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Abstract
Trifolium tomentosum L. is an annual plant in the Mediterranean and western part of the Iran-Turanian
region, which is also found in the west and southwest of Iran. Due to its high tolerance to saline and
flood soils and the suitability of feeding livestock, this can be a good alternative to rangeland
rejuvenation. This species has three varieties of tomentosum, curvisepalum and chthonocephalum in
Iran. This study investigates genetic variation and relationships in 40 individuals from 10 populations
of this species using CDDP method. Out of 12 primers, 117 bands were obtained, of which 115
(98.29%) were polymorphic. Based on the results of cluster analysis, the samples were classified into
two distinct groups, the first cluster including var. tomentosum and the second cluster including
curvisepalum and chthonocephalum varieties. The mean genetic variation of Nie (H) and Shannon's
information index (I) were highest in var. chthonocephalum. The analysis of molecular variance also
showed that the intra-population genetic diversity (62%) was higher than inter-population genetic
variation (38%), which confirms the outbreeding of this species. In general, according to the results of
this study, curvisepalum and chthonocephalum varieties of T. tomentosum are more similar, which are
not consistent with the results of older studies based on SSR and IRAP markers, and it can be said that
the varieties of T. tomentosum are very similar and the molecular markers cannot separate the varieties
of this species well.
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چکیده
گونۀ  Trifolium tomentosum L.گیاهی یکساله در ناحیۀ مدیترانه و غرب ناحیۀ ایرانی  -تورانی است که در
غرب و جنوبغرب ایران نیز یافت میشود .این گونه بهعلت تحمل زیاد نسبت به خاکهای شور و غرقابی و
مناسببودن برای تغذیۀ دام گزینۀ مناسبی برای احیای مراتع و دارای سه واریتۀ  curvisepalum ،tomentosumو
 chthonocephalumدر ایران است .پژوهش حاضر به بررسی میزان تنوعات ژنتیکی و روابط خویشاوندی
فروگونهای با استفاده از روش  CDDPدر  40فرد از  10جمعیت این گونه پرداخته است .از مجموع  12آغازگر
 117باند حاصل شد که از این میان 115 ،باند ( 98/29درصد) چندشکل بودند .بر اساس نتایج تجزیۀ خوشهای ،افراد
در دو گروه مجزا طبقهبندی شدند که خوشۀ اول شامل واریتۀ  tomentosumو خوشۀ دوم شامل واریتههای
 curvisepalumو  chthonocephalumبود .بیشترین میانگین تنوع ژنتیکی نی ) (Hو شاخص اطالعاتی شانون ) (Iدر
واریتۀ  chthonocephalumمشاهده شد .تجزیه واریانس مولکولی نیز نشان داد تنوع ژنتیکی درونجمعیتی
( 62درصد) بیشتر از تنوع ژنتیکی بینجمعیتی ( 38درصد) است که مؤید دگرلقاحبودن این گونه است .بهطورکلی
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،واریتههای  curvisepalumو  chthonocephalumاز گونۀ  T. tomentosumشبیهترند
که با نتایج مطالعههای قدیمیتر بر مبنای نشانگرهای  SSRو  IRAPهمخوانی ندارد و ازاینرو ،واریتههای
 T. tomentosumبسیار شبیهاند و نشانگرهای مولکولی استفادهشده نمیتوانند واریتههای این گونه را بهخوبی جدا
کنند.
واژههاي کلیدي :ایران ،تنوع ژنتیکی ،Trifolium tomentosum ،روش .CDDP

مقدمه

چندشکلی زیادی است؛ بهطوریکه بر اساس نظر

گونۀ  Trifolium tomentosum L.گیاهی

 Zoharyو  1970( Hellerو  )1984دارای شش واریتـه

یکساله ،خودلقاح و متعلق به خانوادۀ  Fabaceaeاست

شامل tomentosum

T.،T.

) .(Taylor and Gillett, 1988این گونه دارای

)tomentosum var. curvisepalum (Tackh
T. tomentosum var. chthonocephalum ،Thieb.

var.

tomentosum
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،T. tomentosum var. lanatum Zoh. ،Bornm.

است .در سال  ،2012دو واریتۀ  tomentosumو

 T. tomentosum var. orientale Bornm.و

curvisepalum

مطالعههای

 T. tomentosum var. philistaeum Zoh.است.

ریخت شناسی و مولکولی بر مبنای نشانگرهای  SSRو

طول

واریتۀ

تفاوت

عمدۀ

واریتههای

یادشده

در

IRAP

در

بر
هم

اساس
ادغام

نتایج

و

شدند

دمگلآذینها ،قطر گلآذین ها ،تراکم و رنگ پوشش

 chthonocephalumبرای نخستین بار از ایران گزارش

کرکی کاسۀ گل ،طول و شکل دندانههای کاسه است.

شد

تصاویر سیاه قلم این واریته ها در مونوگراف جنس

2012

 Trifoliumآورده شده است (Zohary and Heller,

 chthonocephalumگلآذینها همگی در قاعدۀ گیاه

 . (1984در فلورا ایرانیکا ) (Heller, 1984تنها دو

مجتمعاند و برگ های دارای دمبرگ طویل باالتر از

واریته  tomentosumو  curvisepalumبرای ایران

آنها قرار می گیرند .کلید شناسایی ارائهشده برای سه

گزارش شده است که بلندتربودن دندانههای پایینی

واریته در مونوگراف جنس  Trifoliumبه شرح زیر

کاسه در واریتۀ  curvisepalumبارز ترین تفاوت آنها

است ):(Zohary and Heller, 1984

and

Haerinasab

;2012

.(Rahiminejad,

(Haerinasab,

در

واریتۀ

 -1گلآذین در مرحلۀ میوه نسبتاً تنک و لوبدار (کاسههای میوه قدری جدا از هم و
واگرا در بخش باالیی) ،دندانههای باالیی کاسه ریشمانند ،بهشدت خمیده به پشت و
پیشآمده از سطح گلآذین با گردن کاسه مخروطی یا استوانهای ،گلآذینها در حالت

var. curvisepalum

میوه بخشی بدون دمگلآذین و بخشی روی دمگلآذینهای اکثراً  1تا  1/5سانتیمتری.
برگچههای باالتر واژسهگوش طویل ،گوهای و گیاهان بیابان.
 -1گلآذینها در مرحلۀ میوه بهطور یکنواخت کروی .دندانههای کاسهمانند باال نیست.
 -2گلآذینها همگی مجتمع در قاعدۀ گیاه و برگهای با دمبرگ طویل باالتر از آنها
قرار میگیرند.

2
var. chthonocephalum

 -2گلآذینها در طول یا در رأس ساقهها و انشعابات ،گلآذینها در مرحلۀ میوه کرکی
نرم ،با رگبندی مشبک قابلرؤیت .دندانههای باالیی کاسه افقی ،اغلب فشرده به لوله.

var. tomentosum

دمگلآذینها واضح ،خمیده به پایین.
 T. tomentosumیکی از گونههای مرتعی و

آسیا و شمال آفریقا است و دامنۀ پراکنش محدود و

خوشخوراک برای تغذیۀ دام است و باتوجهبه مقاومت

مشخصی در کشور ایران دارد و تنها در غرب و

زیادی که نسبت به خاکهای شور و غرقابی دارد

جنوبغرب ایران یافت میشود (شکل )1؛ به عبارتی

گزینۀ مناسبی برای احیای مراتع است (Marticorena

دارای خزانۀ وراثتی پیوستهای در غرب و جنوبغرب

 .(and Quezada, 1985این گیاه بومی اروپا ،غرب

کشور است ).(Haerinasab, 2012
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شکل  -1پراکنش جغرافیایی  Trifolium tomentosum L.در ایران )(Haerinasab, 2012

نشانگرهای ژنتیکی اطالعات مفیدی دربارۀ مقدار و

آن با استفاده از علم بیوانفورماتیک وجود دارد.

شیوۀ توزیع تنوعات ژنتیکی درون و بین جمعیتها

 CDDPبهآسانی نشانگرهایی کاربردی فراهم میکند

فراهم میکنند ) (Belletti et al., 2008و ابزار

که به فنوتیپ گیاه وابستهاند .اگرچه نواحی

کارآمدی برای توصیف و کمّیکردن تنوع ژنتیکی

محافظتشده معموالً دارای توالی یکسان و یا بسیار

جمعیتها هستند ) .(Avise, 1994در سال  ،2009روش

مشابهاند ،تفاوت توزیع آنها در سراسر ژنوم

(Conserved

چندشکلیهای زیادی را آشکار میکند (Poczai et

DNA-Derived

CDDP
 )Polymorphismروش جدیدی برای تهیۀ نشانگرهای

گیاهی بر پایۀ نواحی حفاظتشدۀ  DNAمعرفی شد
) .(Collard and Mackill, 2009روش  CDDPروشی
است که در آن با استفاده از نواحی بسیار حفاظتشدۀ
پروتئینها و طراحی آغازگرهایی بر اساس این نواحی
اقدام به تکثیر  DNAمیشود .این پروتئینها معموالً
حاصل بیان ژنهای عملکردی رایج مانند ژنهای
کدکنندۀ

هومئوباکس

)(KNOX

یا

پروتئین

متصلشونده به اکسین ) (ABP1هستند (Poczai et al.,

 .(2013این روش ژنهایی را هدف قرار میدهد که
بهطور مستقیم در پاسخ گیاه به تنشهای زنده و غیرزنده
درگیر هستند؛ هرچند امکان افزایشدادن دامنۀ کاربرد

 .(al., 2011روش یادشده بر اساس تکآغازگرهای
بلند با دمای اتصال زیاد طراحی شده است که سبب
کاهش میزان خطا در اتصال آغازگر و افزایش
تکرارپذیری آن میشود (Collard and Mackill,

 .(2009در این روش همانند روشهای دیگر مانند
 RAPDو  ISSRطراحی آغازگرها بر اساس توالی ابتدا
و انتهای قطعههای  DNAانجام میشود با این تفاوت
که در این روش قطعههای تکثیرشده نواحی
حفاظتشدۀ یک ژن خاصاند .سادهبودن ،نیاز به
کمترین امکانات آزمایشگاهی و نیاز به  DNAالگوی
بسیار کمتر نسبت به سایر روشها از مزایای این روش و
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تولید چندشکلی کمتر و نیاز به دانستن توالی  DNAاز

 var. curvisepalumو  3جمعیت به T. tomentosum

(Poczai et al., 2011; Li et al.,

 var. chthonocephalumتعلق داشتند .اطالعات

)(Hajibarat et al., Cicer arietinum L. .2013

مربوط به جمعیتهای بررسیشده در جدول ( )1دیده

)(Li Chrysanthemum morifolium Ramat. ،2015

میشود .جمعآوریها بهشکلی انجام شدند که

 (et al., 2013و (Poczai Solanum dulcamara L.

تاحدامکان کل دامنۀ پراکنش این گونه در ایران را

 )et al., 2011از معدود گیاهانی هستند که با این روش

پوشش دهند .نمونههای سند در هرباریوم دانشگاه

بررسی شدهاند.

اصفهان نگهداری میشوند.

معایب آناند

تاکنون نشانگرهای مولکولی بهطور خاص در گونۀ

در مطالعۀ حاضر ،استخراج  DNAبه روش Lefort

 T. tomentosumاستفاده نشدهاند و یکی از دالیل

و  )1999( Douglasانجام شد .غلظت نمونههای DNA

احتمالی آن تعدد گونههای زراعی مهم ازجمله

از طریق مقایسۀ موقعیت و شدت باند حاصل از DNA

 T. repensو  T. pratenseدر این جنس است که بیشتر

با الگوی باندبندی حاصل از نشانگر  تعیین شد.

مطالعهها را به خود معطوف کردهاند .از سوی دیگر،

واکنش  PCRدر حجم نهایی  10میکرولیتر انجام شد و

قرارگیری کشور ایران در اقلیم خشک و نیمهخشک و

مخلوط واکنش  PCRشامل  0/8میکرومول آغازگر،

لزوم توجه و حفاظت از مراتع ارزشمند کشور با استفاده

بافر  0/24 ،PCR 1xمیلیمول مخلوط ،dNTP

از گیاهان مفید T. tomentosum ،را گیاهی

1/5

آنزیم

خوشخوراک برای دام و مقاوم به شوری در اولویت

 Taq polymeraseو  25نانوگرم  DNAژنومی بود.

انتخاب برای احیای مراتع قرار میدهد .نظر به اینکه

برنامۀ  PCRبه این شکل انجام شد 4 :دقیقه در  94درجۀ

تاکنون مطالعهای دربارۀ تنوع ژنتیکی این گونۀ مهم

سانتیگراد ،به دنبال آن  35چرخه شامل  1دقیقه در

انجام نشده است و اطالعات موجود تا حد زیادی

 94درجۀ سانتیگراد 1 ،دقیقه در  50درجۀ سانتیگراد،

مخدوش و غیرقابلاستناد است ،در پژوهش حاضر برای

 2دقیقه در  72درجۀ سانتیگراد و درنهایت  5دقیقه در

بررسی تنوع ژنتیکی این گونه و روابط خویشاوندی در

 72درجۀ سانتیگراد.

سطح فروگونهای از نشانگر ( CDDPنشانگری نسبتاً
جدید و احتماالً با کارایی زیاد) استفاده شد.

میلیمول

،MgCl2

0/5

واحد

پساز انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز ،محصوالت
 PCRروی ژل آگارز  2درصد برده شدند .باندهای
تکثیرشده در دستگاه ژلداک مشاهده و عکسبرداری

مواد و روشها
در پژوهش حاضر 40 ،فرد از  10جمعیت مطالعه
شدند که در این میان 5 ،جمعیت به T. tomentosum
 2 ،var. tomentosumجمعیت به T. tomentosum

شدند .در این بررسی ،از مجموع  16آغازگر
استفادهشده تنها  12آغازگر باندهای قابلامتیازدهی
تکثیر کردند (جدول .)2
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جدول  -1اطالعات مربوط به جمعیتهای مطالعهشدۀ گونۀ T. tomentosum

ارتفاع از سطح

شمارۀ

کد

دریا ()m

هرباریومی

جمعت

1

خوزستان :ایذه به دهدز ،سد کارون 3

953

17917 IUH

to15A

2

فارس :نورآباد به کازرون ،تنگۀ چوگان ،شهر نیشابور

834

17915 IUH

to91

3

خوزستان :مالثانی به شوشتر 49 ،کیلومتری شمالشرق اهواز

58

17913 IUH

to81

4

لرستان :بعداز تنگ مالوی

900

18052 IUH

to114

5

بختیاری :سرخون به دهدز

1736

17912IUH

toH28

6

خوزستان :دهدز به سرخون

1303

18045 IUH

ch17

7

بختیاری :سرخون به دهدز ،نزدیک سد کارون 4

1116

17908 IUH

ch77

8

خوزستان :جادۀ آغاجاری به بهبهان ،حاشیۀ رودخانۀ مارون

211

18050 IUH

ch86

9

کهگیلویهوبویراحمد 43 :کیلومتری جاده گچساران به نورآباد

841

17914 IUH

cu88A

10

آذربایجان غربی :سردشت

1360

18046 IUH

cu33

محل جمعآوري

ردیف

T. tomentosum var. tomentosum

T. tomentosum var. chthonocephalum

T. tomentosum var. curvisepalum

جدول  -2اطالعات مربوط به آغازگرهای  CDDPاستفادهشده در پژوهش حاضر )(Collard and Mackill, 2009

نام ژن
WRKY

عملکرد ژن
عامل رونویسی در عملکردهای
تکاملی و فیزیولوژیکی

MADS

کنترلکنندۀ شروع و توسعۀ اندام
گلی

ABP1

کدکنندۀ پروتئین متصلشونده
به اکسین

نام آغازگر

توالی آغازگر ()5′→ 3′

Tm °C

CG%

WRKY-F1

TGG CGS AAG TAC GGC CAG

61

66/7

WRKY-R3

GCA SGT GTG CTC GCC

54

73/3

WRKY-R3B

CCG CTC GTG TGS ACG

54

73/3

MADS-1

ATG GGC CGS GGC AAG GTG C

66

73/7

MADS-2

ATG GGC CGS GGC AAG GTG G

66

73/7

MADS-4

CTS TGC GAC CGS GAG GTG

63

72/2

ABP1-1

ACS CCS ATC CAC CGC

54

73/3

ناشناخته (دخیل در متابولیسم
MYB

ثانویه ،تنشهای زنده و غیرزنده،

MYB1

GGC AAG GGC TGC CGC

57

80/0

ریختزایی سلولی)
ERF

عامل رونویسی دخیل در مسیر
مقاومت به بیماریها

KNOX

کدکنندۀ هومئوباکس

ERF2

GCS GAG ATC CGS GAC CC

62

76/5

KNOX-1

AAG GGS AAG CTS CCS AAG

58

61/1

KNOX-2

CAC TGG TGG GAG CTS CAC

61

66/7

KNOX-3

AAG CGS CAC TGG AAG CC

57

64/7
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باندهای مشاهدهشده روی ژلها برای انجام

بهعنوان روش مکمل آنالیز خوشهای با نرمافزار

تحلیلهای آماری در قالب ماتریسی از صفر و یک

 GenAlex6.4انجام شد .همچنین آنالیز واریانس

تنظیم شدند (حضور باند با عدد  1و نبود آن با عدد

مولکولی ) (AMOVAکه روشی برای مطالعۀ تنوع

صفر در نظر گرفته شد) .برای تجزیهوتحلیل دادهها از

ژنتیکی و میزان چندشکلی بین و درون جمعیتها است

نرمافزارهای )،PopGene32 ،NTSYS (V2.02

با نرمافزار  GenAlex6.4انجام شد.

 GenAlex6.4و ) PowerMarker (V3.25استفاده شد.

تجزیۀ تنوع ژنتیکی درون جمعیتهای گونۀ

در نرمافزار  PowerMarkerدو آلل ( aبرای حضور) و

 T. tomentosumبا نرمافزار  Popegene32به کمک

( bبرای نبود) در نظر گرفته شدند و ازنظر این دو آلل

ضریب تشابه  )1973( Nieانجام شد .در این ارزیابی

تمام جمعیتها بهشکل  a/aو یا  b/bهموزیگوت بودند.

تعداد آللهای مشاهدهشده ) ،(Naتعداد آللهای مؤثر

میانگین محتوای اطالعات چندشکلی ) (PICبر

) ،(Neشاخص تنوع ژنتیکی نی ) (Hو شاخص شانون

اساس رابطۀ  PIC=1-∑fi2با نرمافزار PowerMarker

) (Iبرای هریک از جمعیتها محاسبه شد .میزان شباهت

محاسبه شد که در این رابطه fi ،با فراوانی آلل iام برابر

یا تفاوت جمعیتها بهوسیلۀ ماتریس فاصله با نرمافزار

است ) .(Botstein et al., 1980همچنین شاخص

 GenALEX 6.3تعیین شد.

نشانگر ) (MIبرای تمام آغازگرها طبق رابطۀ
 MI=PIC.N.βمحاسبه شد که  Nتعداد باندهای

نتایج

چندشکل و  βدرصد چندشکلی برای هر آغازگر است.

تنوع ژنتیکی جمعیت هایی از سه واریتۀ مطالعهشدۀ

شاخص قدرت تفکیک ) (Resolving powerبرای هر

گونۀ  T. tomentosumبا استفاده از  12آغازگر

آغازگر طبق رابطۀ  Rp=∑Ibو میزان  Ibنیز از رابطۀ

 CDDPبررسی شد .از مجموع  12آغازگر

)| Ib=1-(2|0.5-Piمحاسبه شد که  Piدرصد فراوانی یک

استفادهشده  117باند تکثیر شد که از این تعداد،

آلل از هر باند است ).(Pawell et al., 1996

 115باند (به طور میانگین  98/29درصد باندها)

دندروگرام با استفاده از نرمافزار  NTSYSو

چندشکل بودند .میانگین تعداد باندهای تکثیرشده به

ضرایب  Jaccard (J) ،Diceو Simple Matching

ازای هر آغازگر و میانگین تعداد باندهای چندشکل

) (SMترسیم شد .بهمنظور سنجش میزان انطباق

برای هر آغازگر بهترتیب برابر  9/75و  8/19درصد

دندروگرام رسمشده با ماتریس تشابه ،میزان همبستگی

بود .بیشترین تعداد باند چندشکل در آغازگر

کوفنتیک برای هریک از ضرایب یادشده محاسبه شد.

 KNOX-2با  12باند و کمترین تعداد در آغازگرهای

دندروگرام رسمشده بر اساس ضریب  Jaccardبیشترین

 WRKY-R3و  KNOX-1با  8باند مشاهده شد.

میزان همبستگی ( )r=0/82را نشان داد و بنابراین

جمعیت  ch86با  47باند چندشکل و میانگین

دندروگرام بر اساس ضریب تشابه  Jaccardرسم شد.

 40/17درصد و جمعیت  cu88Aبا  30باند چندشکل

بهمنظور استفادۀ بهینه و استخراج بیشترین اطالعات

و میانگین  25/64درصد به ترتیب بیشترین و کمترین

از دادههای حاصل ،تجزیه به مختصات اصلی )(PCoA

تعداد باند را داشتند 10 .آغازگر از  12آغازگر
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استفادهشده چندشکلی  100درصدی نشان دادند و

ایجادشده بین  100تا  2000جفت باز بود .در مجموع 2

آغازگرهای  WRKY-F1و  ERF2با  88/88درصد

و بهطور میانگین  11/25درصد باند اختصاصی بهوسیلۀ

کمترین درصد چندشکلی را داشتند .دامنۀ باندهای

آغازگرهای  KNOX-1و  MADS-1ایجاد شدند.

جدول  -3شاخصهای تنوع ژنتیکی با استفاده از آغازگرهای  CDDPدر بررسی  10جمعیت از گونۀ T. tomentosum

ردیف

آغازگر

TNB

NPB

PPB%

NSB

PSB%

Rp

PIC

MI

دامنه تولید باند bp

1

WRKY-R3

8

8

100

0

0

5/54

0/39

3/12

200-1500

2

MADS-4

10

10

100

0

0

3/69

0/48

4/80

100-1700

3

ABP1-1

9

9

100

0

0

4/36

0/32

2/88

200-1400

4

WRKY-F1

9

8

88/88

0

0

3/13

0/30

2/40

200-1500

5

ERF2

9

8

88/88

0

0

3/60

0/25

2/00

200-2000

6

KNOX-1

8

8

100

1

12/5

2/54

0/49

3/92

100-2000

7

WRKY-R3B

11

11

100

0

0

2/93

0/42

4/62

300-1900

8

MYB1

9

9

100

0

0

4/38

0/47

4/23

150-2000

9

KNOX-2

12

12

100

0

0

6/25

0/34

4/08

400-2000

10

KNOX-3

11

11

100

0

0

5/73

0/36

3/96

200-1900

11

MADS-1

10

10

100

1

10

5/95

0/52

5/20

400-2000

12

MADS-2

11

11

100

0

0

7/44

0/32

3/52

200-1700

مجموع

117

115

98/29

2

11/25

-

-

-

-

میانگین

9/75

9/58

8/19

0/16

1/87

4/62

0/39

3/72

100-2000

 .TNBتعداد کل نوارها .NPB ،تعداد نوارهای

مقدار ( )5/20و میزان شاخص نشانگر بهطور میانگین

چندشکل،

برابر با  3/72بود .میانگین محتوای اطالعات چندشکلی

 .NSBتعداد نوارهای اختصاصی .PSB ،درصد

) 0/39 (PICبه دست آمد که بیشترین آن به آغازگر

تفکیک،

 MADS-1با مقدار  0/52و کمترین آن به آغازگر

چندشکل،
نوارهای

.PPB

درصد

اختصاصی،

.Rp

نوارهای
قدرت

 .PICمحتوای اطالعات چندشکلی .MI ،شاخص
نشانگر .اطالعات مربوط به آغازگرهای استفادهشده در
جدول ( )2شرح داده شده است.

 ERF2با مقدار  0/25مربوط بود (جدول .)3
در دندروگرام حاصل از مطالعۀ حاضر ،افراد در
سطح تشابه  36درصد در دو خوشه دستهبندی شدند .در

بیشترین میزان قدرت تفکیک ) (Rpبرابر با  7/44در

خوشۀ اول ،پنج جمعیت از T. tomentosum var.

آغازگر  MADS-2و کمترین آن برابر با  2/54در

 tomentosumشامل جمعیتهای ،to81 ،to91 ،to15

آغازگر  KNOX-1مشاهده شد .میانگین  Rpدر

 to114و  toH28و در خوشه دوم ،دو جمعیت از

آغازگرهای آزمودهشده برابر با  4/62بود .شاخص

 T. tomentosum var. curvisepalumشامل

نشانگر ) (MIدر آغازگر  MADS-1دارای بیشترین

جمعیتهای  cu88Aو  cu33و سه جمعیت از
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 T. tomentosum var. chthonocephalumشامل

(شکل  .)2نتایج آنالیز واریانس در جدول ( )4ارائه شده

جمعیتهای  ch77 ،ch17و  ch86قرار گرفتند

است.

شکل  -2دندروگرام حاصل از نرمافزار  NTSYSو ضریب تشابه جاکارد بر اساس روش  UPGMAدر  40فرد از  10جمعیت گونۀ
 .T. tomentosumاطالعات مربوط به جمعیتها در جدول ( )1آمده است.
جدول  -4آنالیز واریانس مولکولی ) (AMOVAدادههای حاصل از نشانگر مولکولی  CDDPمربوط به  40فرد از  10جمعیت گونۀ
T. tomentosum

منابع تنوع

درجۀ آزادي

میانگین مربعها

انحراف معیار

درصد تنوع

درونجمعیتی

30

532/00

17/733

62%

بینجمعیتی

9

545/700

10/725

38%

کل

39

1077/700

28/458

100%

برای تأیید و بررسی دقیق تر ارتباط بین و درون

درصد واریانس کل را توجیه کردند .درصد تنوع

جمعیت ها از روش تجزیه به مختصات اصلی )(PCoA

محاسبه شده در هر محور اصلی در جدول ( )5ارائه

استفاده شد که در شکل ( )3نشان داده شده است.

شده است .بر اساس نتایج ،محورهای اصلی اول ،دوم

نتایج  PCoAکامالً با نتایج تجزیۀ خوشهای مطابقت

و سوم درمجموع  65/42درصد کل تنوع را توجیه

داشتند .محورهای اول و دوم بهترتیب  30/21و 18/90

میکنند.
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شکل  -3نمودار  PCoAبر اساس تجزیه به مختصات اصلی حاصل از نرمافزار  GenALEXدر  40فرد از  10جمعیت ( 4فرد از هر جمعیت)
گونۀ T. tomentosum

جدول  -5درصد تنوع برای آغازگرهای  CDDPمحاسبهشده

جدول  -6شاخصهای تنوع ژنتیکی در  10جمعیت از گونۀ

توسط سه محور اصلی در آنالیز PCoA

T. tomentosum

جمعیتها

Na

Ne

I

He

to15A

0/906

1/221

0/189

0/127

to81

0/795

1/201

0/161

0/111

to114

0/607

1/117

0/097

0/066

to 91

0/863

1/242

0/197

0/135

 ch86با  0/983آلل و کمترین مقدار آن به جمعیت

to H28

0/872

1/188

0/171

0/113

cu88A

 to114با  0/607آلل تعلق داشت .آللهای مؤثر )(Ne

0/812

1/175

0/146

0/099

ch77B

0/744

1/193

0/161

0/110

یعنی آللهایی که دارای فراوانی برابر و توزیع خوبی

ch 17

0/897

1/195

0/165

0/112

هستند در جمعیت  ch86با  1/277آلل بیشترین و در

cu 33

0/846

1/199

0/160

0/110

جمعیت  to114با  1/117آلل کمترین مقدار را داشتند.

ch 86

0/983

1/277

0/230

0/156

میانگین

0/832

1/201

0/168

0/114

محور

1

2

3

درصد تنوع

30/21

18/90

16/32

درصد تجمعی تنوع

30/21

49/10

65/42

بیشترین تعداد آلل مشاهدهشده ) (Naبه جمعیت

میزان تنوع در جمعیت  to86با شاخص شانون ) (Iو
شاخص نی ) H=0/230( (Hو )I=0/156بیش از سایر

تعداد آللهای مشاهدهشده ) ،(Naتعداد آللهای مؤثر )،(Ne

جمعیتها بود .جمعیتهای  to86و  to114بهترتیب

شاخص تنوع ژنتیکی نی ) ،(Hشاخص شانون )(I

دارای بیشترین و کمترین تنوعپذیری و میزان
پراکندگی نسبت به سایر جمعیتها بودند (جدول .)6
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در ارزیابی ماتریس فاصلۀ جمعیتهای بررسیشده

انتخابی را نشان میدهد ) .(Kayis et al., 2010میزان

از گونۀ  T. tomentosumکه با نرمافزار GenAlex

 Rpدر آغازگر  MADS-2با  7/44بیشترین مقدار را

انجام شد بیشترین شباهت با فاصلۀ  0/159بین جمعیت

داشت و نشان میدهد این آغازگر نسبت به سایر

 ch17از واریتۀ  chthonocephalumو جمعیت cu33

آغازگرها دارای قدرت تفکیک بهتری است.

از واریتۀ  curvisepalumمشاهده شد و جمعیت to15A

شاخص نشانگر ) (MIبرآورد مناسبی برای کارایی

از واریتۀ  tomentosumو جمعیت  ch77Bاز واریتۀ

آغازگرها است که به تعداد باندهای چندشکل

 chthonocephalumبا میزان فاصلۀ  1/098بیشترین

بهدستآمده و به پوشش زیاد ژنوم توسط نشانگر نسبت

تفاوت را در بین جمعیتهای بررسیشده نشان دادند.

داده میشود ) .(Milbourne et al., 1997زیادبودن
شاخص نشانگر نشاندهنده تولید تعداد بیشتری باند

بحث و نتیجهگیري

چندشکل و فراهمکردن اطالعات بیشتری از ژنوم است

در پژوهش حاضر با استفاده از نشانگرهای CDDP

) .(Spooner et al., 2005در پژوهش حاضر ،بیشترین

تنوع بین و درون جمعیتهای طبیعی گونۀ

شاخص نشانگر ( )5/20در آغازگر  MADS-1مشاهده

 T. tomentosumارزیابی شد .نتایج چندشکلی درخور

شد که کارایی خوب این آغازگر نسبت به سایر

توجهی ( 98/29درصد) را در الگوهای باندی

آغازگرهای بررسیشده را نشان میدهد.

بهدستآمده نشان دادند.

میانگین محتوای اطالعات چندشکلی ) (PICدر

از میان آغازگرهای آزمودهشده ،آغازگر KNOX-2

پژوهش حاضر برابر با  0/39محاسبه شد PIC .یکی از

با  12باند دارای بیشترین تعداد باند چندشکل بود.

شاخصهای مهم برای مقایسۀ قدرت تمایز نشانگرهای

باندهای منحصربهفرد (اختصاصی) در آغازگرهای

مختلف است .مقادیر زیاد این شاخص بر چندشکلی

 KNOX-1و  MADS-1دیده شدند .باتوجهبه اهمیت

زیاد در یک جایگاه داللت دارد که دارای نقش بسزایی

باندهای اختصاصی در شناسایی تاکسونها و نیز طراحی

در تفکیک و تمایز افراد است (Thimmappaiah et

نشانگرهای جدید مبتنی بر ارتباط این باندها و

 .)al., 2008بیشترین مقدار میانگین محتوای اطالعات

صفتهای اختصاصی تاکسونهای درحال تفرق

چندشکلی در پژوهش حاضر به آغازگر  MADS-1با

) (Roy, 2000احتماالً این دو آغازگر کارایی بیشتری

مقدار  0/52و کمترین آن به آغازگر  ERF-2با مقدار

در جداسازی تاکسونهای این جنس نسبت به سایر

 0/25مربوط بود .مقادیر  PICاز صفر تا یک متغیر

آغازگرهای استفادهشده داشتهاند.

هستند و هر چه اعداد بهدستآمده بیشتر باشند

شاخص قدرت تفکیک بهترین شاخص برای

بیانکنندۀ فراوانی بیشتر چندشکلی برای آن جایگاه در

انتخاب آغازگر مناسب ) (Rpاست زیرا هم از تعداد

نمونههای بررسیشده هستند )(Wei et al., 2005؛ پس

افراد دارای باند و هم از تعداد آلل تأثیر میپذیرد

آغازگر  MADS-1با بیشترین مقدار  PICسطح تمایز

) .(Prevost and Wilkinson, 1999قدرت تفکیک

باالتری نسبت به سایر آغازگرهای بررسیشده دارد و

) (Rpشاخصی است که توانایی تفکیک آغازگرهای

توانایی آن در آشکارسازی چندشکلی بیشتر است؛ در
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حالی که آغازگر  ERF-2با کمترین مقدار PIC

روش  UPGMAمطابقت داشتند و دو دستۀ مجزا کامالً

( )0/25سهم کمتری در جداسازی تاکسونها دارد .طبق

مشهود بودند .دستۀ اول شامل واریتۀ  tomentosumو

نظر  Botsteinو همکاران (PIC˃0/5 )1980

دستۀ دوم شامل واریتههای  curvisepalumو

نشاندهندۀ نشانگر بسیار کارآمد و 0/5˃PIC>0/25

 chthonocephalumبود که مؤید ارتباط نزدیکتر دو

نشاندهندۀ نشانگر کارا و  PIC˂0/25نشاندهندۀ

واریتۀ  curvisepalumو  chthonocephalumاست.

نشانگر دارای کارایی کم است .در پژوهش حاضر،

نتایج واریانس مولکولی نشان دادند از میزان کل

مقدار  PICبین  0/25و  0/52و بهطور میانگین برابر با

واریانس مشاهدهشده 38 ،درصد به تنوع بین جمعیتها

 0/39بود و باتوجهبه نظر  )1980( Botsteinنشانگرهای

و  62درصد به تنوع درون جمعیتها مربوط است.

 CDDPدر مطالعۀ حاضر کارا بودند.

 Taylorو  )1988( Gillettاز بین گونههای یکسالۀ

نتایج پژوهش حاضر و میزان زیاد چندشکلی

بخش  fragiferaگونۀ  T. tomentosumرا خودلقاح

( 98/29درصد) باندهای حاصل از نشانگرهای CDDP

دانستند .باتوجهبه مقدار بیشتر تنوع درون جمعیتی (62

نشان میدهند این روش برای مطالعههای تاکسونومیک

درصد) نسبت به تنوع بین جمعیتی ( 38درصد) در

و فیلوژنتیک در جنس  Trifoliumمناسب است.

آنالیز واریانس مولکولی به نظر میرسد برخالف نظر

همچنین جمعبندی نتایج نشان میدهد نقش آغازگر

 Taylorو  ،)1988( Gillettگونۀ T. tomentosum

 MADS-1در جداسازی افراد بررسیشده بیش از سایر

مشابه گونههای  T. resupinatumو  T. clusiiدگرلقاح

آغازگرها است.

باشد ).(Taylor and Gillett, 1988

خوشهبندی حاصل از دندروگرام نشان میدهد

در بررسی تنوع ژنتیکی از طریق دادههای مولکولی

واریتههای  curvisepalumو  chthonocephalumباهم

بهتر است آغازگرها توزیع یکنواخت و مناسبی در

در خوشۀ دوم دستهبندی میشوند و واریتۀ

سطح ژنوم داشته باشند تا درحدممکن کل ژنوم را

 tomentosumبهطور جداگانه در خوشۀ اول قرار

پوشش دهند؛ بنابراین ،اگر آغازگرها از بخشهای

میگیرد؛ درحالیکه بر اساس مطالعههای پیشین با

مختلف ژنوم انتخاب شده باشد همبستگی بین نتایج کم

استفاده از نشانگرهای  IRAPو  ،SSRواریتههای

خواهد بود و تعداد محور بیشتری برای توجیه تنوعات

 tomentosumو  curvisepalumباهم در یک گروه

آنها نیاز است ) .(Hedrick, 2011نتایج تجزیه به

دستهبندی میشوند و واریتۀ chthonocephalum

مختصات اصلی نشان دادند آغازگرهای استفادهشده در

بهطور جداگانه دستهبندی میشود ( Haerinasab,

پژوهش حاضر تاحدی کل ژنوم را پوشش میدهند؛

)2012؛ ازاینرو ،واریتههای این گونه شبیهتر از آن

زیرا بر پایۀ نتایج ،محورهای اصلی اول ،دوم و سوم

هستند که به کمک این نشانگرها تفکیک شوند.

درمجموع  65/42درصد کل تنوع را توجیه میکنند که

برای تأیید و بررسی دقیقتر ارتباط بین و درون

بر توزیع مناسب آغازگرها در ژنوم داللت دارد.

جمعیتها از تجزیه به مختصات اصلی ) (PCoAاستفاده

نتایج بررسی حاضر تنوع ژنتیکی نسبتاً مطلوب بین

شد .نتایج  PCoAبا نتایج تجزیۀ خوشهای بر اساس

جمعیتهای مطالعهشده را نشان میدهند .بر اساس
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 بر اساس نتایج بهکارگیری روش،بهطورکلی

 درصد و شاخص شانون0/114  شاخص نی،نتایج

و

CDDP

 بررسی تنوع در جمعیتهای. درصد ارزیابی شد0/168

 به هم شبیهترند و واریتههایchthonocephalum

 نشان داد بیشترین تشابهCDDP حاضر با نشانگرهای

 شباهت وchthonocephalum  وtomentosum

واریتۀ

 نتیجۀ یادشده با نتایج مطالعههای.نزدیکی کمتری دارند

curvisepalum  از واریتۀcu33  وchthonocephalum

 همخوانیSSR  وIRAP پیشین مبنی بر نشانگرهای

 این دو،است و بهعلت همین تشابه ژنتیکی بیشتر

 نشانگرهای مولکولی بهکاررفته،ندارد و ازاینرو

جمعیت در یک خوشۀ دندروگرام تجزیۀ خوشهای قرار

باوجود چندشکلی زیاد اغلب گزینۀ مناسبی برای

 تشابه ژنتیکی بین جمعیتهای یادشده و.میگیرند

 وT. tomentosum مطالعههای فروگونهای در گونۀ

قرارگرفتن آنها در یک گروه از نزدیکبودن زمان

. نیستندTrifolium احتماالً در سایر گونههای جنس

 مبدأ پراکنش یکسان و قرابتهای ژنتیکی این،پیدایش

curvisepalum

واریتههای

از

ch17

جمعیتهای

بین

ژنتیکی

.واریتهها ناشی میشود
سپاسگزاري

 از واریتۀto15A بیشترین فاصلۀ ژنتیکی بین جمعیت

نویسنده از حمایت های مالی دانشگاه پیام نور

 از واریتۀch77B  و جمعیتtomentosum

 مقالۀ حاضر از نتایج طرح پژوهش.تشکر می کند

 دیده شد و بهعلت همین تفاوتchthonocephalum

 برگرفته شده03/035/8666 اجراشده به شماره قرارداد

 دو جمعیت در دو خوشۀ متفاوت دندروگرام،ژنتیکی

.است

. قرار گرفتندUPGMA تجزیۀ خوشهای بر اساس روش
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