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بررسی تنوع ژنتیکی سرده انجیر ( )Ficus L.در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی توالیهای
تکراری ساده میانی
لیدا دولتیان ،1حامد خدایاری *،2و عبدالناصر

محمدی2

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه لرستان
 -2استادیار ،گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه لرستان
(تاریخ دریافت – 1395/10/15 :تاریخ پذیرش)1396/05/30 :

چکیده
انجیر به عنوان یک محصول مهم ،در چند دهه اخیر به دلیل بروز تنشهای زنده و غیر زنده دچار فرسایش ژنتیکی شده
است .هدف از این تحقیق تعیین تنوع ژنتیکی گونههای خودروی سرده  Ficusدر ایران با استفاده از نشانگر  ISSRمیباشد.
جهت انجام این تحقیق ،تعداد  23نمونه جمعیتی متعلق به گونههای این جنس از سراسر کشور جمع آوری و  DNAژنومی
آنها از برگ استخراج گردید .از میان  18آغازگر  ISSRمورد آزمایش ،شش جفت آغازگر که باندهای مناسب و قابل تحلیل
داشت ،انتخاب و فرآیند  PCRپس از تعیین دمای مناسب برای آنها انجام شد .در مجموع تعداد  83باند الکتروفورزی

PCR

تولید شد که از این تعداد  78باند پلیمورفیک بودند .از میان آغازگرهای استفاده شده ،آغازگرهای  (TG)8 A ،(AG)8 Cو
 (GT)8 Cمناسبترین آغازگر برای کاربرد در مطالعات آتی تشخیص داده شد .بر اساس نتایج به دست آمده از دندرو گرام
رسم شده حاصل از آنالیز دادههای  23 ،ISSRجمعیت  Ficusدر چهار گروه قرار گرفتند .نتایج حاصل از تحلیل واریانس
مولکولی نشان داد که باالترین میزان فاصله ی ژنتیکی بین جمعیتهای درون گونهها است .نتایج این تحقیق نشان داد که
تاکسون های متعلق به سرده  Ficusدر ایران از لحاظ تبارزایی بسیار به هم نزدیک میباشند و ارتباط تولید مثلی و جریان ژنی
بین آنها باال است.
واژگان کلیدی :تبارزایی ،توالیهای تکراری ساده میانی ،جریان ژنی ،انجیر ،ایران

* نویسنده مسئول ،آدرس پست الکترونیکیKhodayari.h@lu.ac.ir :
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بررسی تنوع ژنتیکی سرده انجیر در ایران با استفاده ....

مقدمه

از نشانگرهای مولکولی است .نشانگرهای توالیهای

انجیر ( )Ficus L.یکی از جنسهای مهم خانواده

تکراری ساده میانی (

 Moraceaeبا  830گونه در دنیا میباشد که اعضا آن در

 ،)ISSRنوع جدیدی از نشانگرهای بسیار چندریخت

مناطق حارهای و نیمه حارهای جهان پراکنش دارند .سرده

مبتنی بر  PCRهستند که  DNAرا با استفاده از یک

انجیر به صورت درختچهای یا درختی و گاهی باال رونده

آغازگر تک رشتهای  18-16جفت باز تکثیر میکنند و به

یا خزنده ،یک پایه یا دو پایه و دارای شیرابه ،برگهای

صورت غالب به ارث میرسند که در مطالعه و تحقیق بر

ساده ،همیشه سبز یا خزان کننده ،متناوب یا به ندرت

روی تنوع ژنتیکی ،انگشت نگاری ،تکامل نژادی،

متقابل ،کامل تا پنجهای لوبدار با شکل و اندازههای

نشاندارکردن ژن ،نقشه برداری ژنتیکی و زیست شناسی

متنوع دیده میشود ( .)Azizian, 2000این سرده به دلیل

تکاملی مفید میباشند ( .)Milad et al., 2011انجیر به

تغییر زیاد در ظاهر ،گونههایش بسیار مورد توجه است

عنوان یک محصول مهم ،در چند دهه اخیر به دلیل بروز

( .)Rout and Aparajita, 2009جنس  Ficusدر ایران

تنشهای زنده و غیر زنده دچار فرسایش ژنتیکی شده

دارای تاکسون های درختی یا درختچهای خودرو شامل:

است .برای حفاظت ژنتیکی ،استفاده از خصوصیات

F.johannis Boiss ،F. benghalensis L.،F. carica L.

مورفولوژیکی و مولکولی ،تنوع گونهها تعیین و ارزیابی

و F. carica subsp. rupesteris Hausskn.میباشد

میشود و استفاده از این دو نوع نشانگرهای مولکولی و

( .)Mozaffarian, 2000تاکسونهای مذکور از نظر عدد

مورفولوژیکی ،دو فن مفید برای حفاظت ژنتیکی هستند

کروموزومی دیپلوئید

;Inter-simple sequence Repeat

(.)Salhi-Hannachi et al., 2004

با تعداد  26کروموزم هستند

( .)Azizian, 2000ویژگیهای خاص درخت انجیر و

در مطالعهای ،شازده احمدی و خرازی (

مقاومت آن در مقابل بعضی از عوامل نامساعد محیطی به

 )Ahmadi and Kharazi, 2016نتیجهگیری نمودند که

ویژه شوری خاک ،باعث شده که این درخت با ارزش،

نشانگرهای  ISSRمیتوانند به عنوان یک سیستم مناسب

به طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی سازگار باشد.

جهت تشخیص تنوع و روابط ژنتیکی در اصالح گیاه

امروزه آگاهی جهانی در مورد ارزش غذایی انجیر افزایش

توتون مورد استفاده قرار گیرد .هیکل و همکاران ( Heikal

یافته است و میتواند به عنوان یکی از گروههای کاربردی

 )et al., 2008ارتباط فیلوژنتیک گونههای  Ficusدر مصر

غذایی مورد بررسی قرار میگیرد .در زمینه پزشکی از

را با استفاده از نشانگرهای مولکولی  RAPDو

میوه آن شربتی به نام فیجین برای درمان بیماری یبوست

نشانگرهای  ISSRمورد بررسی قرار دارند و بیان داشتند

تهیه میشود و در درمان بیماری نقرس ،زخمها و تسریع

که استفاده از این نشانگرهای مولکولی یک روش ایده آل

در التیام آنها حائز اهمیت است ( .)Hanafi, 2007هم

برای بهبود و حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی است.

اکنون بخش عمده مواد غذایی از تعداد اندکی از گونه-

گواسمی و همکاران ( )Guasmi et al., 2006سطح تنوع

های گیاهی به دست میآید و بهبود ژنتیکی این گونهها

ژنتیکی ارقام درخت انجیر در تونس را با استفاده از

( Almajali

نشانگرهای  ISSRمورد بررسی قرار دادند .روت و

یک موضوع حیاتی جهت بقای انسانها است

Shazdeh

.)et al., 2012

آپاراجیتا ( )Rout and Aparajita, 2009از نشانگرهای

داده های مولکولی مربوط به  ،DNAیکی از منابع مهم

مولکولی  ISSRبرای شناسایی ژنتیکی و همچنین رابطه

تاکسونومی است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می-

فیلوژنتیک بین ارقام و گونههای  Ficusموجود در شرق

شود ( .)Judd et al., 2002سریعترین بازدهی که میتوان

هندوستان استفاده نمودند .کالیسکان و همکاران

از کاربرد زیست شناسی مولکولی به دست آورد ،استفاده

( )Caliskan et al., 2012تغییرپذیری ژنتیکی نمونههای
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انجیر ترکیه را با تکنیک نشانگرهای  SSRو  RAPDمورد

استخراج و تکثیر  DNA :DNAژنومی با استفاده از

بررسی قرار دادند و نشان دادند که تنوع ژنتیکی باال بین

روش  ،)Murray and Thompon, 1980( CTABاز

نمونه های انجیر وجود دارد که میتوان برای برنامههای

برگها جدا شد .الکتروفورز با ژل آگارز برای تعیین

اصالح نژادی انجیر یک منبع ژنتیکی ارزشمند را ایجاد

کمیت و کیفیت  DNAمورد استفاده قرار گرفت .بعد از

( Salhi-Hannachi et al.,

بهینهسازی  ،PCRاز میان آغازگرهای  ISSRکه قبال

 ،)2004تنوع ژنتیکی تعدادی از واریته های انجیر تونسی

توسط روت و آپاراجیتا ()Rout and Aparajita, 2009

را بوسیله نشانگرهای مولکولی  ISSRو  RAPDمورد

روی انجیرهای خوراکی هندوستان استفاده شده بود،

Mahdavian et

شش آغازگر که تکرارپذیری و چندشکلی بیشتری نشان

 )al., 2008شناسایی و مطالعه تنوع ژنتیکی ارقام انجیر در

دادند ،برای آزمایشهای بعدی ( PCRو الکتروفورز) و

ایران را با استفاده از صفات ریخت شناسی انجام دادند

تجزیه و تحلیل باندهای حاصله در تحقیق حاضر انتخاب

که نتایج تجزیه واریانس نشان داد تمام صفات مورد

شدند (جدول .)2

بررسی در محدوده ارقام معنیدار هستند که نشان دهنده

برای انجام  PCRاز روش رودر و همکاران (

تنوع در صفات مورد بررسی بود.

 )al., 1998با اندکی تغییرات استفاده شد .واکنش

این تحقیق با هدف مطالعه تنوع ژنتیکی نمونههای

در حجم نهایی  20میکرولیتر شامل  2میکرولیتر از نمونه

جمعیتی مربوط به سرده انجیر در ایران با استفاده از

 ،)20ng/µl) DNAیک میکرولیتر از هر پرایمر )،(10 µM

نشانگرهای  ISSRبه منظور تدبیر حفاظتی ژرمپالسم باقی

 10میکرولیتر ) Master mix (2xو  7میکرولیتر آب مقطر

مانده انجیر انجام شد .انتظار میرود از منابع ژنتیکی فعلی

دوبار استریل انجام شد .کلیه آزمایشهای  PCRدر

نه تنها به خاطر بقاء گونه ،بلکه به خاطر ایجاد تنوع و

دستگاه  ،PeQSTARمدل  universal Gradinetانجام شد

تغییرپذیری کافی برای برنامههای بهنژادی آینده ،محافظت

و پس از پایان آزمایش ،نمونهها به فریزر  -20درجه

کرد .سلهی حناچی و همکاران

بررسی قرار دادند .مهدویان و همکاران (

به عمل

آید.

Roder et
PCR

سانتیگراد منتقل شد.

مواد و روشها

چرخه های  PCRبه شرح این شرایط انجام شد :تکثیر

مواد گیاهی :آزمایشهای مربوط به تحقیق حاضر در

قطعات  DNAبه صورت یک چرخه مقدماتی شامل

آزمایشگاه تحقیقاتی زیست شناسی دانشگاه لرستان انجام

واسرشتسازی اولیه به مدت  5دقیقه در  94درجه

شد .تعداد  23نمونه جمعیتی از سه تاکسون متعلق به

سانتیگراد 40 ،چرخه شامل واسرشت سازی در دمای

سرده انجیر از نواحی جغرافیایی مختلف ایران جمعآوری

 92درجه سانتیگراد ،اتصال آغازگر در دمای بین 48-56

گردید .نمونههای جمعیتی مورد استفاده قرار گرفته

درجه سانتیگراد (بسته به نوع آغازگر) به مدت  40ثانیه،

عبارت بودند از 11( F. carica :نمونه)5( F. johannis ،

مرحله بسط به مدت  45ثانیه در دمای  72درجه سانتی

نمونه) و  7( F. carica subsp. rupesterisنمونه).

گراد و یک چرخه بسط نهایی به مدت  7دقیقه در دمای

شناسایی نمونهها بر اساس ویژگیهای ریختشناسی

 72درجه سانتیگراد .محصوالت  PCRروی ژل آگارز

مندرج در فلور ایران ( )Rechinger, 1963صورت

 1/5درصد به مدت  2ساعت در بافر  TBEمورد تفکیک

پذیرفت .نمونههای جمعآوری شده در هرباریوم گروه

قرار گرفتند .عکسبرداری از باندهای حاصل ،با استفاده

زیست شناسی دانشگاه لرستان نگهداری میشوند (جدول

از DNA safe stainو زیر نور  UVصورت گرفت .برای

.)1

مقایسه اندازه قطعات روی ژل آگارز از شاخص
 100جفت نوکلئوتیدی استفاده گردید.
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.... بررسی تنوع ژنتیکی سرده انجیر در ایران با استفاده

 نمونه ها و جمعیتهای گیاهی مورد استفاده در این پژوهش-1 جدول
Table 1. The plant accessions and specimens used in this study

)m( ارتفاع محل

محل جمعآوری

نام علمی گونه

کد نمونه

شماره

Altitude (m)

Collecting location

Scientific name

Accession code

number

مشهد

F. carica

FC.mas

1

F. carica

FC.nek

2

F. carica

FC.sar

3

F. carica

FC.bab

4

F. carica

FC.mah

5

F. carica

FC.amo

6

F. carica

FC.har

7

F. carica

FC.cha

8

F. carica

FC.yas

9

F. carica

FC.azn

10

F. carica

FC.mam

11

F. carica subsp. rupestris

FR.and

12

F. carica subsp. rupestris

FR.als

13

F. carica subsp. rupestris

FR.dar

14

F. carica subsp. rupestris

FR.pol

15

F. carica subsp. rupestris

FR.koh

16

F. carica subsp. rupestris

FR.san

17

F. carica subsp. rupestris

FR.kor

18

F. johannis

FJ.shi

19

F. johannis

FJ.yas

20

F. johannis

FJ.kaz

21

F. johannis

FJ.est

22

F. johannis

FJ.ham

23

0988

Mashhad
0047

نکا
Neka

0042

ساری
Sari

0002

بابل
Babol

0025

محمودآباد
Mahmoodabad

0116

آمل
Amol

1547

هرسین
Harsin

0050

قایم شهر
Ghaemshahr

1817

 سی سخت، دنا،یاسوج
Yasooj, Dena, Sisakht

1834

ازنا
Azna

0878

 معموالن،پلدختر
Poledokhtar, Maamoolan

0142

 دوکوهه،اندیمشک
Andimeshk, Dokooheh

1580

خرم آباد
Khorramabad

0647

 گردنه کل سفید،دره شهر
Darrehshahr, Kalesefid turn

0669

پلدختر
Poledokhtar

1171

 شیرز،کوهدشت
Koohdasht, Shirez

1401

سنندج
Sanandaj

1153

خرم آباد
Khorramabad

1491

شیراز
Shiraz

1817

 سی سخت، دنا،یاسوج
Yasooj, Dena, Sisakht

0856

کازرون
Kazeroon

1731

استهبان
Estahban

2148

همدان
Hamedan

54

پژوهشهای ژنتیک گیاهی  /جلد  / 4شماره 1396 / 1

جدول  -2نام و توالی آغازگرهای  ISSRمورد استفاده

جهت واکنش PCR

Table 2. Name and sequence of ISSR primers used for PCR reaction

الگوی تکثیر

توالی آغازگر(')5'-3

Amplification pattern

)Primer Sequence(5'-3

عدم بانددهی

AGAGAGAGAGAGAGAGT

بانددهی مناسب

No banding

توالی آغازگر(')5'-3

)(5'-3

Primer Sequence
(AG)8 T

نام آغازگر

شماره

Primer name

No

ISSR1

1

AGAGAGAGAGAGAGAGC

(AG)8 C

ISSR2

2

عدم بانددهی

ACACACACACACACACT

(AC)8 T

ISSR3

3

بانددهی مناسب

Suitable banding
No banding

GAGAGAGAGAGAGAGAA

(GA)8 A

ISSR4

4

عدم بانددهی

ACACACACACACACACG

(AC)8 G

ISSR5

5

عدم بانددهی

GAGAGAGAGAGAGAGAT

بانددهی مناسب

Suitable banding
No banding
No banding

(GA)8 T

ISSR6

6

TGTGTGTGTGTGTGTGA

(TG)8 A

ISSR7

7

عدم بانددهی

CTCTCTCTCTCTCTCTA

(CT)8 A

ISSR8

8

بانددهی مناسب

Suitable banding
No banding

GTGTGTGTGTGTGTGTC

(GT)8 C

ISSR9

9

عدم بانددهی

TGTGTGTGTGTGTGTGC

(TG)8 C

ISSR10

10

عدم بانددهی

GACAGATAGACAGATA

عدم بانددهی

TGTGTGTGTGTGTGTGA

بانددهی مناسب

Suitable banding
No banding
No banding
No banding

(GACAGATA)2
(GT)8 A

ISSR19
ISSR12

11
12

ACATGTGTGTGTGTGTG

ACA (TG)7

ISSR13

13

ACGGTGTGTGTGTGTGT

ACG (GT)7

ISSR14

14

عدم بانددهی

CAGCACACACACACACA

CAG(CA)7

ISSR15

15

Suitable banding

بانددهی مناسب

Suitable banding
No banding

عدم بانددهی

TGGACACACACACACAC

TGG(AC)7

ISSR16

16

عدم بانددهی

GACAGACAGACAGACA

(GACA)4

ISSR17

17

عدم بانددهی

ACAGACAGACAGACAG

No banding
No banding
No banding

(ACAG)4

ISSR18

18

تجزیه و تحلیل داده های حاصل از  : ISSR-PCحضور

جامعه نمونه است که میتواند ورودی آن از دادههای خام

و غیاب هر آلل با کدهای به ترتیب یک و صفر در

اولیه (جدول  0و  )1و یا ماتریس فاصله ژنتیکی باشد .در

ماتریسهای دوتایی وارد شد و دادههای خام در جداولی

این تحلیل سهم هر کدام از سطوح (تفاوت بین گونهها،

که در بسته نرم افزاری  Microsoft Excelتهیه شده بود،

تفاوت بین جمعیتها و تفاوت بین نواحی جغرافیایی)

وارد گردیدند .شباهتهای ژنتیکی بر اساس ضریب

در میزان تنوع مشاهده شده اندازه گیری شد .با استفاده از

شباهت جاکارد و با استفاده از نرمافزار  PAUPبه وسیله

نرم افزار  Gen ALEX version 6دادهها مورد تجزیه و

تحلیل  Neighbour Joiningاز روی جدول دادهها مورد

تحلیل قرار داده شدند.

محاسبه و بررسی قرار گرفت .تحلیل واریانس مولکولی

میزان همبستگی بین فاصله ژنتیکی و جغرافیایی بین

( )AMOVA; Analysis of Molecular Varianceیک

جمعیتها ( )Zmبا استفاده از آزمون منتل (

مدل آماری برای اندازه گیری واریانس مولکولی در یک
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 (TG)8 A ،(AG)8 Cو  (GT)8 Cبیشترین چندشکلی را از

Gene AlEx Vesion 6.5

خود نشان دادند (جدول  ،)3که با نتایج آزمایش روت و

بر اساس فرمول زیر مورد محاسبه قرار گرفت:

آپاراجیتا ( )Rout and Aparajita, 2009روی انجیرهای

رابطه 1

هندوستان مطابقت دارد.

در این فرمول gij ،و  dijبه ترتیب فاصله ژنتیکی و

فاصله ژنتیکی در گونههای خودرو جنس :Ficus

جغرافیایی بین جمعیت های  iو  jو  nنیز کل جمعیت

ماتریس شباهت بین  23جمعیت مختلف از تاکسونهای

میباشد.

متعلق به جنس انجیر در ایران با استفاده از ضرایب

نتایج و بحث

 Jacard ،Diceو  Simple matchingمحاسبه شد .به دلیل

تحلیلهای حاصل از بررسی شش جفت آغازگر در 23

این که میزان همبستگی ( )rمابین دندروگرام و ماتریس

جمعیت از سه نمونه جمعیتی خودروی  ،Ficusدر

تشابه برای ضریب  Jacardمیزان باالتری نسبت به دیگر

مجموع تعداد  83باند ایجاد کرد که از این تعداد 78 ،باند

ضرایب تشابه نشان داد ،و همچنین تفاوت معناداری بین

پلی مورفیک بودند (شکل .)1

دندروگرام های رسم شده با ضرایب تشابه مشاهده

تعداد باندها برای هر جایگاه آغازگر از  10تا  17باند با

نگردید ،بنابراین تنها به ارائهی دندروگرام رسم شدهی

میانگین  13/8محاسبه شد .آغازگر  (GT)8Cکمترین

حاصل از ضریب تشابه  Jaccardاکتفا شد .کمترین فاصله

تعداد باند چندشکل ( )10و جفت

آغازگر(AG)8C

ژنتیکی ( )0/66بین جمعیتهای  F. caricaهرسین و

بیشترین تعداد باند چندشکل ( )17را ایجاد کردند.

 F. carica subsp. rupestrisسنندج ،و بیشترین فاصله

(TG)8A

( )0/96هم بین  F. caricaمعموالن و  F. caricaآمل

بیشترین میزان چندشکلی در جفت آغازگرهای

و  (GT)8Cبا میزان  %100مشاهده شد و کمترین میزان

مشاهده شد.

چندشکی در جفت آغازگرهای  ACA(TG)7و

دندرو گرام رسم شده حاصل از آنالیز دادههای

 ACG(GT)7با میزان  %86/6مشاهده گردید .میزان کل

برای  23جمعیت جنس  Ficusبا استفاده از نرم افزار

چندشکلی مشاهده شده در تمامی آغازگرها حدود %94

 PAUPبه وسیله تحلیل  ،Neigbour Joiningشامل چهار

بود .از میان آغازگرهای استفاده شده ،آغازگرهای

گروه شد (شکل .)2

ISSR

شکل -1الگوی باندی حاصل از  ISSR-PCRمربوط به آغازگر ( ISSR9شکل  )Aو آغازگر ( ISSR2شکل  )Bدر ژنوتیپ
های  Ficusروی ژل آگارز  1.5درصد.
Figure 1. ISSR-PCR banding pattern related to ISSR9 (A) and ISSR2 (B) in Ficus genotypes on 1.5 % agarose
gel, (100 bp): DNA Ladder
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جدول  -3نام ،تعداد کل باندها ،تعداد باندهای چند شکل و درصد چند شکلی آغازگرهای  ISSRمورد استفاده در 23
جمعیت جنس

Ficus

Table 3. Name, No. of scored bands, No. of polymorphic bands and polymorphim percent of ISSR primers used
in 23 population of genus Ficus

درصد چند شکلی

تعداد باند چند شکل

تعداد کل باندها

توالی آغازگر(')5'-3

نام آغازگر

)Polymorphism (%

No. of
Polymorphic bands
17
12
13
10
13
13
78

No. of
Scored bands
17
13
13
10
15
15
83

)Primer Sequence (5'-3

Primer name

100
92
100
100
86.6
86.6
94

(AG)8 C
(GA)8 A
(TG)8 A
(GT)8 C
ACA (TG)7
ACG (GT)7
-

ISSR2
ISSR4
ISSR7
ISSR9
ISSR13
ISSR14
Total

شکل  -2دندروگرام رسم شده حاصل از آنالیز دادههای  ISSRبه وسیله تحلیل  Neighbor Joiningبرای  23جمعیت جنس
Ficus
Figure 2. Dendrogram of ISSR data analyzed by Neighbor Joining method for 23 population of the genus Ficus.

F. carica

 rupesterisالشتر است .گروه  IVنیز از جمعیتهای

گروه  Iشامل جمعیتهای  F. caricaازنا،

F.

 F.caricaهرسین و  F. rupesterisسنندج تشکیل شده

 rupesterisاندیمشک و  F. johannisاستهبان میباشد.

است .همانطور که در شکل  2مالحظه میشود ،هر کدام

گروه  IIمتشکل از جمعیتهای  F. caricaآمل،

F.

از سه تاکسون مورد مطالعه با همدیگر ایجاد گروههای

 caricaقائم شهر F. carica ،بابل F. carica ،مشهد،

F.

خواهری نمودهاند بطوریکه از گروهبندی تاکسونومیکی

 caricaساری و  F. caricaنکا F. rupesteris ،کوهدشت

رایج تبعیت نکردهاند که این نتایج با یافتههای المجالی و

و  F. johannisکازرون است .گروه  IIIشامل جمعیت-

همکاران ( )Almajali et al., 2012مطابقت دارد .قرار

F.

گرفتن جمعیت  F.carica subsp. rupesterisسنندج در

یاسوج F. johannis ،یاسوج F. carica ،محمود آباد،

های  F. johannisشیراز F. rupesteris ،خرم آباد و
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بین جمعیتهای گونه  F.caricaنشان دهنده تشابه باالی

 Est.Var.با استفاده از دادههای آللی کل  ISSRها ،مقدار

F.

باالی آن (  )Est.Var = 1.0نشاندهنده عدم تبعیت

 caricaمعموالن به طور مجزا از سایر جمعیتها قرار

تاکسونهای متعلق به سرده  Ficusدر ایران از موقعیت

گرفته است که احتماال به دلیل داشتن آللهای اختصاصی

تاکسونومیکی حال حاضر آنها میباشد که به دلیل جریان

ژنتیکی بین این دو تاکسون است .نمونه جمعیتی

باشد .جمعیتهای  F. johannisهمدان،

ژنی باال میباشد (جدول .)4

F. rupesteris

پلدختر و دره شهر چندان قرابتی با بقیه ندارند و بصورت

با توجه به نتایج به دست آمده ،تنوع ژنتیکی این سرده در

پلیتومی در دندروگرام ظاهر شدهاند .همانطوری که در

ایران باال است .شش جفت آغازگر استفاده شده برای

دندروگرام شکل  2مشاهده میشود ،گروهبندی موجود در

نشانگر ISSRقطعات متعددی از  DNAبا اندازههای

دندروگرام تناسبی با موقعیت تاکسونها در ردهبندیهای

متفاوت و سطح باالیی از پلیمورفیسم را در تمامی

تاکسونومیکی موجود و منشا جغرافیایی آنها ندارد.

جمعیتها نشان داد که نشاندهنده پلیمورفیسم باالی این

تحلیل مولفه اصلی ( :)PCoAتجزیه مختصات اصلی

نشانگر است .جداسازی جمعیتها بیشتر به لحاظ

جهت تعیین روابط ژنتیکی بین گونهها استفاده میشود.

جغرافیایی صورت گرفت .به نظر میرسد که این نشانگر

نحوه پراکندگی جمعیتها با استفاده از آزمون تجزیه

در آشکارسازی تنوعات ژنتیکی درون گونه و مطالعهی

مختصات اصلی در شکل  3نشان داده شده است .از آنجا

جریان ژنی بین جمعیتهای این گونه کارایی باالیی

که به علت محدودیت در گروهبندیهای مواد ژنتیکی،

داشته باشد .در جمعیتهایی که جریان ژنی بیشتر است

تجزیه خوشهای به تنهایی نمیتواند در بررسی تنوع

شباهت ژنی بیشتر بوده است .دادههای  ،ISSRجمعیت

ژنتیکی مورد استفاده قرار گیرد ،برای تعیین نحوه پراکنش

های مربوط به  F. johannisشیراز و یاسوج و

نشانگرهای  ISSRمورد استفاده در ژنوم گونههای انجیر،

 rupesterisاندیمشک را به طور کامل جدا نکرد که

آزمون تجزیه به مولفههای اصلی نیز صورت میگیرد.

احتماال به دلیل جریان ژنی باال بین آنها میباشد .نتایج

گروه بندی صورت گرفته توسط تجزیه مختصات اصلی

این تحقیق نشان داد که تاکسونهای متعلق به سرده

( )PCOAبا گروه بندی حاصل از تجزیه خوشهای (شکل

 Ficusدر ایران از لحاظ قرابت تبارزایشی بسیار به هم

Mantel

نزدیک میباشند و ارتباط تولید مثلی و جریان ژنی بین

نشان داد که فاصله ژنتیکی و فاصله جغرافیایی به نسبت

آنها بسیار باالست .نتایج بدست آمده نشان داد انتخاب

R2

نمونههای انجیر از مناطق مختلف جغرافیایی ایران ،گروه

به دست آمده است ،نشانگر این مطلب است که هر چه

بندی واضحی بر مبنای منشا جغرافیایی آنها بدست

فاصله جغرافیایی بیشتر شود به میزان  3/87%انتظار می-

نمیدهد که موید نتایج ایکگامی و همکاران ( Ikegami et

رود که جمعیتها از نظر ژنتیکی از هم دور شوند .به

 )al., 2009میباشد .نتایج فوق بیانگر تبادالت گستردهی

عبارت دیگر هرچه فاصله جغرافیایی بیشتر شود به میزان

ژنی از طریق انتشار رویشی در میان مناطق مختلف در

 3/87درصد انتظار میرود که جمعیتها از نظر ژنتیکی از

ایران میباشد که با نتایج آزمایش اسید و همکاران

هم دور شوند.

( )Essid, et al., 2015روی نمونههای انجیر تونس با

آنالیز واریانس مولکولی ( :)AMOVAنتایج حاصل از

استفاده از نشانگرهای  ،SSRمطابقت کامل دارد.

تحلیل واریانس مولکولی نشان داد تفاوتی مابین تاکسون

بیشتر جمعیتهای  F. johannisو  F. caricaدر خوشه

ها وجود ندارد و باالترین میزان فاصلهی ژنتیکی بین

بندی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند که میتواند دال بر

جمعیتهای درون گونهها است .پس از محاسبه ارزش

شباهت ژنتیکی باالی دو گونه باشد که این موضوع با

 )2مطابقت دارد .نتایج حاصل از تحلیل آزمون

 3/87%دارای همبستگی هستند .این عدد که از جذر
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در کنار هم قرار گرفته اند ،جریان ژنی بیشتر ،منجر به

نتایج تحقیقی که توسط المجالی و همکاران (

 )et al., 2012انجام گرفت ،مطابقت دارد .خالد و

شباهت بیشتر این جمعیت ها به یکدیگر شده است.

همکاران ( ،)Khaled et al., 2005تنوع ژنتیکی ارقام

ایکگامی و همکاران ( ) Ikegami et al., 2009با استفاده

 RAPDوISSR

از ترکیبی از سه نشانگر  RAPD ،ISSRو  SSRنشان

مورد بررسی قرار دادند ،که تحلیل  AMOVAنشاندهنده

دادند که تنوع ژنتیکی بین ارقام آسیایی و اروپایی انجیر

تنوع ژنتیکی باالی جمعیتهای درون گونه است که

گونه  F. caricaپایین است ،که با نتایج مطالعه حاضر

منجر به ایجاد جریان ژنی میشود F.carica .گیاهی

مطابقت ندارد.

است با گرده افشانی مخصوص که از طریق حشرات

بطور کلی انجیرهای ایران تنوع ژنتیکی و پلیمورفیسم

گردهافشانی میکند ،پرندگان میوههای انجیر را میخورند

باالیی را نشان دادند .تاکسون های متعلق به سرده

و آن را به اطراف انتقال میدهند که این دانههای پراکنده

در ایران از لحاظ فیلوژنتیک بسیار به هم نزدیک میباشند

برای حفظ سطح تشابه باال کافی است یا اینکه نمونههایی

و ارتباط تولیدمثلی و جریان ژنی بین آنها بسیار باالست.

که به هم بسیار شباهت دارند از طریق مهاجرت ،اجداد

با توجه به اینکه سرده انجیر از ارزش غذایی و دارویی

آنها یکی بوده باشد .در جمعیتهایی که جریان ژنی

باالیی برخوردار است ،و از طرفی دیگر این گیاه دارای

بیشتر باشد ،شباهت ژنی بیشتر بوده ،جمعیت های ازنا و

پراکنش باالیی در ایران است ،بنابراین استفاده از

یاسوج شباهت بسیار زیادی را در دندروگرام حاصل

نشانگرهای مولکولی بیشتر از جمله ژنهای کلروپالستی

داشتند و به لحاظ ژنتیکی کنار یکدیگر قرار گرفتند .در

و هستهای برای مطالعه بیشتر ،در آینده پیشنهاد میشود.

 F.caricaرا با استفاده از نشانگرهای

Ficus

زیر گروه  IIکه جمعیتهای شمال و شمال شرق ایران

شکل  -3گروه بندی جمعیتهای جنس  Ficusبر اساس آنالیز

FC: F. carica, FR: F. rupestris and FJ; F. .PCOA

johannis
Figure 3. Grouping of Ficus populations based on principal coordinate analysis (PCOA). FC: F. carica, FR: F.
rupestris and FJ; F. johannis
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) جایگزینی1023 : در ایران (آزمون معنیداریFicus  جمعیت از23  نتایج آنالیز واریانس مولکولی در-4 جدول
Table 4. Results of analysis of molecular of variance in 23 populations of Ficus in Iran (significance test: 1023
permutations)

منابع تغییرات
S.O.V

تنوع بین جمعیتی

Inter population
variation

تنوع درون جمعیتی
Intra population
variation

کل

Total

درجه آزادی
d.f

Sum of squares

2

مجذور مربعات

میانگین مربعات

Summary of matches (MS)

واریانس برآورد شده

Estimated variance

درصد

24.588

12.294

0.000

0.000%

22

453.972

20.635

20.635

100%

24

478.560

-

20.635

100%

%
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Abstract
Figs as an important product in recent decades due to biotic and abiotic stresses have been faced to
genetically erosion. The aim of this study was to determine the genetic diversity of taxa belonged to
Ficus genus using Inter-simple sequence Repeat markers (ISSR). For this purpose, 23 accessions
belonging to the fig genus collected from across the Iran country and genomic DNA was extracted
from leaves. Out of 18 ISSR primers pairs, six primers pairs selected and PCR process were achieved
for them. A total of 83 bands were produced, of which 78 were polymorphic. Using PAUP software,
through Neighbor Joining methods, 23 populations of fig were divided in four groups. Among the
primers, (AG) 8 C, (TG) 8 A and (GT) 8 C were identified as the most appropriate primers for using
in future studies. Based on the results obtained from the analysis of data from ISSR, 23 populations of
Ficus were classified into four groups. The results of the analysis of molecular variance (AMOVA)
showed that there is no difference between the taxa and the highest genetic distance between
populations within species. The results of this study showed that taxa belonging to the Ficus genus in
Iran are very closely related phylogentically, and the relationship between reproductive and genetic
flow is high.
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