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 4 ،3 ،2 ،1و  .5دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،استادیار ،استادیار ،استاد و دانشجوی سابق دکتری،
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1332/6/22 :تاریخ تصویب)1332/12/21 :

چکیده
 34گونه از جنس درمنه در ایران گزارش شده است که از لحاظ پراکنش ،تراکم و پوشش مهمترین
جنسهای گیاهی در کشور محسوب میشوند .از آنجا که هنوز سیستم کلی و جامعی برای طبقهبندی
و فیلوژنی آن ارائه نشده است ،در این پژوهش سعی شد تا با بررسی تنوع کلروپالستی و روابط
فیلوژنتیکی گونههای درمنه و مقایسۀ آنها با گونههای دیگر موجود در جهان ،مسیر تکاملی آنها
شناسایی و قرابت ژنتیکی آنها مشخص شود تا از این طریق بتوان کمکی به حفظ این گنجینۀ
ارزشمند ژنتیکی کرد .در این پژوهش چندشکلی در مناطق غیر کدشوندۀ دی.ان.ا کلروپالستی در 22
گونه درمنۀ ایران مطالعه شد .ابتدا 13 ،جفت آغازگر عمومی دی.ان.ا کلروپالستی برای تکثیر بررسی
شد و با توجه به درجۀ تکثیر آغازگرها ،شش جفت آغازگر ( )PB, BD, Ic2, CS, trnL-F, B2B3برای
مطالعۀ نهایی انتخاب شد .محصوالت واکنش زنجیرهای پلیمراز توسط سه آنزیم برشی  MseIو
EcoRIو  TaqIهضم شدند درنتیجه از  14ترکیب آغازگرـ آنزیم استفادهشده 12 ،ترکیب حالت
چندشکلی نشان دادند .نتایج نشان داد ،A. melanolepis ،A. austriaca ،A. incana ،A. armeniaca
 A. turanica ،A. oliverianaو  A. tournifortianaاز الگوی نواری متفاوتتری نسبت به سایر گونهها
برخوردار بودند .قرارگیری این گونهها در گروههای هاپلوئیدی خاص بهصورت منفرد نشان میدهد
که این دسته از گونههای درمنه واگرایی بیشتری در بخش ژنوم کلروپالست نسبت به سایر گونهها
دارند .نتایج حاصل از توالییابی ناحیۀ  trnL-Fپس از تجزیۀ تبار زایشی نهایی براساس ماتریس
دادههای همردیفشده و به روش ماکزیمم پارسیمونی و بیشترین شانس برای بررسی روابط
فیلوژنتیکی استفاده شد .نتایج آنالیز پارسیمونی اطالعات ناحیۀ  trnL-Fتوپولوژی مشابهی را نسبت به
گونهها و دودمان بررسیشده در دیگر مطالعات نشان داد .نتایج نشان داد که دو گونۀ  A. turanicaو
 A. spicigeraفاصلۀ زیادی با دیگر گونههای درمنه دارند .این مطالعه آشکارا مشخص کرد که ناحیۀ
 trnL-Fدی.ان.ا کلروپالستی بهتنهایی در این سطح مفید نیست و نیاز است برای بررسیهای تکمیلی
آینده از ناحیههای جدید ژنوم استفاده

شود.

واژههای کلیدی :آنالیز پارسیمونی ،تنوع کلروپالستی ،درمنه ،روابط فیلوژنتیکی ،ناحیۀ .trnL-F
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مقدمه
در دهۀ گذشته اجرای برنامههای کاربردی با استفاده از
تکنیکهای جدید مولکولی افزایش یافته است .نشانگرهای
مولکولی کمک شایانی در شرح و توصیف واگرایی جمعیت
( )Avise, 1994و ساختار جمعیت ( )Hamza, 2005به
پژوهشگران کرده است ،بهطوریکه استفاده از آنها
بهسرعت در حال افزایش است .از جفت آغازگرهای
طراحیشده از ژنوم کلروپالستی میتوان در تحقیقات
ژنتیک مولکولی گیاهان ،تکامل و بررسیهای اکولوژیک
بهره گرفت .ژنوم کلروپالستی عمدتاً متشکل از SSC ،LSC
و توالیهای تکراری معکوس است .با توجه به اینکه میزان
حفاظتشدگی ناحیۀ  LSCکمتر از نواحی دیگر ژنوم
کلروپالستی است ،میتوان از آن بهمنظور مطالعۀ سطوح
پایینتر تاکسونومی در گیاهان استفاده کرد و بیشتر تمایل
بر این است که از آغازگرهای طراحیشده برمبنای این
نواحی استفاده شود.
ناحیۀ  trnL-Fاز نواحی مهم در ژنوم کلروپالست است
که در پژوهشهای زیادی برای بررسی روابط فیلوژنتیکی
میان گونههای گیاهی استفاده شده است .سطح باالیی از
مطالعات ارتباط میان سیانوباکتریها ،جلبکها و گیاهان،
درنتیجه ارزیابی تاریخچۀ تکاملی اینترون Borsch et ( trnL
 ،)al., 2003روابط نهاندانگان و همچنین تکامل مولکولی
ناحیۀ  trnL-Fگیاهان را تحت پوشش قرار میدهد
( .)Quandt et al., 2004یکی از فضائل اینترون  trnLو
بهطورکلی ،گروه یک اینترونها ،ساختار موزاییک عناصر
حفاظتشده (توالی راهنمای داخلی R ،Q ،P ،و  )Sو عناصر
ساختار دوم مشترک است که برای پیرایش صحیح و
مناطق کمتر فشرده با اندازة متغیر پراکنده میان  R ،Q ،Pو
 Sضروریاند ( .)Cech, 1990; Cech et al., 1994تا کنون
فعالیت خودپیرایشی اینترون  trnLدر گیاهان گزارش نشده
است ( .)Simon et al., 2003فقدان فعالیت خودپیرایشی
ممکن است منجر به کاهش محدودیت در واگرایی توالی
اینترون شود ،و نرخ واگرایی باالتر توالی در پالستید در
مقایسه با سیانوباکتریها را به همراه داشته باشد
( .)Besendahl et al., 2000از زمان معرفی آن توسط
 ،)1991( Taberlet et al.اینترون  trnLو ناحیۀ trnL-F
برای پژوهشها در سطوح مختلف طبقهبندی در نظر گرفته
شدهاند.

در میان تیرههای گیاهی ،تیرة گل کاسنی
( )Compositaeبهعلت داشتن گونههایی با صفات و
اختصاصات مهم دارویی و غذایی از اهمیت وافری
برخوردارند .در ایران تا کنون  15گونه درمنه جمعآوری
شده است .شناسایی مورفولوژیکی گیاهان این جنس دشوار
است .این موضوع بهویژه در بهار زمانی که برای مصارف
دارویی جمعآوری میشوند ،حائز اهمیت است .بهعالوه
برگها بسته به ناحیۀ گیاه و مرحلۀ نمو بسیار متفاوتاند
( .)Kazemi et al., 2009تاکنون مطالعات زیادی در
خصوص ارزیابی صفات مورفولوژیک ،فیلوژنی ،سیتوژنتیک
و ارزیابی مولکولی با نشانگرهای ژنتیکی مختلف گونههای
جنس درمنه انجام شده است اما هیچ اطالعاتی درخصوص
بررسی تنوع ژنتیکی و فیلوژنی گونههای درمنه ایران با
استفاده از روش  PCR–RFLPوجود ندارد.
از آنجا که کشور ایران ژرمپالسم بسیار غنی دارد ،در
این پژوهش سعی شده است با بررسی تنوع کلروپالستی
و روابط فیلوژنتیکی گونههای درمنه و مقایسۀ آنها با
گونههای دیگر موجود در جهان مسیر تکاملی آنها
شناسایی و قرابت ژنتیکی آنها مشخص شود و در
صورت امکان فرمهای هاپلوتایپی خاص برای برخی
گونههای ایران شناسایی شود تا از این طریق بتوان
کمکی به حفظ این گنجینۀ ارزشمند ژنتیکی کرد.
مواد و روشها
جمعآوری گونهها و کشت آنها

پس از تهیۀ بذر  29گونۀ مختلف درمنه از مرکز ملی
ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران (جدول ،)3کشت این بذور
تحت شرایط مناسب گلخانه انجام شد .نمونههای برگی
با استفاده از ازت مایع منجمد و در فریزر با دمای -90
درجۀ سانتیگراد تا زمان استخراج دی.ان.ا نگهداری شد.
استخراج دی.ان.ا

استخراج دی.ان.ا با استفاده از روش تغییریافتۀ
( )2001( al.استفاده از زغال فعال در مرحلۀ اضافهکردن
بافر برای حذف ترکیبات فنلی و استات پتاسیم در بین دو
مرحلۀ شستوشو با کلروفورم ایزوآمیل الکل) انجام گرفت.
کمّیت و کیفیت دی.ان.ا با استفاده از دستگاه الکتروفورز و
ژل آگارز 3درصد تعیین شد.
Pirttila et
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جدول  .3اسامی گونههای درمنۀ بررسیشده (ترتیب شمارهگذاری منطبق با ترتیب نمونهها در الکتروفورز است) به همراه اطالعات
جغرافیایی ،پراکنش و محل جمعآوری
نام گونه
Artemisia armeniaca
A. incana
A. fragrans
A. austriaca
A. spicigera
A. haussknechtii
A. turcomanica
A. chamaemelifolla
A. marschalliana
A. kopetdaghensis
A. sieberi
A. campestris
A. scoparia
A. annua
A. absinthium
A. vulgaris
A. diffusa
A. tschernieviana
A. khorassanica
A. dracunculus L
A. selengensis Turcz
A. capillaris
A. tournefortiana
A. turanica
A. oliveriana
A. melanolepis
A. aucheri
A. ciniformis

استان

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع

آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
مازندران
مازندران
مازندران
آذربایجان شرقی
خراسان
سمنان
اردبیل
آذربایجان غربی
گلستان
مازندران
مازندران
گلستان
مازندران
خراسان
سمنان
خراسان
خراسان
اردبیل
مازندران
خراسان

132252/5
195014/5
100333/0
144043/0
144255/0
194040/3
132333/0
100235/0
194335/3
132303/0
135522/3
100541/5
144255/0
134113/5
105943/0
132333/0
105331/4
132312/5
134450/1
193332/3
144043/0
132333/0

550020/1
555345/3
410013/3
410021/9
420045/3
530021/3
432453/5
490495/0
534921/0
535330/1
444140/3
410532/2
420045/3
444551/4
410900/3
432453/5
442050/0
434511/9
404452/0
534323/0
410021/9
432453/5

2203
3329
003
3339
2545
3451
3013
3205
3231
3005
040
041
2545
333
-33
3013
2004
3240
3011
1444
3339
3013

واکنش زنجیرهای پلیمراز ()PCR

واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از دستگاه
ترموسایکلر ( )i-Cycler, BioRad Co., USAانجام شد.
از دی.ان.ا کلروپالست که همراه با دی.ان.ا ژنومی در
محلول دی.ان.ا بهدستآمده وجود داشت ،برای بررسی
روابط بین  29گونۀ درمنه استفاده شد که توسط شش
جفت آغازگر عمومی کلروپالست ( PB, BD, Ic2, CS,
 )trnL-F, B2B3تکثیر شدند .هفت جفت آغازگر دیگر
 B1B2 ،CD،SR،SfM ،K2Q،OAو  ASنیز بررسی شدند
که رشتههای تکثیرشده ویژگیهای الزم برای انجام این
بررسی را نداشتند ،بدین صورت که یا اصالً نواری تولید
نمیکردند یا چند نوار ایجاد میکردند (جدول.)2

هر مخلوط واکنش پی.سی.آر شامل  20نانوگرم
دی.ان.ا ،دو میکرولیتر بافر واکنش زنجیرهای پلیمراز
 30Xشرکت فرمنتاز 0/9 ،میکرولیتر 0/0 ،dNTPs
میکرولیتر از هر کدام از آغازگرهای رفت و برگشت با
غلظت  30پیکومول ،یک واحد آنزیم تک دی.ان.ا
پلیمراز بود که در نهایت با اضافهکردن  31میکرولیتر
آبمقطر دو بار تقطیر استریل حجم مخلوط واکنش
پی.سی.آر به  20میکرولیتر رسانده شد.
آغازگر trnL-F

چرخههای حرارتی پی.سی.آر تکثیر اختصاصی با این
جفت آغازگر به شرح زیر بود:
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سانتیگراد به مدت  10ثانیه و  32درجۀ سانتیگراد به
مدت یک دقیقه و مرحلۀ سوم :بسط نهایی به مدت 30
دقیقه در  32درجۀ سانتیگراد.

مرحلۀ اول :واسرشتهسازی اولیه به مدت پنج دقیقه
در  34درجۀ سانتیگراد ،مرحلۀ دوم :شامل  54چرخه:
 34درجۀ سانتیگراد به مدت  10ثانیه 43 ،درجۀ

جدول  .2شرایط واکنش زنجیرهای پلیمراز ،اندازة قطعات تکثیرشده
درجۀ
تکثیر

با آغازگرهای دی.ان.ا کلروپالستی در Artemisia spp.

واکنش زنجیرهای پلیمراز

اندازة قطعه در گیاه
تنباکو (برحسب )bp

مدت زمان بسط (دقیقه)

دمای اتصال ()°C

++

345

3

49/4

++

3033

2

49/4

++

2209

1

41

++

3039

1

45

++

3039

1

50/4

++

2393

1

40

NA

3245

2

02

NA

1034

1

53/4

NA

2553

1

53/4

NA

3432

1

53/4

NA

1303

5

49

NA

3935

1

53/4

NA

1093

5

49

**

توالی آغازگرها

نام
آغازگر

*

F: ATTTGAACTGGTGACACGAG
R: CGAAATCGGTAGACGCTACG
F: GGTCGTGACCAAGAAACCAC
R: GGTTCGAATCCCTCTCTCTC
F: GATGRCCCTCCATGGATTCACC
R: GCGAGTTTTCAAGAAACTGCTCG
F:
CTATCGTCCRACCGTTACWGAGGCT
R: CAAAYGGATAYGCAGGTTCACC
F: ATAAWAAGAACTAGCAGGTT
R: ATAYACCCAATGCCARATAG
F: CAGAAGCTTGGTCTAAAATTCC
R:
GRTCCCAAGGGAARGAATAACCAGT
F: GAGAGAGAGGGATTCGAACC
R: CATAACCTTGAGGTCACGGG
F: TAAAAGCCGAGTACTCTACCGTTG
R: CTATTCGGAGGTTCGAATCCTTCC
F:
TGGCGATCAGAACAYATATGGATAG
R: CCCTCKGAAACAAGAAGTT
F: TGCCTTGGTATCGTGTTCATAC
R: CYTGTCTTYTTGTAGTTGGAT
F: CCAGTTCAAATCTGGGTGTC
R: GGGATTGTAGTTCAATTGGT
F: CGCCGCTTTAGTCCACTCA
R: ATTGCGTCCAATAGGATTTGAA
F: ACTTCTGGTTCCGGCGAACGAA
R: AACCACTCGGCCATCTCTCCTA

trnL-F
CS
Ic2
BD

PB
B2B3
SfM
K2Q
OA

B1B2
CD
SR
AS

*  Fبه معنی آغازگر رفت و  Rبه معنی آغازگر برگشت است.
**  :NAعدم تکثیر ++ ،تکثیر عالی

آغازگرهای PB, BD, Ic2, CS, B2B3

چرخههای حرارتی پی.سی.آر تکثیر اختصاصی با این
جفت آغازگرها به شرح زیر است:
مرحلۀ اول :واسرشتهسازی اولیه به مدت پنج دقیقه
در  34درجۀ سانتیگراد ،مرحلۀ دوم :شامل  12چرخه:
 34درجۀ سانتیگراد به مدت  10ثانیه 49/4 ،درجۀ
سانتیگراد به مدت  10ثانیه و  32درجۀ سانتیگراد به
مدت دو دقیقه و مرحلۀ سوم :بسط نهایی به مدت 30
دقیقه در  32درجۀ سانتیگراد.
هضم و برش قطعات تکثیرشده در واکنش زنجیرهای
پلیمراز توسط سه آنزیم محدودگر برشی EcoRI ،TaqI
و  HinfIبراساس دستورالعمل کارخانۀ تولیدکننده
(فرمنتاز) صورت گرفت .بهمنظور بررسی الگوی برش،
پس از هضم آنزیمی محصول  ،PCRمخلوط واکنش

هضم با حجم  20میکرولیتر توسط رنگ  GelRedروی ژل
آگارز 1درصد با شرایط  30ولت به مدت  5ساعت
الکتروفورز و درنهایت در دستگاه ژل داک عکسبرداری شد.
آنالیز و بررسی دادهها

پس از انجام آزمایشهای و عکسبرداری از ژلها برای
بررسی چندشکلی بین نمونهها فقط از محصوالت هضم
قطعات تکثیرشدهای که تفاوت داشتند استفاده شد.
رتبهبندی نوارها برای تجزیۀ آماری به صورت صفر (نبود
نوار یا جایگاه برش) و یک (وجود نوار یا جایگاه برش)
صورت گرفت .تجزیۀ خوشهای دادهها براساس ضریب
تشابه نی و لی (دایس )3به روش نیبر جوینیگ 2انجام
1. Nei and Li/DICE
2. Neighbor Joining
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شد و تجزیۀ دادهها با استفاده از نرمافزار تری فری
نسخۀ  30/3/3/40صورت پذیرفت.
نتایج حاصل از تکثیر پی.سی.آر ناحیۀ  trnL-Fبرای
توالییابی به شرکت بایونیر 2فرستاده شد .پس از
کانتیگ 1کردن قطعات توالی و بررسی پیکها با استفاده
از نرمافزار وکتور انتیآی 5و حصول اطمینان از صحت
نتایج ،همردیفی چندگانه که در آنالیزهای فیلوژنتیک
بهفراوانی استفاده میشود با روش کالستال دبلیو 4و با
استفاده از نرمافزار دی.ان.ا استار 0نسخۀ  4/03انجام شد.
تجزیۀ تبارزایشی نهایی براساس ماتریس دادههای
همردیفشده با استفاده از نرمافزار پاپ 3نسخۀ  5و به
روش ماکزیمم پارسیمونی( 9بیشترین صرفهجویی) و
بیشترین درستنمایی 3برای بررسی روابط فیلوژنتیکی
انجام گرفتند و درنهایت درخت توافقی با اجماع
40درصد به دست آمد .میزان حمایت هر شاخه بر روی
درخت مطلق نیز با  300بار تکرار تعیین شد.
نتایج و بحث
الگوهای برش دی.ان.ا کلروپالست

در این پژوهش چندشکلی در مناطق غیر کدشونده
دی.ان.ا کلروپالست در  29گونه درمنۀ ایران مطالعه شد.
تعداد  31جفت آغازگر عمومی دی.ان.ا کلروپالست برای
تکثیر بررسی شد و با توجه به درجۀ تکثیر آغازگرها
(جدول ،)2شش جفت آغازگر (trnL-F،CS،Ic2،BD،PB
و  )B2B3برای این مطالعه انتخاب شد .تعداد هفت جفت
آغازگر دیگر ( B1B2 ،CD،SR،SfM ،K2Q،OAو )AS
چند نوار ایجاد میکردند یا اصالً نواری تولید نکردند.
بنابراین ،ویژگیهای الزم برای انجام این بررسی نداشتند
و به همین دالیل از بررسی حذف شدند .اندازة تخمینی
قطعات تکثیرشده با جفت آغازگرها ،PB ،CS ،BD
 IC2 ،trnL-Fو  B2B3بهترتیب ،2300 ،3300 ،3040
 3040 ،930و  2900 bpبود.
محصوالت واکنش زنجیرهای پلیمراز توسط سه آنزیم
1. TreeFree Ver. 0.9.1.50
2. BIONEER
3. ContigExprees
4. Vector NTI 10
5. ClustalW
6. DNAStar
7. Paup 4
8. Parsim
9. Maximom likelihood
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برشی  MseIو  EcoRIو  TaqIهضم شدند (شکل3
محصول هضم واکنش زنجیرهای پلیمراز با آنزیم را نشان
میدهد) و از  35ترکیب آغازگرـ آنزیم استفادهشده30 ،
ترکیب حالت چندشکلی نشان دادند (جدول .)1ترکیبات
 CS-HinfI ،BD- TaqI ،B2B3- EcoRIو  CS-TaqIبرش
خوردند ولی حالت یکشکلی نشان دادند.
ارتباط ژنتیکی

از  30ترکیب آنزیم /آغازگر انتخابی که چندشکلی نشان
دادند در کل  33نوار دی.ان.ا حاصل از هضم توسط
آنزیمهای برشی به دست آمد که از این تعداد 43 ،نوار
(01/1درصد) چندشکلی نشان دادند و  31نوار
(30/9درصد) یکشکل بودند .میانگین تعداد نوارهای
تولیدشده توسط هر ترکیب  3/3محاسبه شد .میانگین
چندشکلی بهدستآمده (35درصد) در الگوی نواری
نسبتاً باال بود .در بین ترکیب آنزیم/آغازگرها بیشترین
نوار ایجادشده توسط ترکیب  PB/HinfIبا  32نوار ایجاد
شد که  33عدد آنها چندشکل بودند؛ و کمترین نوار
تولیدشده مربوط به آغازگر  B2B3/TaqIبا  2نوار بود که
هیچیک از آنها چندشکل نبودند (جدول.)1
فاصلۀ ژنتیکی دوبهدو میان گونهها از صفر میان
گونههای  A. dracunculus L.و  A. capillarisتا 0/559
میان گونههای  A. tournefortianaو A. oliveriana
محاسبه شد (جدول .)5درخت نیبر جوینینگ براساس
ضریب نی و لی (دایس)  29گونه درمنه را در شش گروه
جای داد که این شش گروه با پایداری  300به دو گروه
اصلی تقسیم شدند (شکل.)2
در گروه  3گونههای ،A. incana ،A.chamaemelifolla
،A. marschalliana ،A. austriaca ،A. armeniaca
 A. melanolepisو  A. turnifortianaبا میانگین فاصلۀ
ژنتیکی  0/390جای گرفتند .در واقع این هفت گونه را
میتوان به دو زیرگروه تقسیم کرد A. incana .به همراه
 A. armeniacaدر ترکیباتی مانند ،PB/Hinf I ،BD/Hinf I
 B2B3/Hinf Iدر یک گروه هاپلوتایپی قرار داشتند که
نشاندهندة ارتباط نزدیک این دو گونه است.
 A. austriacaدر ترکیباتی از قبیل ،B2B3/HinfI
 PB/TaqIو  PB/EcorIبا دو گونۀ  A. incanaو
 A. armeniacaدر یک گروه هاپلوتایپی قرار داشتند.
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 A.melanolepis ،A.marschallianaو  A.turnifortianaدر
ترکیب  A. melanolepis ،PB/HinfIدر A. ،IC2/HinfI
 melanolepisو  A. turnifortianaدر  PB/TaqIو BD/

 A. turnifortiana ،EcoRIدر  A. turnifortianaو
 melanolepisدر  PB/EcoRIدر گروههای هاپلوتایپی
مشترک و مجزا قرار گرفتند.
A.

شکل  .3ژل حاصل از ترکیب  .BD- EcoRIتصویر باال نمونۀ شمارة ( 3-29چاهک اول و آخر سایز مارکر )1Kb Plus
جدول  .1تعداد کل قطعات تکثیرشده و چندشکل برای هر ترکیب آنزیم /آغازگر
ردیف

ترکیب آنزیم/آغازگر

3
2
1
5
4
0
3
9
3
30

BD/HinfI

تعداد کل
قطعات تکثیرشده

تعداد قطعات
چندشکل

درصد چندشکلی

4
32
9
0
30
9
3
9
2
3

1
33
2
2
30
5
3
9
3
3

00
33/0
24
11/1
300
40
33/3
300
40
300

3/3
33

4/3
43

%35
-

PB/HinfI
IC2/HinfI
B2B3/HinfI
CS/TaqI
PB/TaqI
IC2/TaqI
BD/TaqI
CS/EcoRI
PB/EcoRI

میانگین
جمع کل
گونههای A. dracunculus ،A. capillaris ،A. diffusa
 A. selengensis Turcz ،A. campestris ،L.و A. vulgaris

با میانگین فاصلۀ ژنتیکی  0/351در گروه دوم جای
گرفتند .این شش گونه در  31ترکیب در یک گروه
هاپلوتایپی مشترک قرار داشتند .تنها ترکیب B2B3/HinfI
بود که توانست  A. vulgaris ،A. campestrisو
 A. selengensisرا در یک گروه هاپلوتایپی ( )Dو سۀ گونه
دیگر را در گروه هاپلوتایپی دیگری ( )Bقرار دهد .گروه سه
با دربرداشتن گونههای ،A. haussknechtii ،A. absinthium
 A. scopariaو  A. annuaمیانگین فاصلۀ ژنتیکی  0/300را
به خود اختصاص داد .تنها  PB/TaqIبود که

 A. haussknechtiiرا در گروه هاپلوتایپی جداگانهای نسبت
به سه گونۀ دیگر قرار داد،A. oliveriana .
 A.ciniformis ،A.turanica ،A.khorassanicaو
 A.aucheriبا میانگین فاصلۀ  0/390گروه چهار را تشکیل
دادند .گروه پنجم گونههای A. ،A. turcomanica
 kopetdaghensisو  A. fragransرا با میانگین فاصلۀ
 0/302در برداشت .گونههای  A. sieberiو A. spicigera
با میانگین فاصلۀ ژنتیکی  0/350گروه شش را تشکیل
دادند .درواقع بررسی روابط ژنتیکی میان  29درمنه
توانست گروههای هاپلوتایپی حاصل از هر ترکیب را
تأیید و در نهایت  29گونه را به شش گروه تقسیم کند.
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جدول  .5بخشی از ماتریس فاصلۀ  29گونه درمنه با استفاده از ضریب تشابه نی و لی (دایس)
39

33

30

34

35

3/00
0/303 3/00
0/009 0/352 3/00
0/033 0/359 0/033 3/00

31

32

33

30

3

9

3

0

4

5

1

2

3

گونه

3/00
0/033
0/323
0/093
0/030

3/00
0/042
0/015
0/352
0/015
0/033

3/00
0/093
0/303
0/093
0/200
0/322
0/045

3/00
0/339
0/311
0/339
0/300
0/200
0/300
0/332

3/00
0/300
0/322
0/009
0/093
0/009
0/339
0/301
0/303

3/00
0/009
0/311
0/093
0/015
0/042
0/015
0/352
0/009
0/033

3/00
0/339
0/390
0/030
0/313
0/342
0/313
0/339
0/229
0/390
0/332

3/00
0/353
0/000
0/300
0/323
0/339
0/000
0/040
0/011
0/313
0/300
0/301

3/00
0/339
0/313
0/093
0/322
0/339
0/033
0/093
0/303
0/093
0/200
0/322
0/323

3/00
0/210
0/200
0/229
0/352
0/339
0/253
0/210
0/339
0/200
0/339
0/230
0/235
0/222

3/00
0/211
0/093
0/324
0/053
0/030
0/323
0/013
0/093
0/030
0/335
0/030
0/200
0/323
0/311

3/00
0/331
0/352
0/332
0/300
0/245
0/313
0/332
0/211
0/332
0/313
0/32
0/313
0/240
0/332
0/339

3/00
0/332
0/122
0/303
0/111
0/100
0/122
0/253
0/234
0/111
0/111
0/234
0/239
0/234
0/132
0/130
0/123

3
2
1
5
4
0
3
9
3
30
33
32
31
35
34
30
33

ادامه جدول 5
29

23

20

24

25

21

22

23

20

33

گونه

3/00

3/00
0/014

3/00
0/352
0/301

3/00
0/500
0/155
0/100

3/00
0/224
0/300
0/313
0/300

3/00
0/130
0/559
0/235
0/243
0/235

3/00
0/352
0/300
0/100
0/301
0/303
0/009

3/00
0/015
0/339
0/200
0/111
0/313
0/352
0/301

3/00
0/015
0/00
0/352
0/300
0/100
0/301
0/303
0/009

3/00
0/200
0/211
0/200
0/155
0/122
0/224
0/100
0/253
0/211

33
20
23
22
21
25
24
20
23
29

ارتباط فیلوژنتیکی

گونههای ،A. tschernieviana ،A. vulgaris
 selengensis Turczو  A. ciniformisنیز توانستند
گروههای مستقلی را تشکیل دهند .با وجود این بررسی
اطالعات هاپلوتایپی توالیهای همردیفشدة  29گونۀ درمنه
نتایج متفاوتی را در پی داشت.
الف)  34گروه هاپلوتایپی با تنوع هاپلوتایپی Hd=0/903
برای کل ناحیۀ ( trnL-Fجدول.)4
ب)  3گروه هاپلوتایپی با تنوع ( Hd= (0/413ناحیۀ
اینترون (جدول.)0
ج)  32گروه با ( Hd=(0/343ناحیۀ فاصله (جدول.)3
توالیهای

حاصل بررسی اطالعات هاپلوتایپی
نرمافزار دی.ان.ا.اس.پ بود.
همردیفشده با استفاده از 

A.

الگوی برش آنزیمی و تعیین هاپلوتایپها

حاصل برش توالی ناحیۀ  trnL-Fدر  29گونۀ درمنه
بهوسیلۀ آنزیم  HinfIبا نرمافزار ایپ 3بهصورت
شبیهسازیشده ،2هشت گروه مجزا بود .الگوی برش با آنزیم
 TaqIتوانست مانند آنزیم  HinfIگونهها را به هشت گروه
هاپلوتایپی تقسیم کند .گونههای  A. armeniacaو A.
 austriacaتوانستند الگوی برشی متفاوتی را نسبت به سایر
گونهها ایجاد کنند که همین گروه هاپلوتایپی مستقل در
ترکیب پنج آغازگر و سه آنزیم برشی نیز مشاهده میشود.
1. Ape
2. In silico
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گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

گروه 6
شکل  .2درخت نیبر جوینینگ برای  29گونۀ درمنه براساس اطالعات حاصل از  .PCR-RFLPاعداد نزدیک هر گره
شاخص ارزش پایداری 3را نشان میدهد.

درخت توافقی بیشترین پارسیمونی هاپلوتایپهای 29
گونۀ درمنه برای کل ناحیۀ ( trnL-Fشکل )1تفکیک و
فاصلۀ میان گروههای هاپلوتایپی  3و  2را با دیگر گروهها
نشان میدهد .این دو گروه دو گونۀ  A.absinthiumو
 A.chamaemelifollaرا شامل میشوند که تمایز آنها با
دیگر گونه در رابطۀ ژنتیکی بررسیشده نیز مشخص است.
درخت فیلوژنی

مطالعۀ مولکولی گونههای درمنۀ دنیای قدیم و جدید
کاملکنندة ارزیابی فیلوژنی قبلی از این گروه بزرگ و

متنوع است و بینش جدیدی را در میان تاریخچۀ
تکاملی و زیستجغرافیایی این گونهها فراهم میکند.
نتایج آنالیز پارسیمونی اطالعات ناحیۀ trnL-F
توپولوژی مشابهی را نسبت به گونهها و دودمان
بررسیشده در دیگر مطالعات نشان داد .در درخت
توافقی بهدستآمده ،تاکسونهای درون گروه تودة
پلیتومی چندشاخهای را تشکیل میدهند .از توالی
همردیفشدة ناحیۀ  trnL-Fماتریسی به طول 303
نوکلئوتید به دست آمد.
1. Bootstrap
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در نتیجۀ جستوجوی کاوش ابتکاری با استفاده از
دادههای ناحیۀ  332 trnL-Fدرخت با بیشترین
صرفهجویی و  RI=3 ،CI=3به دست آمد.
نتایج آنالیز پارسیمونی (شکل )5نشان میدهد که
دو گونۀ  A. turanicaو  A. spicigeraفاصلۀ زیادی با
دیگر گونههای درمنه دارند A. turanica .در جایگاههای
 PB/TaqIو  PB/HinfIگروه هاپلوتایپی متفاوتی را نشان
داد .گروه شش هاپلوتایپی براساس توالی همردیفشدة
کل ناحیۀ  trnL-Fدو گونۀ  A. turanicaو A. spicigera
را در خود جای دادند .این دو گونه به زیرجنس
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 Serephidiumتعلق دارند .مطالعۀ تشریحی برگ
گونههای درمنه در ایران نشان میدهد این دو گونه از
لحاظ شکل برگ به یک گروه تعلق دارند .اما در صفاتی
از قبیل تقارن برگ ،اندازة اپیدرم ،شکل کرکها و اندازة
رگبرگ با یکدیگر و دیگر گونههای این زیرجنس تفاوت
دارند (.)Noorbakhsh et al., 2008
درخت توافقی بیشترین پارسیمونی برای توالی ناحیۀ
 trnL-Fبرای  300گونۀ درمنه تفاوت گونههای ایران با سایر
گونههای جهان (شکل )4را بهوضوح نشان میدهد که
بیانگر غنیبودن ذخیرة ژنتیکی این گیاه در ایران است.

جدول  .4نتایج گروهبندی هاپلوتایپی براساس توالی همردیفشدة کل ناحیۀ trnL-F

هاپلوتایپ

تعداد گونه در
گروه هاپلوتایپی

نام گونه

3

3

A.absinthium

2

3

A.chamaemelifolla

1

3

A.ciniformis

5

3

A.melanolepis

4

3

A.haussknech

0

2

A.spicigera - A.turanica

3

1

A.campestris - A.incana - A.scoparia

9

30

3

2

 A.kopedaghen - A.tournefort - A.aucheri - A.dracunculu A.turcomanic - A.oliverianaA.khorassani - A.sieberi - A.annua - A.diffusa
A.armeniaca - A.austriaca

30

3

A.fragrans

33

3

A.selengensi

32

3

A.vulgaris

31

3

A.marschelli

35

3

A.capillaris

34

3

A.tscherniev

جدول  .0نتایج گروهبندی هاپلوتایپی براساس توالی همردیفشدة ناحیۀ اینترون
هاپلوتایپ

تعداد گونه در
گروه هاپلوتایپی

نام گونه

3

2

A.armeniaca- A. incana

2

33

1

3

A. fragrans- A. austriaca- A. spicigera- A. haussknechtii- A. turcomanicaA. chamaemelifolla- A. marschalliana- A. kopetdaghensis- A. sieberi- A. campestrisA. scoparia- A. khorassanica- A. dracunculus L- A. selengensis Turcz- A. capillarisA. tournefortiana- A. turanica- A. oliveriana- A. melanolepis
A. annua

5

3

A. absinthium

4

1

A. vulgaris- A. diffusa- A. tschernieviana

0

3

A. aucheri

3

3

A. ciniformis
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جدول  .3نتایج گروهبندی هاپلوتایپی براساس توالی همردیفشدة ناحیۀ فاصله
هاپلوتایپ

تعداد گونه در گروه هاپلوتایپی

3
2

2
35

1
5
4
0
3
9
3
30
33
32

3
3
3
2
3
3
3
2
3
3

نام گونه
A. armeniaca- A. incana
A. fragrans- A. spicigera- A. haussknechtii- A. turcomanica- A. scoparia- A. annua- A.
absinthium- A. vulgaris- A. diffusa- A. tschernieviana- A. khorassanica- A. dracunculus
L- A. tournefortiana- A. melanolepis
A. austriaca
A. chamaemelifolla
A. marschalliana
A. kopetdaghensis - A. campestris
A. sieberi
A. selengensis Turcz
A. capillaris
A. turanica- A. oliveriana
A. aucheri
A. ciniformis

شکل  .1درخت توافقی بیشترین پارسیمونی هاپلوتایپهای  29گونۀ درمنه

بر اساس صفات تشریحی ،برخی گونهها در
کمپلکسهایی قرار میگیرند که از نظر ریختشناسی نیز
به هم نزدیکاند .گونههای کمپلکسهای ،A. aucheri
 A. sieberiو  A. kopetdaghensisمتعلق به زیرجنس
 Serephidiumصفات مشترکی دارند که ارتباط نزدیک
بین آنها را تأیید میکند (.)Noorbakhsh et al., 2008
تعدادی از گونههای شناختهشدة جهانی که به

کالدهای خاصی تعلق دارند (A. absinthium ،A. vulgaris

و  )A. scopariaتوانستند خود را متفاوت از دیگر گونهها
نشان دهند (2009) Lee et al. .پیشنهاد دادند که گونۀ
 A. absinthiumفاصلۀ بیشتری از دیگر گونههای موجود
در کشور کره دارد .اطالعات ما تأیید میکند که گونۀ
 A. absinthiumبه همراه  A. chamaemelifollaبا پایداری
 300از دیگر گونههای بررسیشده متفاوت است .با این

احدی دولتسرا و همکاران :بررسی تنوع  DNAکلروپالستی و روابط فیلوژنتیکی ...

وجود این دو گونه در دیگر ژنهای کلروپالستی
بررسیشده گروههای هاپلوتایپی مشابهی را نشان دادند
اما گروههای هاپلوتایپی براساس توالی همردیفشدة کل
ناحیۀ  trnL-Fگویای فاصلۀ این دو گونه از یکدیگر است.
فلور آمریکا و نیز فلورهای دیگر جهانی گونۀ
 A. absinthiumرا متعلق به کالد A. absinthium
میدانند .بیشتر گونههای بازیافتشده در این کالد در
حال حاضر اعضای زیرجنس  absinthiumهستند .کلید
اصلی تشخیص این زیرجنس وجود موهای درونسلولی
است .بیشتر گونهها نیز براساس بزرگ با گلچۀ
دیسکمانند (دوجنسه و بارور) دارند ( .)Moss, 1940دو
گونۀ  A. haussknechtiiو  A. austriacaمتعلق به این
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زیرجنس در صفات ریختشناسی از قبیل شکل مقطع
برگ ،شکل روزنه و شکل دیوارة سلول تفاوت نشان
میدهند ( .)Noorbakhsh et al., 2008این دو گونه در
گروههای هاپلوتایپی و الگوی آنزیم برشی تفاوت نشان
دادند.
 A. armeniaca ،A. annua ،A. chamaemelifollaو
 A. vulgarisچهار گونۀ متعلق به زیرجنس Artemisia
هستند که در این مطالعه تفاوت چندانی را نسبت به هم
نشان میدهند .نتایج گروهبندی هاپلوتایپی براساس
توالی همردیفشدة کل ناحیۀ  trnL-Fو الگوی قطعات
برشخوردة ناحیۀ  trnL-Fحاصل از آنزیمهای محدودگر
نشاندهندة تفاوت این چهار گونه است.

شکل  .5درخت توافقی حاصل از  332درخت با بیشترین پارسیمونی برای توالی ناحیۀ  trnL-Fبرای  29گونۀ درمنه به همراه
 Tanacetum vulgarبهمنزلۀ برونگروه.
عدد باالی هر شاخه مقدار بوتستراپ را با هزار تکرار نشان میدهد.
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شکل  .4درخت توافقی بیشترین پارسیمونی برای توالی ناحیۀ  trnL-Fبرای  300گونۀ درمنه ( 29گونۀ ایران و  39گونۀ موجود در
بانکهای اطالعاتی) به همراه  Tanacetum vulgarبهمنزلۀ برونگروه
عدد باالی هر شاخه مقدار بوتستراپ را با هزار تکرار نشان میدهد.

 A. vulgarisهمواره رابطۀ نزدیکی با گونههای
مختلف ازجمله گروه  A. ludovicianaنشان داده است.
مونوفیلی هر دو گروه شامل رابطۀ خواهری قبالً با
تعدادی نمونۀ محدود گزارش شده است .با وجود این
نمونهبرداریهای بیشتر و بررسیهای دقیقتری برای به
رسمیتشناختن این گونه بهمنزلۀ یک گروه طبیعی
مستقل را تقویت میکند ( Garcia et al., 2011; Tkach
 .)et al., 2008; Watson et al., 2002تنوع مورفولوژی
موجود در این گونه تصمیمگیری برای طبقهبندی
صحیح و رابطۀ آن با سایر دودمانها و گونهها را بسیار
دشوار کرده است ( Rydberg, 1916; Hall & Clements,
 )1923برای مثال ( Keck )1946یکی از این تفاوتهای

مهم را تفاوت در سطوح پلوئیدی تیپهای اوراسیا و
آمریکای شمالی گزارش کرد .جایگاههای  B2B3/TaqIو
 ،B2B3/HinfIگروه هاپلوتایپی  32کل ناحیه  trnL-Fو
الگوی برشی آنزیمهای محدودگر برای این ناحیه
نشاندهندة فاصله و تفاوت این گونه نسبت به سایر
گونههاست.
زیرجنس  Dracunculusشامل تقریباً  90گونه است
که عمدتاً در نواحی استپی و خشک و نیمهخشک
سرتاسر نیمکرة شمالی یافت میشوند مخصوصاً آسیای
شرقی .کلید تشخیص این گروه وجود گلچههای دیسکی
دوجنسه با خامۀ منشعب تغییریافته و تخمک عقیم
است .اطالعات مولکولی از وجود یک گروه طبیعی بزرگ
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برای این زیرجنس حمایت میکند (

Garcia et al.,

;2011; Pellicer et al., 2011; Sanz et al., 2008
 .)Tkach et al., 2008; Valles et al., 2003شش گونۀ

بررسیشده از این زیرجنس،A. scoparia ،A. capillaris ،
A. campestris ،A. marschalliana ،A. tschernieviana
و ،A. dracunculus L.در چهار گروه جداگانه قرار گرفتند.
موقعیت سه گونۀ  A. capillaris ،A. tschernievianaو
 A. marschallianaدر میان گونههای دیگر حائز اهمیت
است به گونهای که توانستند با ایجاد رابطۀ نزدیک فاصلۀ
خود را از دیگر گونهها حفظ کنند .بررسی گونههای متعلق
به زیرجنس  Dracunculusنشان میدهد که رابطۀ
مستقیمی بین گونههای آن وجود ندارد و همراه تنوع
باالیی بهخصوص در ناحیۀ  ITSنشان میدهند ( Shultz,
.)2006
نتیجهگیری کلی

جنس درمنه یک کاندید بسیار عالی برای بررسی
موضوعات و سؤاالت مربوط به پراکندگی در مسافتهای
دور ،زیستجغرافیایی ،مسیرهای مهاجرت در سراسر
اقیانوس آرام شمالی ،و تنوع و تکامل گیاهان قطب
شمال و بهخصوص آسیاست .دو مرکز اصلی تنوع این
جنس در اوراسیا (اروپا و آسیا) و غرب آمریکای شمالی
واقع شده است .درمنه یک جنس بزرگ (حدود 140ـ
 400گونه) و شامل بسیاری از گونههای بومی اروپا و
آسیا و آمریکا شمالی است .شواهد زیادی در مورد سابقۀ
طوالنی درمنه در برنجیان( 3شامل آالسکا ،شرق سیبری
و سرزمین یوکان) از پروفایل فسیلهای دانهگرده و
خصوصیات آن به دست آمده است ( ;Murray, 1981
 .)Colinvaux, 1996درواقع ،فراوانی دانهگردة درمنهها
در سراسر برنجیان بهمنزلۀ شاهد و مدرکی برای بررسی
زیستبوم منطقۀ وسیع جلگهای که در سرتاسر نواحی
دستنخورده گسترش یافتهاند ،استفاده شدهاند ( Elias
.)et al., 1996
در یک مفهوم گسترده ،درمنه یک الگوی
تفکیکپذیری بینقارهای مشهور بین آسیای شرقی و شمال
غربی آمریکا ارائه میدهد ،که احتماالً در زمانهای مختلف
از طریق راههای زمینی مهاجرت کردهاند ( Tkach et al.,
1. Beringian
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 .)2008یکی دیگر از الگوهای گستردة تفکیکپذیری بین
آمریکای شمالی و غرب آمریکای جنوبی مشاهده شده
است ،در جایی که تنها پنج گونۀ بومی درمنه بهصورت
خیلی موضعی در زیستگاه متمرکزشدهای در مناطق
کردیلران ،اکوادور ،شیلی و آرژانتین یافت میشوند
( .)Pellicer et al., 2010بیشتر پیوندهای دنیای قدیم و
جدید جغرافیای گیاهی ،در سراسر حاشیۀ اقیانوس آرام
شمالی و مناطق قطب شمال دیده میشود ،ازجمله
بسیاری از جزایر و مجمعالجزایر ،که در آنجا گونههای
درمنه بهصورت بومی و منطقهای خاص یا علف هرز
خودرو یافت شدند .گونههای درمنه در فیلیپین،
میکرونزی ،تایوان ،ژاپن ،جزیرة ساخالین ،و مجمعالجزایر
کوریل به سمت بسیاری از جزایر منطقۀ دریای برینگ،
ازجمله سلسله کوه آلوتیان 2با توسعه به سوی جنوب در
امتداد خط ساحل غربی آمریکای شمالی ،شامل جزایر
ملکه شارلوتو و جزایر کانال در کالیفرنیا وجود دارند.
گونههای درمنه همچنین در جزایر هاوایی ،گرینلند ،و
جزایر مختلف در مجمعالجزایر شمالی کانادا قرار دارند.
پیشرفتهای مهم و معتبر در تکنیکهای فیلوژنی
مولکولی ،بسیاری از پژوهشگران را وادار به مطالعات
بیشتر بر روی جنس درمنه کرد .مقالههای زیادی در
زمینۀ فیلوژنی مولکولی این جنس صورت گرفته است.
در سال  3330ابتدا واتسون با استفاده از دی.ان.ا
کلروپالستی به مطالعۀ سایتهای برشی روی یک گونه
درمنه از  Anthimideaeپرداخت ( .)Watson, 1996در
سال  3333واتسون به همراه کرنکون و در سال 3339
کرنکون و همکاران سیستم مولکولی فیلوژنی را در
” “Tridentataeبا استفاده از توالیهای  ITSو سایتهای
برشی دی.ان.ا کلروپالستی بررسی کردند ( & Watson
.)Kornkven, 1998
 (1997) Francisco-Ortega et al.توالی ITS
(فواصل بین ژنی) یکی از گونهها را بررسی و ارائه دادند.
آنالیز توالییابی  ITSارائهشده توسط Vallès et al.
( )2003بهطور آشکاری تغییرات طبقهبندی در درمنه را
اثبات کرد .آنها همچنین بیان داشتند که زیر طایفۀ
آرتمیزینا 1بهطور رضایتبخشی حلکنندة این مشکل
2. Aleutian
3. Artemisiinae
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 برای این منظور الزم.ناحیههای جدید ژنوم استفاده شود
است در مطالعات آینده برای روشنشدن طبقهبندی
 از تمام جنسهای باقیمانده در زیرقبیله و،زیرقبیلهای
زیرجنسها نمونههای با تعداد مساوی و متناسب با
 این.بررسیهای مولکولی گرفته شده و بررسی شوند
نتایج اجازه میدهد تا پیشنهادهای کاربردیتر و
مشخصی برای یک طبقهبندی طبیعی در جنس درمنه
 طبقهبندی براساس، به همین صورت.ارائه شود
مورفولوژی باید دوباره دایر و بررسی شود و فاکتورهای
مورفولوژیکی بیشتری باید برای حل تفاوتها در
 در سالهای اخیر.طبقهبندی درمنه استفاده شود
 ارائه و بهرهگیری از تکنیکهای نوین توالییابی،بهویژه
) کمکNext Generation Sequencing( نسل جدید
شایان توجهی به مطالعات تنوع و فیلوژنی مولکولی
گیاهان ازجمله جنس درمنه کرده و توانسته است با
دقت و سرعت بیشتری به بسیاری از سؤاالت پیش روی
.پژوهشگران در این زمینهها پاسخ دهد
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13 ( برای طبقهبندی کردن2009) Hayat et al. نیست
 درنتیجه مشخص.ها استفاده کردندITS گونه درمنه از
ها توانایی کمی در تشخیص صفات وITS شد که
.خصوصیات جنس درمنه دارند
بهدلیل سطح باالی تشابه ساختمانی و تعداد کم صفات
 پیشنهاد،ITS مفید مشخصشده بهوسیلۀ توالییابی ناحیۀ
میشد که سایر نواحی برای فهمیدن بهتر محدودهها و
.فیلوژنی در جنس درمنۀ بررسیشده قرار گیرد
 و به روشtrnL-F ( از ناحیۀ2009) Lee et al.
 گونه درمنه23  برای بررسی تنوع در،PCR-RFLP
 نتایج آنها نشان داد هر چند برخی.استفاده کردند
 از گونههای دیگر فاصلۀA. absinthium گونهها مانند
بیشتری دارد اما این ناحیه بهتنهایی برای طبقهبندی و
.بررسی رابطۀ میان گونههای درمنه کافی نیست
بهصورت آشکاری این مطالعه مشخص کرد که ناحیۀ
ا کلروپالستی بهتنهایی در این سطح.ان. دیtrnL-F
 احتیاج است که برای بررسیهای آینده از.مفید نیست
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