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ABSTRACT
To study the genetic diversity in 77 samples of Silybum marianum consisting 20 ecotypes (from 7
provinces of Iran) and 1 foreign ecotype originated from Budapest, Hungary were evaluated in a
randomized complete block design with three replications in Agricultural site of University of Zanjan.
Using ISSR markers, the genetic diversity of some ecotypes of Silyb(um marianum along with their
classification were studied. Out of 12 ISSR primers, 10 were amplified. Results revealed that the highest
polymorphism information content (PIC) value belongs to primers UBC809 (0.492), UBC842 (0.487),
and UBC826 (0.443 (, and lowest value was that of primer UBC1 (0.121). Cluster analysis using UPGMA
algorithm divided the lines into 9 separate groups. For molecular analysis of variance of ecotypes a
primary classification based on the geographical area used which divided them into 9 groups. Results of
molecular analysis of variance revealed that within population variance was higher than between group
variance due to its open pollinating nature. Regarding to principal component analysis, the first six
components explained 87.5 % of the total variance and each component accounts for a small percentage
of the total variance that emphasizes on good genomic distribution of selected ISSR markers. In general,
the results obtained for using ISSR markers showed that this technique is a suitable one to study the
genetic structure of the population Silybum marianum.
Keywords: ISSR marker, polymorphism information content, cluster analysis, principal component
analysis.
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مقدمه
خار مریم یا ماریتیغال با نام علمی Silybum marianum

از تیرة کالهپرکسانان ( )Asteraceaeاست .خارمریم
در کشورهای اروپایی ،آسیایی و آمریکایی رویش دارد و
در ایران در مناطق گنبدکاووس ،گرگان  ،کالردشت،
دشت مغان ،شوش (خوزستان) ،کازرون ،زنجان و ...
پراکنش دارد ( .(Ghahreman, 1983عصارة بهدستآمده
از برگ این گیاه بهویژه دانۀ آنکه بهاصطالح سیلی
مارین گفته میشود بهعنوان دارو در درمان
بیماریهای کبدی مصرف میشود ) (Rainone et al,
2005

آگاهی از تنوع ژنتیکی و مدیریت منابع ژنتیکی
بهعنوان اجزای مهم پروژة اصالح نباتات تلقی میشوند.
خارمریم گیاهی دیپلوئید است و شمار کروموزومهای
آن  2n=34است .روشهای مختلفـی برای ارزیـابی
تنـوع ژنتیکـی درون جامـعههای گیـاهی وجـود دارد.
امروزه برای بررسی تنوع ژنتیکی بهطور گسترده از
نشانگرهای مولکولی بهویژه نشانگرهای  DNAاستفاده
میشود (.)Morago et al.,2010; Chen et al., 2006
از بین نشانگرهای  DNAنشانگرهای ،ISSR
نشانگرهای مبتنی بر واکنش زنجیرهای پلیمراز با
تکرارپذیری باال و چندشکلی زیاد هستند .این نشانگرها
برتریهای هریک از نشانگرهای  AFLP ،RAPDو
 SSRرا بهتنهایی دارند که این برتری به ترتیب
عبارت اند از :به لحاظ روشی ساده و تصادفی بوده و از
سوی دیگر تکرارپذیری نشانگرهای  SSRرا به دلیل
دراز بودن طول آغازگرهایشان ()Wang et al., 2008
دارد و بدون کاستیهایی از جمله تکرارپذیری کم و
هزینۀ باال است ().Mohammadi farsani et al., 2008
این نشانگرها قابلیت افزونش بین جایگاههای ریز
ماهواره را داشته و به اطالعات پیشین از توالی ژنگان
(ژنوم) موردنظر ،نیاز ندارد .این نشانگرها بهطورمعمول
بهعنوان یک نشانگر غالب در نظر گرفته میشود
( .)Gupta & Varshney., 2000در بررسی تنوع ژنتیکی
 61نمونه خارمریم گردآوریشدة استان کرمانشاه از 16
نشانگر  ISSRاستفاده شد که  9آغازگر توانستند نوار
(باند)های چندشکل ایجاد کنند .میزان میانگین
چندشکلی  93/11درصد بود .تجزیۀ خوشهای  61تک
بوته را در  8گروه جداسازی کرد و نتایج نشان داد،

نشانگرهای  ISSRمیتوانند نمونههای مختلف جمعیت
خارمریم را بهخوبی جداسازی کنند ( Aminjorabadi
 .(.et al., 2012در تحقیقی از  32جمعیت مختلف
ماریتیغال در ایران و  2جمعیت خارجی استفاده شد.
 415نوار چندشکلی (پلی مورفیسم) توسط  37نشانگر
 AFLPایجاد شد که محتوای اطالعات چندشکلی بین
 0/24تا  0/44با میانگین 0/35متغیر بود .میانگین
ضریب تنوع نی و شاخص تنوع شانون به ترتیب
 0/201و  0/296بود و کل جمعیت به سه گروه اصلی
خوشه (کالستر)بندی شد .(Mohammadi et al.,
) 2011در بررسی تنوع ژنتیکی بومادران ( Achillea
 ) miccranthaاز  14نشانگر  ISSRاستفاده شد .از
 228نوار تولیدشده  199نوار چندشکلی بودند و میزان
چندشکلی برابر  87/28درصد بود .اختالف بین و درون
جمعیتها 40/94و  26/51درصد بود و میانگین میزان
اطالعات چندشکلی  0/316درصد برای  41جمعیت
بود ) .(Gharibi et al., 2011از 10نشانگر  ISSRبرای
 23جمعیت بابونه استفاده شد که از ده آغازگر
استفادهشده  193نوار چندشکل ایجاد شد و در کل
جمعیت به  4گروه جداسازی شد و باالترین میزان
تنوع ژنی در جمعیت مناطق مرکزی ایران نزدیک به
 0/25مشاهده شد ) .(Ahmadi et al., 2014بهرغم
اطالعات سودمند بهدستآمده از نشانگرهای  ISSRدر
بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط ژنتیکی در
ماریتیغال تحقیقات کمی در مورد استفاده از این
نشانگر در ارزیابی و گروهبندی بومجور (اکوتیپ)ها
وجود دارد و بررسیهای محدودی از نظر بررسیهای
ژنتیکی و اصالحی روی گیاه ماریتیغال صورت گرفته
است  .با توجه به کاربردهای پرشمار غذایی و دارویی
این گیاه و نیاز کشور به این محصول با ارزش هدف از
این تحقیق ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروهبندی بومجورها
با استفاده از نشانگرهای  ISSRاست.
مواد و روشها
در این آزمایش بذرهای  77نمونه از  21بومجور
ماریتیغال گردآوریشده از مناطق مختلف کشور
بررسی شد .طرح آزمایشی در قالب بلوکهای کامل
تصادفی با سه تکرار اجرا شد .نمونۀ برگی گیاهان
انتخابی ،برای استخراج  DNAاستفاده شدند .نمونههای
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برگ از مزرعه برداشت و درون نیتروژن مایع فریز شده
و در دمای  -80درجۀ سلسیوس نگهداری شد تا برای
استخراج  DNAاستفاده شدند .استخراج  DNAبه
روش  CTABتغییریافته انجام شد .کمیت و کیفیت
DNAهای استخراجشده با استفاده از طیفسنج نوری
(اسپکتروفتومتر) و الکتروفورز ژل آگارز  2درصد تعیین
شد .برای شناسایی دمای اتصال بهینۀ آغازگرهای مورد
بررسی از  PCRگرادیانت استفاده شد .برای بررسی
تنوع ژنتیکی بومجورهای مورد بررسی از نشانگرهای
مولکولی  ISSRاستفاده شد (جدول .)2
اجزای واکنش زنجیرهای پلیمراز برای حجم نهایی
 20میکرولیتر ،حاوی 1 DNAمیکرولیتر ،منیزیم  +بافر
 2میکرولیتر ،آغازگر 1میکرولیتر ( 10میکروموالر)d ،
 0/3 NTPمیکرولیتر ( 10میلیموالر) ،آنزیم DNA
 Taqپلی مراز  0/3میکرولیتر ( 5واحد) ،و آب مقطر
دیونیزه  15/4میکرولیتر بود .برنامۀ دمایی  PCRشامل
واسرشتهسازی اولیه به مدت  3دقیقه در دمای 94
درجۀ سلسیوس 40 ،چرخۀ واسرشتهسازی به مدت
یک دقیقه در دمای  94درجه ،اتصال آغازگر به مدت
یک دقیقه در دمای مناسب اتصال برای هر آغازگر
(برابر جدول  ، )1مرحلۀ توسعۀ رشتۀ جدید به مدت
یک دقیقه در دمای  72درجۀ سلسیوس و در نهایت
توسعۀ نهایی به مدت ده دقیقه در دمای  72درجۀ
سلسیوس بود . .محصول  PCRدر ژل آگارز 2درصد در
بافر TBE 2 Xبا ولتاژ 165ولت به مدت یک ساعت
الکتروفورز شد .برای تجزیهوتحلیل دادههای مولکولی
پس از ثبت اطالعات ،نوارهای بهدستآمده از هر
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آغازگر روی ژل بر پایۀ همردیفی نوارها و بهصورت صفر
(نبود نوار) و یک )وجود نوار) بهصورت غالب
( )Dominantامتیازدهی شد و سپس ماتریس همانندی
بین افراد تشکیل و از ضریب همانندی نی ( ) Neiبرای
محاسبۀ همانندی بین افراد استفاده شد و گروهبندی
نژادگانها با استفـاده از تجزیۀ خوشهای بر مبنای
میانگین حسابـی فاصلهها  UPGMAبا نرمافزار
 Mega5توسط شاخص  Neiمحاسبه و نمودار خوشهای
آن ترسیم شد .تجزیۀ واریانس مولکولی (AMOVA
(برای تعیین اجزاء واریانس بین و درون جمعیتی با
استفاده از نرمافزار  GenAlex ver 6.5انجام شد .تجزیه
به مختصات اصلی  PCOAو رسم نمودار دوبعدی با
استفــاده از  GenAlEx 6.5انجـام گرفت .میـزان
اطـالعـات چـندشــکلی  PICاز رابطۀ PIC=∑ [2 pi
 (1-pi)]/صورت محاسبه شد ()Powell et al., 1996
که در آن pi ،فراوانی نوار iام تقسـیم بر شمار
نژادگانهاست n ،شمار نوارهای ایجادشده
( )Mohammadi & Prasanna., 2003و شاخص
نشانگری ( )MI=Marker Indexبرای هر آغازگر با
استفاده از رابطۀ  MI=PIC×EMRمحاسبه شد که
( EMRشمار آلل مؤثر) ( )Powell et al., 1996از
نسبت نشانگرهای چندشکل به کل نشانگرها ،به دست
آمد .همچنین شاخصهای نشانگری شامل شاخص
تنوع شانون( ،)Iمیانگین شمار آلل مؤثر در هر مکان
ژنی ( )neو  ...نیز با استفاده از  GenAlEx 6.5محاسبه
شد .تجزیه به مختصات اصلی  PCOAو رسم نمودار
دوبعدی با استفــاده از  GenAlEx 6.5انجـام گرفت.

جدول  .1بومجورهای خارمریم مورد بررسی در آزمایش بررسی تنوع ژنتیکی با نشانگر ISSR
Table 1. Profile populations of Silybum marianum
Gathering location
City
Khuzestan
Shush
Ramhormoz
Getvand
Behbahan
Shushtar
Jafar abad
Pars abad
Sari
Bodapest
Khuzestan

Province
Khuzestan
Khuzestan
Khuzestan
Khuzestan
Khuzestan
Khuzestan
Ardabil
Ardabil
Mazandaran
Majarestan
Khuzestan

Population
numbers
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
12

City
Karaj
Shahdieh
Ardabil
Najafabad
Manjil
Rudbar
Karaj
Ahvaz
Haft tape
Andimeshk
Andimeshk

Gathering
location
Province
Gene Bank
Yazd
Ardabil
Esfahan
Gilan
Gilan
Gene bank
Khuzestan
Khuzestan
Khuzestan
Khuzestan

Population
numbers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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جدول  .2توالی آغازگرهای  ISSRمورد استفاده در بررسی بومجورهای خارمریم
Table 3. ISSR primer sequences used in ecotypes review Silybum marianum
Lenght
18

Anealling
55

Primer sequences
'5'ACACACACACACACACYT3

Primer
UBC 855

17
17
17
18
18
17
17
16
18
17
17

51
52
50
54
52
52
52
58
53
51
52

'5'CTCTCTCTCTCTCTCTG3
'5' GAGAGAGAGAGAGAGAT3
5'TCTCTCTCTCTCTCTCC3
'5'ACACACACACACACACYG3
'5' AGAGAGAGAGAGAGAGYT3
'5' ACACACACACACACACC3
'5' AGAGAGAGAGAGAGAGT3
'5' GAGAGAGAGAGAGAYG3
'5' CACACACACACACACAYT3
'5' CACACACACACACACAG3
'5' AGAGAGAGAGAGAGAGG3

UBC 815
UBC 810
UBC 824
UBC857
UBC834
UBC826
UBC807
UBC842
UBC1
UBC2
UBC809

میانگین شاخص نشانگری ) ) MIبرای آغازگرهای مورد
استفاده  3/373بود و آغازگرهای  )7.09( UBC 826و
) UBC 842 ( 5.844و ) UBC 809 ( 5.415بیشترین
میزان  MIرا داشتند (جدول  .)4با توجه به میزان
محتوای اطالعات چندشکلی )( PICو شاخص نشانگری
( )MIباال که نشاندهندة کارایی و توان جداسازی
بیشتر است ( .)Powell et al., 1999سه آغازگر
UBC 842 ،UBC809و  UBC 826از بین آغازگرهای
مورد بررسی مناسبترین آغازگر برای ارزیابی تنوع
ژنتیکی و ارزیابی روابط تبارزایی (فیلوژنتیکی) و
تکاملی گیاه دارویی خارمریم میتوانند استفاده شوند.
تنوع ژنتیکی باال با استفاده از نشانگرهای  ISSRتوسط
محققان دیگر در سایر گیاهان خانوادة کالهپرکسانان
( )Asteraceaeمانند بابونه ( )Ahmadi et al., 2014و
آفتابگردان )( Garyalde et al., 2011گزارش شده
است.

نتایج و بحث
از  12آغازگر ارزیابیشده  ISSRدر این تحقیق ده
آغازگر الگوی نواربندی مناسب برای بررسیهای
مولکولی  77نمونه از جمعیت خارمریم توانستند ایجاد
کنند (جدول  .)3ده آغازگر  ISSRدرمجموع  107نوار
افزونش کردند که  105شمار نوار چندشکل بودند .در
شکل  1الگوی نواربندی محصوالت افزونشی شماری از
نمونۀ خارمریم با آغازگر  UBC826نشان داده شده
است .بیشترین شمار نوار چندشکل مربوط به آغازگر
 )16( UBC826و کمترین شمار نوار چندشکل مربوط
به آغازگر  6( UBC1نوار) بود.
محتوای اطالعات چندشکلی ( ) PICبرای هر آغازگر
ISSRمحاسبه شد( .جدول  .)4بیشترین میزان PIC
مربوط به آغازگرهای  (0.492) UBC809و UBC 842
( )0.487و ) UBC 826 ( 0.443کمترین میزان آن
مربوط به آغازگر  )0.121( UBC 1بود.

7-

7-1

6-4

6-3

6-2

6-1

5-4

5-3

5-2

5-1

4-4

4-3

4-2

100bp
2

شکل  .1الگوی نواری بومجورهای شماره  6 ،5 ،4و  7خارمریم با شمارة نمونه متعلق به هر بومجور با استفاده از آغازگر

UBC

826

Figure 1. Banding pattern produced by primer UBC 826 in number of samples of Silybum
marianum
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جدول  .3ویژگیهای و فراوانی آللها بر پایۀ آغازگرهای مورد بررسی
Table 4. Characteristics and Allele frequency evaluated based primer
Shannon
index

Mean of effective
alleles

Mean of number
alleles

Primer

Number of Number of
amplified polymorph
bands
bands
10
10

Marker index

Polymorphism
information content

0.228

1.265

1

ubc810

2.762

0.276

10

0.352

1.355

1.513

UBC826

3.436

0.343

10

0.2

1.211

0.958

UBC1

1.0902

0.121

9

9

1.242

0.857

UBC824

1.775

0.253

6

7

0.205

1

UBC857

2.994

0.213

14

14

0.219

1.245

UBC
826
UBC809

7.09

0.443

16

16

0.302

1.337

1.266

5.415

0.492

10

11

0.305

1.34

1.216

UBC842

5.844

0.487

12

12

0.271

1.301

1.219

1.262

0.157

8

8

0.197

1.213

0.953

UBC2

2.068

0.206

10

10

0.261

1.301

1.0375

UBC834

3.37362

0.2991

10.5

10.7

0.254

1.281

1.10195

میانگین کل

بررسی تنوع ژنتیکی بر پایۀ شاخص اطالعات
شانون نشان داد (جدول  )4که بیشترین میزان این
شاخص در آغازگرهای  )0.305( UBC 809و UBC
 (0.302( 862و  (0.305( UBC 815بود و کمترین آن
مربوط به نشانگر  (0.197( UBC2بود و میانگین
شاخص شانون در همۀ آغازگرها  0/254بود.
میانگین شمار اللها برای نشانگرها  1/28بود که
بیشترین میانگین شمار الل مؤثر در جمعیت کل
مربوط به نشانگر  )1/355( UBC815و کمترین آن
مربوط به  )1/211( UBC 1بود .هرچه شمار الل
مشاهدهشده و مؤثر بیشتر باشد نشاندهندة تنوع
بیشتر در جمعیت مورد بررسی است ( Lopez et al .,
.)2004
برای ارزیابی همانندیها و اختالفهای ژنگانی بین و
درون جمعیتهای خار مریم و گروهبندی بومجورها بر
پایۀ فاصلههای ژنتیکی تجزیۀ خوشهای به روش
 UPGMAبا استفاده از ماتریس ضریبهای همانندی
نی( )Neiاستفاده شد .هرچند که همۀ بومجورهای
خارمریم موجود در کشور ایران به دلیل نداشتن
دسترسی به بذرها در این بررسی به کار گرفته نشدند
ولی با این وجود بومجورهای به کار گرفتهشده در این
پژوهش نشان از وجود تنوع ژنتیکی قابلتوجهی در
بین جمعیتهای خارمریم در سطح کشور ایران را دارد.
بر پایۀ ضریب همانندی نی دامنۀ همانندی از  0/72تا

 0/94متغیر بود .کمترین فاصلۀ ژنتیکی مربوط به
بومجورهای متعلق به مناطق اردبیل و خوزستان
()0/94و بیشترین فاصلۀ ژنتیکی و کمترین همانندی
ژنتیکی مربوط به بومجورهای متعلق به مناطق
مازندران و اصفهان ( )0/72بود .از این بومجورها در
صورت داشتن صفات مطلوب میتوان در برنامههای
دورگگیری برای بهرهبرداری از بیشترین دورگ برتری
(هتروزیس) استفاده کرد.
در این بررسی با توجه به نتایج تجزیۀ واریانس
مولکولی و نظر محقق ،با برش نمودار درختی  77نمونه
به  9گروه جداسازی شد که نتایج نشاندهندة وجود
تنوع ژنتیکی بین نمونهها بود (شکل  .)2در خوشۀ اول
که بزرگترین خوشه است بیشتر بومجورهای شمارة2
 21 ،16 ،14 ،6 ،5،4،قرار دارند که متعلق به مناطق
گیالن  ،یزد ،مجارستان ،اصفهان و خوزستان هستند.
در خوشۀ دوم بیشتر بومجورهای متعلق به منطقۀ
خوزستان (بومجور شمارة  11و  )12قرار گرفتند .در
خوشۀ سوم بومجورهای شمارة  8و  10که شامل
اندیمشک و اهواز (خوزستان) هستند قرار گرفتند .در
خوشۀ چهارم بومجورهای شمارة  18و 19که متعلق به
منطقۀ اردبیل هستند .در خوشۀ پنجم ،ششم و هشتم
بیشتر نمونهها بهصورت پراکنده و تک نمونه قرار
گرفتند در خوشۀ هفتم بومجورهای  9و  16غالب
هستند و خوشۀ نهم شامل بومجورهای شمارة ،11 ،1
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 ،13 ،5 ،3و  15که شامل مناطق کرج ،اردبیل و
مناطق مختلف خوزستان بود قرار داشتند .از سویی
نتایج تا حدی با پراکندگی جغرافیایی مطابق بود.
دستهبندی بومجورهای استان خوزستان در کنار هم
ممکن است به دلیل نزدیکی ژنتیکی و خویشاوندی
احتمالی موجود در بین برخی از تودههای مورد بررسی
باشد .در مواردی هم بخشهایی از نمودار درختوارهای
(دندروگرام) نبود همخوانی توزیع جغرافیایی با تنوع
مولکولی را نشان میدهد .بهطوریکه نمونههای از نظر
جغرافیایی به نسبت دور مانند اردبیل و خوزستان و
همینطور اصفهان با گیالن در یک زیر گروه قرار

شکل  .2گروهبندی نمونههای خار مریم با

گرفتند که ممکن است به دلیل جابهجایی ذخایر
توارثی (ژرم پالسم) و یا به دلیل پراکنش گسترة این
گیاه در کشور باشد ،به عبارتی احتمال مهاجرت توسط
عاملهای محیطی مانند باد و آب و  ...باعث جابهجایی
یک بومجور (تیپ) از یک محل به محلهای دیگر شده
و پس از استقرار در محیط جدید بعضی از ویژگیهای
ژنتیکی خود را حفظ کرده باشند و یا قسمتی از ذخایر
توارثی آنها در نتیجۀ تالقی در ذخایر توارثی
محلهای جدید نفوذ یابد و باعث ایجاد نوترکیبی
ژنتیکی و نهایت تنوع جدید شود.

استفاده از ضریب همانندی  Neiو الگوریتم UPGMA

Figure 2. Classification of Silybum marianum by using Nei similarity coffecient and UPGMA algorithm
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تجزیۀ واریانس مولکولی برای کل جمعیت ( )77و
برای گروههای مورد بررسی به دست آمد (جدول .)4
تجزیۀ خوشهای بر پایۀ  9گروه مورد بررسی با نرمافزار
 POPGENEتوسط شاخص  Neiو روش UPGEMA
انجام شد (شکل  .)3نتایج بهدستآمده از گروهبندی
جمعیتهای مختلف بر پایۀ مراکز استانها کل
جمعیت را در چهار گروه جداگانه قرار داد .بومجورهای
متعلق به مناطق اردبیل ،گیالن ،خوزستان ،کرج و
اصفهان در یک گروه و بومجورهای متعلق به منطقۀ
مازندران ،یزد و مجارستان هرکدام در گروههای
جداگانه قرار گرفتند .قرار گرفتن بومجورهای متعلق به
منطقۀ اردبیل و خوزستان در یک گروه با توجه به
نتایج بهدستآمده از فاصلۀ ژنتیکی قابل توجیه بود.
بومجورهای گیالن و کرج نیز با توجه به نزدیکی و
همانندی اقلیمی با اردبیل در یک گروه بودند.
تقسیمبندی واریانسهای ژنتیکی مشاهدهشده به
واریانس بین و درون گروههای خارمریم نشان داد،
واریانس درون گروهها نسبت به واریانس بین گروهها
بیشتر بود بهطوریکه بین گروهی  16درصد و
درونگروهی  84درصد از تنوع کل را توجیه کردند .
تنوع در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود .تفاوت
درون گروهها بیشتر از تفاوت بین گروهها است.
 )2008( Shokrpour et al.در بررسی تنوع ژنتیکی 34
بومجور خارمریم با نشانگرهای مولکولی تنوع بین و
درون بومجورها معنیدار به دست آورد و تنوع درون

شکل  .3تجزیۀ خوشهای بر پایۀ  9گروه مورد بررسی با نرمافزار
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( )72/31حدود سه برابر تنوع بین بومجورها ()27/96
بود .یکی از دالیل تنوع بین بومجوری کم از کل تنوع
میتواند ناشی از ادغام و همپوشانی زیاد بومجورهای
خارمریم باشد که در نتیجۀ پدیدة جریان ژنی باال در
بین جمعیتها به خاطر طبیعت دگرگشن و پراکنش
گسترة این گیاه در ایران بهدستآمده است .بنابراین
این عاملها باعث همپوشانی ژنتیکی بین بومجورهای
خارمریم نسبت به یکدیگر شده است توجیه  84درصد
از تنوع کل بر پایۀ تنوع درون جمعیتی ،ناشی از تفاوت
خیلی زیاد بین گیاهان و نژادگانهای درون بومجورها
است.
بهرحال طبیعت دگرگشن این گیاه و گردهافشانی
باز و ناخالصی (هتروزیگوتی) باال و نزدیکی ژنتیکی
باالی بومجور و پراکنش گسترة این گیاه در ایران دلیل
تنوع بیشتر درونگروهی نسبت به بین گروهی است
.ضریب تمایز ژنتیک بین گروهها ( )GSTنیز 0/161
محاسبه شد .در گونههای دگر بارور این نتایج مورد
انتظار است.چون ،سطح پایینی از درجۀ تمایز ژنی در
آنها دیده میشود و بیشترین میزان تنوع مربوط به
درون جمعیتها است .الگوهای تنوع ژنتیکی بین
جمعیتهای ،داللت بر همبستگی واریانس ژنتیکی بین
جمعیتی با ویژگیهای خاص نظام زادآوری ،بهویژه
دگرباروری و نیز دگرگردهافشانی با تبادل ژنی دارد
(. )Hamric & Got, 1997

 POPGENEتوسط شاخص  Neiو روش UPGEMA

Figure 3: Cluster analysis software based on 8 Group examined by POPGENE by Nei index and
UPGEMA
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جدول  .4تجزیۀ واریانس بین و درونگروهی جمعیتهای خارمریم
Table 5. Analysis of variance between groups and within populations of Silybum marianum
Percent of diversity

Estimate Variance

Mean of square

Sum of square

Degrees of freedom

S.O.V

16%

3.320

42.913

300.392

7

Between group

84%

17.305

17.305

1194.028

69

Within group

100%

20.624

1494.420

76

total

**:معنیدار در سطح احتمال 1درصد
The coefficient of genetic differentiation between groups: 0.161
P Value= 0.010

تجزیه به مختصات اصلی ( )PCOبرای کاهش
حجم دادهها و تجزیهوتحلیل بهتر نتایج صورت گرفت
(جدول  .)6با توجه به نتایج تجزیه به مختصات اصلی
مؤلفۀ اول  22/77درصد و مؤلفۀ دوم  19/29درصد و
مؤلفۀ سوم 17/89درصد ،مؤلفۀ چهارم  ،10/41مؤلفۀ
پنجم  8/81و مؤلفۀ ششم  8/17درصد از تغییرات کل
دادها و مجموع شش مؤلفه  87/5درصد از تغییرات
کل دادها را توجیه میکنند .توجیه درصد کمی از
تغییرات توسط هر مؤلفه در این بررسی میتواند بیانگر
پوشش ژنگانی مناسب نشانگرهای  ISSRانتخاب شده

است .و توزیع مناسب نشانگرها در سراسر ژنگان به
مفهوم ارزیابی دقیقتر و بهتر تنوع مولکولی به دلیل
نمونهبرداری مناسب از کل ژنگان است ( & Fazeli
 .)Cheghamirza., 2011در این بررسی گروهبندی
بومجورها با استفاده از شش مؤلفۀ اصلی اول تا
حدودی با نتایج تجزیۀ خوشهای در توافق بود
(شکل .)3تطابق بین گروهبندی بهدستآمده از تجزیۀ
خوشهای با تجزیه به مختصات اصلی در آفتابگردان نیز
گزارش شده است ).( Hatami Maleki, et al., 2014
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شکل  .3پراکنش بومجورهای مورد بررسی بر پایۀ نتایج بهدستآمده از تجزیه به مختصات اصلی
Figure 3. Distribution of studied ecotypes based on results produced from principle coordinate analysis.

نتیجهگیری کلی
به علت اهمیت کلی گیاه دارویی خارمریم درک
ساختار ژنتیکی این گیاه برای استفادة کامل از ذخایر
توارثی گستردة آن برای اجرای برنامههای اصالحی
ضروری است .سطح پلوییدی این گیاه دیپلوئید و
شمار کروموزمهای پایۀ گیاه خارمریم  2n=34است.

در این پژوهش از  12آغازگر ISSRبرای بررسی 77
بومجور خارمریم استفاده شد .نتایج نشان دادند ،تنوع
بین بومجورهای بررسیشده وجود دارد .سه آغازگر
 UBC842 ،UBC809و  UBC 826بهترین آغازگر
برای بررسی تنوع ژنتیکی در گیاه خارمریم هستند.
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 با توجه به اینکه،در نهایت نتایج نشان داد
انتخاب بر پایۀ نشانگرهای مولکولی یک روش سریع
در برنامههای اصالحی است اطالعات ژنتیکی
بهدستآمده از نشانگرهای مولکولی در برنامههای
 بنابراین برای،اصالحی نقش مهمی را ایفا میکنند
انتخاب نژادگانهای برتر ارزش باالتری دارند همچنین
با توجه به مقادیر همانندی بین نژادگانها در این
بررسی میتوان نتیجهگیری کرد که تالقی بین
)نژادگانهایی که کمترین همانندی (بیشترین فاصله
را دارند بهترین نتیجه را در دستیابی به دورگ
(هیبرید)ها و یا دستیابی به بیشترین جداسازی پس از
. خواهند داشتF1

) PIC( باالتر بودن میزان محتوای اطالعات چندشکلی
) نشاندهندة توان جداسازیMI( و شاخص شانون
باالتر این آغازگرها در مقایسه با دیگر آغازگرهای
 پراکنش مناسب.استفادهشده در این تحقیق بود
آغازگرهای بهکاررفته در سطح ژنگان نیز نشاندهندة
 درمجموع نتایج.کارایی آنها نیز بوده است
 روش، این روش، نشان دادISSR بهدستآمده از
مناسبی برای بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت خارمریم
است و برای هدفهای مختلف از جمله گزینش
نژادگانهای والدی بهمنظور ایجاد جمعیتهای در
حال تفرق با تنوع ژنتیکی زیاد و یا گزینش به کمک
.نشانگر قابلیت کاربرد را دارد
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