافزار آماري توسط نرم  .Salvia Lهاي داخل گونه

ver 8.0) Excoffier et al., 1992 (با استفاده از . انجام شد
ها مجموع  اساس فواصل بين گونه اي و بر مدل آشيانه

ها و تنوع داخل  گونه  دو دسته تنوع بين انحراف مربعات به
 ها تقسيم شده و واريانس اجزاء محاسبه شد گونه

)Benjamin et al., 2003( .هاي  منظور جمعيت نيبد
Salvia ۱جدول(م شدند ي گونه تقس۱۳ مورد بررسي به .(

ها  انسيشود، وار مشاهده مي) ۳جدول(براساس آنچه در 
   تنوع  و %) ۵۳/۵۳ ( ها گونه  بين تنوع    و بوده  دار  يمعن

%) ۴۷/۴۶ (ها  درون گونهيها مشاهده شده داخل جمعيت
 يعي طبيها امر ن گونهيزان تنوع بيشتر بودن ميب. باشد         يم

م ينيب يدست آمده، م زان تنوع بهيسه دو مياما با مقا. است
ن يست و تنوع بياد نين تفاوت چندان زيزان ايکه م
خود   را بهياديز سهم زيها ن گونه داخل يها تيجمع

اد يدهنده وجود تنوع ز ن امر نشاني ا.اختصاص داده است
 متعلق به يها تي که جمعيا گونه ن جنس است بهيدر ا
گر نشان يکدي را نسبت به ياديز تنوع زيک گونه ني
 يريگ  دورگي وجود سطوح باالHedge (1982). دهند يم

ن جنس ي ايها  گونهيها و حت تين جمعيون بيداسيبريو ه
ن جنس دانسته يجاد تنوع در ايل مهم در ايرا از جمله دال

دهنده  ها نشان مشاهده درصد تنوع زياد بين جمعيت. است
 جهت استفاده در  Salviaپالسمي غني در  وجود منبع ژرم

  .هاي اصالحي است برنامه
  

  
  اصلي يها ه به مؤلفهي در تجزيي مؤلفه ابتدا٣ در اطراف  افرادي نمودار پراکندگ‐٤ شکل

  
  Salvia  جمعيت مورد مطالعه ٥٢ها در  تنوع بين گونه براساس (AMOVA) آناليز واريانس مولکولي ‐٣ جدول

 رييمنبع تغ
درجه 
  يآزاد

  مجموع 
  مربعات

  انس يوار
 اجزاء

انس يوار% 
 Φ value*  P value کل

 >٠٠١/٠  ٥٣/٠  ٥٣/٥٣  ٨/٥٤  ١٥٧/٣١٠٠  ١٢  ها ن گونهيب
    >٠٠١/٠    ٤٧/٤٦  ٥٨/٤٧  ٤٥٨/١٨٥٥  ٣٩  ها  داخل گونهيها تين جمعيب

        ٣٧/١٠٢  ٦١٥/٤٩٥٥  ٥١  کل
* Φ value ب يمشابه ضرFتي را  
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