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 هچکید

 11( با کمک L. Melissa officinalis) ه دارویی بادرنجبویهگیا طبیعی از 11ین ب و درون نتیکیژ عتنودر پژوهش حاضر 
درصد نوار چند شکلی حاصل شد و  22نوار ایجاد شده،  101از مجموع . گرفت ارقر مطالعه ردمو RAPDنشانگر 

انون به ترتیب های تنوع ژنتیکی شامل میانگین تنوع ژنتیکی نی و میانگین شاخص شبدست آمد. شاخص %17چندشکلی 
و  26/0( به ترتیب برابر با MI) ( و شاخص نشانگرPIC) محاسبه شدند. میانگین محتوای اطالعات چند شکلی 67/0و  31/0
بندی بندی شدند. گروهگروه اصلی طبقه 6ها درجمعیتای، تجزیه و تحلیل خوشه حاصل از نتایجبدست آمد. بر اساس  9/0

. نتایج بدست آمده می تواند در گزینش ارقام مطلوب وبی با گروه بندی جغرافیایی داشتانطباق خهای مولکولی بر اساس داده
های تر به منظور تالقی جهت تولید نسلهایی با فاصله ژنتیکی بیشجمعیتتوان از به عبارت دیگر میمورد استفاده قرار گیرد 
 مندی از پدیده هتروزیس استفاده کرد.ها و بهرهیابی ژنهای پایه برای مکاندر حال تفرق، جمعیت
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Abstract 

Genetic variation among and within the natural populations of Melissa officinalis was assessed using 15 

RAPD markers. Of a total of 107 marker loci, 82(76%) showed polymorphism. Genetic variation indices 

including Nei’s gene diversity and Shannon’s index were calculated as 0.31 and 0.46 respectively. Average 

polymorphic information content (PIC) and marker index (MI) were also calculated as 0.24 and 0.9 

respectively. According to the results of the cluster analysis, populations were classified into 4 clusters. 

Grouping of genotypes based on the marker data showed a good fitness with the geographical distributions 

of those populations. The results of the present study can be utilized for screening of the M. officinalis 

genotypes, with far genetic distances in order to creation of segregating or mapping population in further 

breeding programs.  
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 مقدمه

 متما نمیا در .دـناهدـش داده یجا جنس 200در که دهبو گونه 6000 برالغ ب  Lamiaceae هتیردر دموجو گیاهی یگونهها
نجبویه دربا  اده،خانو ینا نگیاها جمله از. یی میباشنددارو گیاهی یگونهها بیشترین ن داراینعناعیا ،گیاهی یهاادهخانو

دلیل به RAPDنشانگر  .(2( دارد رچقا و وسیرو ضد ،نفخ ضد ،تببر ،مسکن خاصیت نظیردی یاز ربسیا اصخو که میباشد
های گیاهی ررسی تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیتالگو، جهت ب DNAسادگی و عدم نیاز به اطالعات اولیه در مورد توالی 

 .(7) های دارویی و زراعی استفاده شده استثری برای بررسی تنوع ژنتیکی گونهمورد استفاده قرار گرفته است و به طور مو
ای، درشبو و ریحان، نتایج تجزیه خوشهاز گیاهان با جمعیت 2گیاه بادرنجبویه به همراه  جمعیت(، روی چهارده 2ر مطالعه )د

 با بادرنجبویه قرار گرفت. 1ITSها را در هشت گروه مجزا تفکیک نمود و گیاه ریحان در فاصله کمتری در توالی جمعیت

 ،RAPDتوده مختلف مرزه باغی با استفاده از نشانگر  9ژنتیکی و مورفولوژیک ( روی تنوع 6دیگر، )  همچنین در پژوهشی
ها را  های مورفولوژیک تودهای بر اساس دادهگروه و تجزیه خوشه 1ها را به توده RAPDهای ای بر اساس دادهتجزیه خوشه

 مولکولی مشاهده نشد.های مورفولوژیک و ی تطابقی بین نتایج حاصل از دادهدسته تقسیم کرد، ول 3به 

 مواد و روشها

های نواحی مختلف کشور جمع آوری شد و بذور آنها برای انجام آزمایشات های مختلف گیاه بادرنجبویه از رویشگاهجمعیت
شاهد بصورت طرح  دانشگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی در گلخانه بادرنجبویه بذورنگهداری شد.  Co 6در یخچال 

 .شدندکشت  1393های پالستیکی در آذر ماه گلداندرتکرار  3کامال تصادفی با  پایه

                                                            

1
 Internal transcribed spacer 



 

آغازگر تصادفی  13انجام شد. در این آزمایش از   CTABهای جوان گیاه با استفاده از روش ژنومی از برگ DNAاستخراج 
RAPD استفاده شد. 

میکرولیتر از آغازگر  2نانوگرم،  21 غلظت با ولیترمیکر 3 حجم به DNAمیکرو لیتر)  10در حجمی معادل  PCRواکنشهای 
 قرار مناسب دمایی با برنامه BIO RAD شرکت ترموسایکلر محصول دستگاه در و شد انجام(  PCRمیکرولیتر کیت  1واکنش و 

با  %1/2، آگاروز ژل هایچاهک در آمیزی شد وواکنش با ماده رنگی ژل رد رنگ محصول PCRواکنش  انجام از پس گرفت.
دستگاه ژل داک تحت اثر  از استفاده سپس با. شد الکتروفورز ولت 20جریان  شدت و دقیقه 160بارگیری و به مدت  TAEبافر 
 های حاصل مورد بررسی قرار گرفتند.باند و ها عکسبرداریاز ژل UVنور 

 RAPDهای تجزیه و تحلیل داده

د. های واضحی را تشکیل دادننشانگر باند 13ده شد که استفا RAPDگر نشان 11بادرنجبویه از  جمعیت 11به منظور ارزیابی 
ها باند آن چند شکل بودند. بنابراین میانگین چندشکلی این نشانگر 22دهی تولید شد که باند قابل امتیاز101در مجموع 

و  OPM21های در نشانگروکمترین میزان چندشکلی  %91با میزان  OPH4بدست آمد. بیشترین چندشکلی در نشانگر  71/11%
OPD3  های ی آللی مشاهده شده در بین نشانگرفراواندر این بررسی،  بدست آمده است. %11با میزانRAPD  11/1تا  91/1از 

 OPD3در نشانگر  (11/1و کمترین فراوانی ) OPH15در نشانگر  (91/1متغیر بود. بیشترین فراوانی آللی مشاهده شده )
( مربوط به 60/1و کمترین فراوانی آللی مؤثر ) OPH4( مربوط به نشانگر 11/1مشاهده شد. بیشترین فراوانی آللی مؤثر)

و کمترین  OPH4( مربوط به نشانگر 12/0( و شانون )60/0می باشد. بیشترین شاخص تنوع ژنی نی ) OPM21نشانگر 
با  OPH4این نتایج نشان می دهد که آغازگر  است.بوده OPM21( مربوط به نشانگر 33/0( وشانون )23/0شاخص نی )

 ها را بهتر نشان دهد. جمعیتللی مناسب توانسته تنوع بین فراوانی آ
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 OPM35 نشانگر لهیبوس شده جادیا یها باند -1شکل



 

 

 

 های بادرنجبویهجمعیت ساختار

به این منظور  (.1استفاده شد ) Structureها از نرم افزار  جمعیتجهت تعیین ساختار جمعیت و میزان اختالط ژنتیکی 
)مشهد،  دوم شامل جمعیتمالرد، هیر(، اول شامل )کرج،  جمعیتتقسیم شدند.  جمعیت 6های مورد بررسی به جمعیت

 )رشت، الهیجان، ارومیه، شبستر و مرند( بوده است. شامل چهارم جمعیتو  )ژاپن، مجارستان( سوم شامل جمعیت نیشابور(،
استفاده شد. با توجه به اینکه بیشترین  LnP(K)و  ∆Kو جدول مقادیر  ∆Kبرای تعیین زیر جمعیت های احتمالی از منحنی 

  زیر جمعیت هستند. 2های مورد مطالعه دارای جمعیتتوان گفت که به احتمال زیاد بدست آمد می  K=2در  ∆K مقدار

های مشهد، الهیجان، رشت و مالرد دارای جمعیتاند که ها دارای دو ساختار ژنتیکیجمعیتبندی حاصل بر اساس گروه
 .ساختار ژنتیکی مجزا و بقیه از اختالط ژنتیکی برخوردارند

 
 ی بادرنجبویه در قالب دو زیر جمعیتهاجمعیتساختار ژنتیکی  -2شکل

 تجزیه واریانس مولکولی

های سردسیر )کرج، مالرد، هیر و جمعیتبندی شدند. گروه یک گروه دسته 1ها در ساس تجزیه واریانس مولکولی، دادهبر ا
های خارجی )ژاپن و جمعیتبذر( گروه چهار پاکان همدان( گروه دو شرق )مشهد و نیشابور( گروه سه مرکز )اصفهان و 

مربوط به  آن %1الهیجان، رشت(. نتایج نشان داد که از کل تغییرات،  ارومیه،مجارستان( و گروه پنج شمال )مرند، شبستر،
 ها پارامترد از برآورد واریانس واقعی جمعیتها بوده است. بعآن مربوط به تنوع درون جمعیت %99و ها تنوعات میان جمعیت

PhiPT012/0( و چون3ها محاسبه شد )وان مبنای آزمون فرض تمایز جمعیتبعنP=  می باشد  01/0و 01/0محاسبه شده بین
. این بدین دار استدرصد معنی 01/0ده در سطح احتمال های بررسی شوان نتیجه گرفت اختالف میان گروهبنابراین می ت

 نژادی استفاده کرد.های بهه از این تنوع می توان در برنامهلعه تنوع باالیی هست کهای مورد مطاجمعیتمعنی است که بین 



 

 
 های بادرنجبویهتجزیه واریانس مولکولی جمعیت -3شکل

با مقدار واریانس درون  3و جمعیت 101/ 70با مقدار واریانس درون جمعیت  1های مختلف نیز جمعیت در میان جمعیت
های مرند، شبستر، ارومیه، الهیجان جمعیتع درون خود هستند. بنابراین ای بیشترین و کمترین تنوبه ترتیب دار 1/21جمعیت 

 1و  1( مربوط به فاصله بین دو گروه 172/0و رشت دارای هتروزیگوسیتی باالیی هستند. کمترین فاصله بین جمعیت ها )
 هده شد.مشا 2و  6( بین دو گروه 397/0بوده و بیشترین فاصله ژنتیکی نیز )

 نتیجه گیری

بر بندی کرد که را در چهار گروه تقسیم هاجمعیت و مولکولی هردو های مورفولوژیکهای با استفاده از دادنتایج تجزیه خوشه
های مرند و جمعیتالهیجان و کمترین شباهت بین های رشت و جمعیتبیشترین شباهت بین های مورفولوژیک اساس داده

های جمعیتهای مالرد و کرج و کمترین شباهت بین جمعیتمولکولی بیشترین شباهت بین  هایهبر اساس داد وشیراز 
تر از های مولکولی بهتر و معتبرها بر اساس دادهجمعیتبندی . می توان نتیجه گرفت که گروهمجارستان و رشت دیده شد

 "کی نیست و از طرفی معموالاز تنوع ژنتیتنوع مورفولوژیک همیشه انعکاس واقعی های مورفولوژیک است زیرا داده
  (.1)های مورفولوژیک از چند شکلی نسبتا اندکی برخوردارند ویژگی

 

 منابع

1. Falush, Daniel, Matthew Stephens and Jonathan K Pritchard (2007), Inference of population 

structure using multilocus genotype data: dominant markers and null alleles. Molecular ecology notes 7: 

574-578 . 

2. Heidari, P, Mehrabi, A. A & Nasrohah Nezhad Ghomi, A. A, (2014), Cytogenetic diversity of 

Iranian balm (Melissa officinalis) landraces and genetic relationship within and between them using ITS 

markers, Journal of Crop Breeding Vol. 6, No. 13, Spring and Summer.  

3. Mohammadi, A, (2005), Analyze of molecular data & assessment of genetic diversity, 9th Iranian crop 

science congress. 



 

4. Rahimi Analoje, N, Alizadeh, A, Namayandeh, A, (2014), Evolution of genetic diversity in Satureja 

hortensis L.  by using RAPD markers & morphological traits, Azad university of Estahban. 

5. Smith, J. S. C. and O. S. Smith, (1992), Adv, Agron, 47, 85-140. 

6. Taheri, S, Zabet, M, Izanlo, A, Izadi-Darbandi, A, (2013), Assessment of genetic diversity in 32 

ecotypes of Fennel by RAPD markers, 1st international & 13th Iranian genetic congress. 


