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ارزیابی تنوع ژنتیکی شاهبلوط اروپایی ( )Castanea sativa Mill.در جوامع مختلف
استان گیالن با استفاده از نشانگرهای SSR
شیرین علیپور ،1کامبیز طاهری آبکنار ،2اسد اسدی آبکنار 3و پیام پتکی

4

9کارشناس ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبيعی دانشگاه گيالن
2دانشيار ،گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه گيالن
 3استادیار ،پژوهشکدۀ بيوتکنولوژی شمال کشور ،گيالن
4کارشناس بخش ژنوميکس ،پژوهشکدۀ بيوتکنولوژی شمال کشور ،گيالن
(تاریخ دریافت9313/1/94 :؛ تاریخ پذیرش)9314/2/25 :

چکیده
بررسی تنوع ژنتيکی برای شناسایی ژنوتيپهای برتر ،نخستتين گتاد در هتر برنامتۀ پتایش و گستترش پایتدار کشتت
گونههای گياهی است .در این پژوهش ،تنوع و ساختار ژنتيکی سته جمعيتت شتاهبلتو اروپتایی (Castanea sativa
 )Mill.دربرگيرندۀ  49ژنوتيپ در استان گيالن با بهترهگيتری ا نشتانگرهای  SSRبررستی شتد .استتخرا  DNAا
برگهای جوان به روش  CTABو سپس تکثير با  94آغا گر ریزماهواره بته روش  PCRانجتاد گرفتت .فترآوردههتای
تکثيرشده با بهکارگيری ژلهتای پلتیاکریتلآميتد  3درصتد ،الکتروفتور شتدند .ایتن  94آغتا گر  91 ،SSRآغتا گر
چندریختی نشان دادند .الگوهای نواری برپایۀ اندا هشتان بتا فتر هتای الفبتا امتيتا دهی شتدند .رویهتم 39 ،آلتل
چندریخت شناسایی شد .ميانگين تعداد آللهای دیدهشده بها ای هر جایگاه ژنی  3/91بود .ميانگين هترو یگوستيتی
دیدهشده و انتظارداشته ،بهترتيب  1/742و  1/773بهدست آمد .انتدا ۀ شتاخ  FSTو جریتان ژنتی ( )Nmبتهترتيتب
 1/954و  9/91بهدست آمد که نشاندهندۀ جدایی ژنتيکی یاد ميان منطقههاست .بيشتترین فاصتلۀ ژنتيکتی ،ميتان
جمعيتهای شفت و شفارود و کمترین آن ،ميان جمعيتهای شفارود و فومن بود .دستاوردهای ایتن پتژوهش نشتان
داد که نشانگرهای  SSRدر شناخت اندا ۀ تنوع ژنتيکی و جداسا ی جامعههای شاهبلتو اروپتایی ا کتارایی فراوانتی
برخوردارند .همچنين جدایی جغرافيایی و مانعهای طبيعی و نيز جابهجایی بذرها ا سوی انسان ،در این مينه بستيار
اثرگذارند.
واژههای کلیدی :جریان ژنی ،چندریختی ،ریزماهواره ،ساختار ژنتيکی.

 نویسندۀ مسئول

شماره تماس11311723454 :

ایميلalipoorshirin87@yahoo.com:
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مقدمه و هدف
شاهبلو اروپایی ( )Castanea sativa Mill.یکتی
ا گونههای کميتا و بتاار ش جنگتلهتای معتتدل و
مرطو است و تنوع ژنتيکتی فراوانتی در جهتان دارد
( .)Martin et al., 2012گسترشتگاه ایتن گونته ،ةتارۀ
اروپا ،شمال آفریقتا و بخشتی ا آسياستت .شتاهبلتو
اروپایی در ایتران ،بتومی استتان گتيالن استت کته در
شرایط ادافيکی (ختاکی) و اةليمتی ویتژهای گستترش
یافته است .این گونۀ چنتدمنظتوره ،در رویشتگاههتای
طبيعی ویسرود ،سياهمزگی ،ةلعه رودختان و شتفارود
در استان گيالن پراکنش دارد؛ البته بهصتور لکتهای
در الهيجان (شاهبلو محله و غریبآباد) نيز دیده شده
است .عامتلهتایی ماننتد بهترهبترداری ستنتی ا بتذر
درختان شاه بلو  ،چترای داد و آلتودگی درختتان بته
بيمتتاری خشتتکيدگی ،بتته کتتاهش ادآوری طبيعتتی و
شمار این گونه در هکتار انجاميتده استت .ا آنجتا کته
تنوع ژنتيکی یکی ا ویژگیهای بنيادین در تندرستتی
جنگتل استت ( ،)Schaberg et al., 2008پتایش آن
میتواند راهبردی ار شمند برای بهرهبرداری پایتدار ا
منابع طبيعی باشد .تنتوع ژنتيکتی و ستاختار ژنتيت
جمعيت ،عنصرهای مهمیاند که توانایی گونههتا را در
پاسخ به انتخا طبيعی یا مصنوعی آشتکار متیکننتد
( .)Fady and Ralls, 2010نشتتانگرهای مولکتتولی
جایگاه بسيار برجستهای در آشتکار کتردن تاریخچته،
گوناگونی ،جداستا ی و ستاختار جمعيتت دارنتد و بتا
شناسایی و پایش منبتعهتای ژنتيکتی متیتواننتد بته
متتتدیریت جامعتتتههتتتای جنگلتتتی کمتتت کننتتتد
( .)Rischkowsky and Pilling, 2007نشتتتانگر
مولکولی  ،9SSRنشانگری فراتنوعپتذیر 2استت؛ بتدین
معنا که هنگامی که هد  ،بررسی گونتاگونی ژنتيکتی
باشد ،این نشانگر یکی ا بهترین نشتانگرها بترای ایتن
کار است و میتواند گوناگونی آللی بسيار یتادی را در
هتر جایگتاه نشتان دهتد (.)Muchugi et al., 2008
همچنين این نشتانگر بترای شتناخت گونتههتایی کته
آگتتاهی ا پيشتتينۀ مولکتتولی آنهتتا در دستتت نيستتت،

ار یابی تنوع ژنتيکی شاهبلو اروپایی در جوامع مختلف...
پيشتتنهاد متتیشتتود (.)Barbara et al., 2007

29

بررسیهای نخستتينی در مينتۀ تنتوع ژنتيکتی ایتن
گونه ،با رویکرد به ویژگیهای ریختتشتناختی بترگ،
گویتتای گونتتاگونی فنتتوتيپی بستتيار یتتاد بتترگ در
جمعيتهای گونتاگون استت (اکبترینيتا و همکتاران،
 .)9311در چنتتدین پتتتژوهش ،گونتتتاگونی ژنتيکتتتی
جمعيتهای فراوان شتاهبلتو اروپتایی در کشتورهای
3
دیگر با بهرهگيری ا نشانگرهای آیزو ایم ) Villani et
al.,1991; Fernandez and Monteagudo,
Mattioni et al., 2008; Martin et ( SSR ،)2010
4

RAPD ، ISSR ،)al., 2012; Lusini et al., 2014

7

( ،)Goulao et al., 2001; Casasoli et al., 2006
 (Martin et al., 2010) EST-SSRو DNA
کلروپالستتی ( )Fineschi et al., 2000بررستی شتده
است .استان گيالن تنها خاستگاه گونۀ شاهبلو اروپایی
در ایران است .متأستفانه اپيتدمیهتای شتدید بيمتاری
سوختگی شاه بلو  ،یکی ا چالشها برای این درختتان
در این سالها بتوده استت .بتا رویکترد بته کاربردهتای
فراوان این گياه ار شمند اةتصادی در صتنایع گونتاگون
داروسا ی ،خوراکی و بهداشتی ،نگاه ویژه بته بتهنتژادی
آن ،در راستای پایش و بهره برداری مناسب ا منبعهای
ژنتيکی و پيشرفت و بهبتود کمتی و کيفتی آن بایستته
مینماید .با آنکته آگتاهی ا ار ش یتاد تنتوع ژنتيکتی
گونههای جنگلی ،راهکاری بترای کتاهش نتابودی آنهتا
فراهم میکند و نيز ،با آنکه بسترهای پژوهشتی فتراوان
در دسترس داریم ،کاوشهتای بنيتادینی دربتارۀ تنتوع
ژنتيکی گونته شتاهبلتو اروپتایی در راستتای پتایش و
نگاهداری ا توان ژنتيکی آن انجاد نگرفته است .هتد
این پژوهش ،شناخت تنوع ژنتيکی جامعههای شاهبلو
اروپایی با بهرهگيری ا نشانگر  SSRاستت .ا آنجتا کته
شاهبلو اروپایی ا گونههای بومی استان گيالن بتوده و
در گزنتتد نتتابودی استتت ،ار ش اجتترای ایتتن پتتژوهش
دوچندان میشود.
1

Simple Sequence Repeat
Hypervariability
3
Isozymes
4
Inter Simple Sequence Repeat
5
Random Amplified Polymorphic DNA
2
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مواد و روشها
منطقة تحقیق

 49نمونۀ برگی ا گونه شاه بلتو اروپتایی در سته
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منطقه جنگلتی استتان گتيالن بتا مينتۀ رویشتگاهی
متفاو  ،شامل شتفت (ویسترود) ،شتفارود (ششتار) و
فومن (ةلعه رودخان) ،گردآوری شد (جدول .)9

جدول  -9دادههای منطقههای نمونهبرداری شاهبلو اروپایی
جمعيت

منطقۀ گردآوری

عرض جغرافيایی

طول جغرافيایی

بلندی ا سطح دریا

شمار نمونهها

9
2
3

ویسرود
ششار
ةلعهرودخان

˝35˚97´73
˝35˚31´95
˝35˚17´41

˝41˚97´13
˝41˚12´24
˝41˚94´43

211 -711
211 -331
211 -411

22
92
5

روش تحقیق

پنج تا شش برگ تا ه و جوان ا هر درخت ،گرفته
شد .گرچه فاصلۀ درختتان ا الگتوی ویتژهای پيتروی
نمیکرد (ةندهاری و همکاران ،)9312 ،با رویکترد بته
جایگاه درختان ،ميانگين فاصتلۀ پایتههتای درختتی ا
یکدیگر ،کمابيش  71متر در نظر گرفته شد .همچنين
بها ای هر درخت ،طول و عرض جغرافيتایی ،ارتفتاع ا
سطح دریا و جهت ،با دستگاه  GPSثبت شد ( Martin
 .)et al., 2012ارتفاع منطقههتای جنگلتی ا  211تتا
 711متتر بتتود .نمونتههتتای گتتردآوریشتده تتتا متتان
استخرا  DNAو بررسیهای مولکولی در فریتزر -11
درجه ستانتیگتراد آ مایشتگاه ژنتوميکس پژوهشتکدۀ
بيوتکنولوژی کشاور ی منطقه شتمال کشتور (رشتت)
نگهداری شدند.
برای استخرا  DNAژنومی ،دو گرد ا بافت برگی
در هاون چينی دارای ا مایع خرد شتد و استتخرا
 DNAبته روش )Doyle and Doyle, 1990( CTAB
همراه با اندکی بهينگی انجتاد گرفتت .بترای شتناخت
خلتتو  ،DNAا دستتتگاه نتتانودرا  Thermoمتتدل
 2111بتتا نستتبت جتتذ  231بته  211نتتانومتر بهتتره
گرفته شد .همۀ نمونهها دارای خلو یاد (در دامنتۀ
 9/1تا  )2بودند .همچنين برای تأیيد نتيجۀ بتهدستت
آمدهDNA ،ها بر روی ژلهای آگار درصد درون بتافر

 9TAEالکتروفور شدند .سپس همتۀ DNAهتا بترای
رسيدن به چگتالی  27نتانوگرد در ميکروليتتر رةيت
شدند.
واکنشهای نجيرهای پليمرا ( )PCRبا بهرهگيری
ا دستگاه هتای دمتاگردان ABI( 2و  )ASTECبتا 94
جفت آغا گر ویژه ( SSRجدول  )2انجاد گرفت .ایتن
آغا گرها ،برپایۀ بررسی مقالههای)Buck et al. (2003
و ) ،Nishio et al. (2011برگزیتتده و ستتفارش داده
شدند.
واکتتنشهتتای  PCRبتا بهتترهجستتتن ا متتادههتتای
خریتتداریشتتده ا شتترکت ستتيناژن و در انتتدا ۀ 97
ميکروليتتتر انجتتاد گرفتتت .ایتتن انتتدا ه ،دربرگيرنتتدۀ 2
ميکروليتتتر  DNAژنتتومی بتتا چگتتالی  27نتتانوگرد در
ميکروليتر 9/7 ،ميکروليتر بتافر  1/3 ،91Xميکروليتتر
کلرید منيزیم با چگالی  71ميلی موالر 9/7 ،ميکروليتر
 dNTPsبتتا چگتتالی  2ميلتتیمتتوالر 9 ،ميکروليتتتر ا
هرکداد ا آغا گرهای رفتت و برگشتت بتا چگتالی 91
پيکومول در ميکروليتر 1/2 ،ميکروليتر ا آنتزیم Taq
 DNA Polymeraseبا چگالی  7وافد در ميکروليتر و
 5/2ميکروليتتتر آ ستتترون بتتود .چرختتۀ دمتتایی
واکنشها بهروش فرودی 3و به ترتيتب یتر بتود؛ گتاد
نخست در  14درجۀ سانتیگتراد در سته دةيقته ،گتاد
1

Tris-Acetic acid-EDTA
Termal cycler
3
Touch Down
2

ار یابی تنوع ژنتيکی شاهبلو اروپایی در جوامع مختلف...
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دود در  91چرختتتته؛ دربردارنتتتتدهی 14 9درجتتتتۀ
سانتی گراد در  31ثانيه 71 ،درجۀ سانتیگتراد در 31
ثانيه (که این دما ،در هتر چرخته 1/7 ،درجته کتاهش
مییافت) و  52درجۀ ستانتیگتراد در  31ثانيته ،گتاد

سود در  27چرخه؛ دربردارندۀ  14درجۀ ستانتیگتراد
در  31ثانيه 73 ،درجۀ سانتیگتراد در  31ثانيته و 52
درجۀ سانتیگراد در  31ثانيه ،گاد چهارد و پایتانی در
دمتتای  52درجتته ستتانتیگتتراد در  91دةيقتته بتتود.

جدول  -2آغا گرهای  SSRبهکاررفته در این پژوهش
دامنۀ اندا ۀ آللی

توالی تکراری

توالی آغا گر

آغا گر

952 – 951

()CGG

F-GCTGATATGGCAATGCTTTTCCTC
R-GCCCTCCAGCCTCACCTTCATCAG

EMCS2

951 – 951

()GSS

F-CGCCGAACTCACCGACCTC
R-GCCAAAACGACACCCAATCC

EMCS4

13 – 999

()GGC( )GGA

F-ATCCACTCCACCAACAACAACC
R-GGAGGGAGATGGGACGACG

EMCS11

943 – 973

()GAG

F-GTGCTTCAGGGACCTTTCTTCTC
R-GCCGCCGCCTCCTGCTGCTC

EMCS14

13- 17

()CAC

F-CTCTTAGACTCCTTCGCCAATC
R-CAGAATCAAAGAAGAGAAAGGTC

EMCS15

11- 993

()AG

F-TTCCACACTTATCTCTTAACCCAAAAA
R-CTCCGGTACGGTATTGACTTCCTT

EMCS32

221 – 251

()AG

F-TTTCCCTATTTCTAGTTTGTGATG
R-ATGGCGCTTTGGATGAAC

EMCS38

931 – 943

)(TG

F-AGGCAGGGATGGGTTTTAGT
RGTTTCTTTGTGAAGAGAGAAGAGAACCCC

PRD2

12 – 973

)(GT

F-CACGCCGGTGACGAATAATA
R-GTTTCTTTCTCCAACGGAACCAACACA

PRD25

933 – 932

)(GA

F-AAACAACCCAACACTCGGAC
R-GTTTCTTCAAAAGGTTCTCTCGGCAAG

PRD42

931 – 951

)(AG

F-CTTGTCATGGTGCATTGGTG
R-GTTTCTTCCGCAGTGGTGATCCATTAT

PRD52

259 – 215

)(AG

F-TGGGTATCCCTCAGAATCCA
R-GTTTCTTCGTTGGAGACCAGAGGAGAG

PRA67

912 – 211

)(TG

F-GTGAAGAACCAAACGGACCA
R-GTTTCTTACCGAATGAGCTGTCTGGAA

PRA75

311 – 341

)(CT

F-ATCCCTGCACCAAGAACAAG
R-GTTTCTTGCCTTTGGTCTCTTGCCAT

PRA86

بتترای اطمينتتان ا تکثيتتر فتتراوردههتتای واکتتنش
نجيرهای پلیمرا  ،ا ژلهای آگار با چگالی  2درصتد
و همچنين ،برای دیدن ناهمستانی در ميتان نوارهتای
بتتهدستتتتآمتتتده و آشکارستتتا ی آنهتتا ،ا ژلهتتتای
پلیاکریلآميد  3درصد بتا روش رنت آميتزی نيتترا
نقره ( )Bassam et al., 1991استفاده شد.
ا آنجا کته آغا گرهتای  ،SSRبيشتتر ،تنتوع درون
جایگتتاه ژنتتی را نشتتان متتیدهنتتد ،بتترای ار یتتابی

چندریختی بهدستآمده ،نوارها برپایتۀ انتدا هشتان بتا
فتتتر هتتتای الفبتتتای انگليستتتی ( D ،C ،B ،Aو)...

9

 1درگادهای دود و سود  14درجۀ سانتیگراد جزو اصول پایهای
است PCR .دارای سه مرفلۀ؛ واسرشتتگی ،پيونتد آغتا گر و همچنتين
ساخت رشته مکمل است و این سه مرفله بتهصتور چرختهای تکترار
میشود .پس ا پایان هر چرخه (ساخت رشتۀ مکمتل) ،و آغتا دوبتارۀ
این چرخه (واسرشتگی) باید پيوندهای هيتدروژنی ميتان با هتای آلتی
مکمل در روی دو رشته ا هم با شوند و این کتار بتا شتدن ،بایتد در
مرفله واسرشتگی (و در دمای  14درجه) انجاد گيرد.

PCR

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هفتم ،شمارۀ  ،3پایيز  ،9314صفحۀ  333تا 357
هتای تنتوع ژنتيکتی ( Nei,

امتيا دهی شدند .شاخ
 )1987مانند تعتداد آلتلهتای مت ثر ( Kimural and
 ،)Crow, 1964تعتتتداد آلتتتلهتتتای دیتتتدهشتتتده،
هترو یگوستتتيتی متتتورد انتظتتتار (،)Levene, 1949
هترو یگوسيتی مشاهدهشده ،شاخ تنوع ژنتيکی نی
( )Nei, 1973و محتتتتوای دادههتتتای چنتتتدریختی
( )Botstein et al., 1980با نردافزار ( PopGeneنسخۀ
 )9/32و ( Microsatellite tools for Excelنستتخۀ
 )3/75بهدست آمد .همچنين  Nmو شاخ های  FISو
 FSTبرای جمعيت ها در هر جایگتاه ژنتی بتا نتردافتزار
( PopGeneنسخۀ  )9/32و ( GenALEXنسخۀ )3/7
( )Peakall et al., 2012انتدا هگيتری شتد .شتناخت
فاصله و تشابه ژنتيکی ( )Nei, 1972ميان جمعيتهتا
با نردافتزار ( PopGeneنستخۀ  )9/32آ متوده شتد و
نمودار درختتی آن بتا روش  UPGMAکشتيده شتد.
تجزیه به مختصا اصلی ( )PCOAو تجزیۀ خوشه ای
بتهروش  Neighbor Joiningبتا نتردافتزار DARwin
(نستتخۀ  )Perrier et al., 2003( )7/1/971انجتتاد
گرفت.

جدول  -3شاخ
چندریختی

شاخ
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نتایج
در این پتژوهش ا ميتان  94جفتت آغتا گر ویتژۀ
 SSRبتترای شتتاهبلتتو  91 ،جفتتت الگتتوی نتتواری
چندریخت نشان دادند .رویهم  39آلل چندریخت در
ژنوتيپهای بررسیشده شناسایی شد .تعداد آللهتا در
هتتر جایگتتاه ژنتتی ،ا  2تتتا  7بتتا ميتتانگين  3/91بتتود.
بيشترین آلل دیدهشده متعل به جایگاه ژنی  PRD2با
پنج آلل بود .تعداد آللهای م ثر در جایگاههتای ژنتی،
در دامنۀ  9/314تتا  3/193بتا ميتانگين  2/441بتود.
بيشينۀ شاخ نی متعل به جایگتاه ژنتی ( PRD2بتا
 )1/544بود که با توجه به تعتداد یتاد آلتل آن (پتنج
آلل) ،منطقی مینماید .کمينۀ شاخ نی هتم متعلت
به جایگاه ژنی ( EMCS32بتا  )1/255بتود .ميتانگين
هترو یگوسيتی مشاهدهشتده ( )Hoو هترو یگوستيتی
مورد انتظار ( )Heبتهترتيتب  1/742و  1/773بتود .در
ایتتن بررستتی ،بيشتتترین انتتدا ۀ  ،PICمتعلتت بتته
جایگتتتاههتتتای ژنتتتی ،PRD52 ،EMCS14 ،PRD2
 EMCS38و  PRA86بتتهترتيتتب بتتا ،1/352 ،1/513
 1/723 ،1/715و  1/799و کمترین اندا ه هم متعلت
به جایگاههای ژنی  EMCS15و  EMCS32بتهترتيتب
با  1/213و  1/231بود (جدول .)3

های تنوع ژنتيکی بهدستآمده در جامعههای شاهبلو اروپایی بها ای هر جایگاه ژنی SSR

نی

هترو یگوسيتی
انتظارداشته ()He

هترو یگوسيتی
دیدهشده ()Ho

شمار آللهای
م ثر ()Ne

شمار آللهای
دیدهشده ()Na

1/157
1/291
1/111
1/431
1/311
1/771
1/515
1/211
1/573
1/157

3/711
9/772
9/314
2/749
3/193
2/995
2/135
9/112
2/915
2/341

4
2
2
3
7
3
4
2
3
3

PRA86

1/742

2/441

3/91

ميانگين

()PIC

()Nei

1/352
1/213
1/231
1/723
1/513
1/432
1/715
1/371
1/449
1/799

1/522
1/373
1/255
1/313
1/544
1/725
1/345
1/431
1/744
1/522

1/539
1/331
1/219
1/394
1/574
1/734
1/377
1/454
1/779
1/539

1/451

1/741

1/773

آغا گر
EMCS14
EMCS15
EMCS32
EMCS38
PRD2
PRD25
PRD52
PRA67
PRA75
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فاصلۀ ژنتيکتی ميتان جمعيتتهتا برپایتۀ ضتریب
تشابه نتی ،نشتان داد کته بيشتترین تشتابه ژنتيکتی،
ميان دو رویشگاه فتومن و شتفارود بتا ضتریب تشتابه
 1/131و فاصتتلۀ ژنتيکتتی  1/917و کمتتترین تشتتابه
ژنتيکتتی در ميتتان رویشتتگاه شتتفارود و شتتفت بتتا
ضتتریب تشتتابه  1/711و فاصتتلۀ ژنتيکتتی  1/793بتتود

(جدول .)4
نمتتتودار درختتتتی بت تهدستتتت آمتتتده ا تجزیتتتۀ
خوشتتتتتتهای دادههتتتتتتای  91نشتتتتتتانگر  SSRدر
جامعتتههتتای شتتاهبلتتو اروپتتایی بتتا بهتترهگيتتری ا
ضتتریب تشتتابه نتتی و روش  ،UPGMAتأیيدکننتتده
این گفته است (شکل .)9

جدول  -4دوری و نزدیکی ژنتيکی ميان جمعيتهای شاهبلو اروپایی برپایۀ ضریب تشابه نی ()9151
فومن

شفارود

شفت

شماره جمعيت

1/525
1/131
****

1/711
****
1/917

****
1/793
1/395

شفت
شفارود
فومن

اندا ه های نزدیکی ژنتيکی ،در باالی ةطر و دوری ژنتيکی در پایين ةطر آمده است.

شکل  -9نمودار درختی تنوع ژنتيکی ميان رویشگاههای شاهبلو اروپایی برپایۀ ضریب همسانی
نی ( )9151و روش UPGMA

بتتترای شتتتناخت خویشتتتاوندی ژنوتيتتتپهتتتای
بررستتیشتتده و گتتروهبنتتدی آنهتتا برپایتتۀ دادههتتای
مولکتتتولی ،تجزیتتتۀ کالستتتتر بتتتا روش Neighbor
 Joiningو بتتتا استتتتفاده ا ضتتتریب تطتتتاب ستتتاده
( )Sokal and Michener, 1958انجتتتاد گرفتتتت
(شکل  .)2ژنوتيتپهتای سته رویشتگاه ،بته دو گتروه
تقسيم شدند .گتروه نخستت ،ژنوتيتپهتای رویشتگاه
شتتفت و گتتروه دود ،ژنوتيتتپهتتای رویشتتگاههتتای
شتتتفارود و فتتتومن را دربرگرفتتتت .البتتتته برختتتی ا
نمونتتههتتای هتتر ستته رویشتتگاه در ایتتن دو گتتروه
پراکنده شدند.

همچنتتتين بتتترای کامتتتل شتتتدن روش بررستتتی
کالستر ،آ مون تجزیته بته مختصتا اصتلی هتم بته-
کتتار رفتتت .طتترد دوبعتتدی بتتهدستتت آمتتده ا ایتتن
آ متون ،الگتتوی پتراکنش نمونتتههتای بررستتیشتتده را
در نمودار درختی باال تأیيد کرد (شکل .)3
انتتدا ۀ بتتهدستتت آمتتدۀ ( FSTبرابتتر بتتا ،)1/954
جتتدایی بستتياری را ميتتان جمعيتتتهتتا نشتتان داد.
همچنتتين انتتدا ۀ جریتتان ژنتتی  9/91ب تهدستتت آمتتد
کتته نش تاندهنتتدۀ جریتتان ژنتتی کتتم ميتتان ایتتن ستته
رویشگاه است (جدول .)7
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2

شکل  -2نمودار درختی تنوع ژنتيکی ميان ژنوتيپهای شاهبلو اروپایی برپایۀ ضریب همخوانی ساده و روش اتصال همسایه.9
 :9-22رویشگاه شفت :23-34 ،رویشگاه شفارود و  :37-49رویشگاه فومن

شکل  -3نمودار دوبعدی پراکنش ژنوتيپهای شاهبلو اروپایی با بهرهگيری ا آ مون تجزیه به مختصا اصلی

Neighbor Joining

1
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جدول  -7سنجش شاخ های تشابه ژنتيکی ميان رویشگاهها بها ای هر جایگاه ژنی
Nm

FST

FIS

آغا گر

9/72
1/51
1/21
2/24
1/75
9/51
9/54
1/47
3/11
3/52
9/91

1/941
1/231
1/433
1/911
1/313
1/921
1/927
1/372
1/134
1/371
1/954

-1/711
1/131
9/111
1/213
-1/943
-1/913
-1/932
1/435
-1/371
-1/317
-1/957

EMCS14

بحث
دستاوردهای این پژوهش ،چندریختی یادی را در
نشانگرهای  SSRنشان داد و این نشتانگرها بتهختوبی
توانستند در نمونههای شاه بلو  ،نوارهتای چنتدریخت
را تکثيتتر کننتتد؛ بتتهطتتوریکتته  13/35درصتتد ا
جایگاههای ژنی در  91نشانگر بهکار رفته ،چندریختی
نشان دادند Wang et al. (2008) .بيتان داشتتند کته
 11درصد ا جایگاه های  SSRویژۀ شاه بلو اروپتایی،
توانتتایی تکثيتتر نوارهتتای چنتتدریخت را در شتتاهبلتتو
چينی هم دارند ،Buck et al. (2003) .تعداد آللهتای
دیدهشتده را در سته جمعيتت شتاه بلتو اروپتایی ا
انگلتتيس و ی ت جمعيتتت ا ترکيتته ،ا  2تتتا  94آلتتل
گزارش کردند .یادآوری میشود کته تعتداد آلتلهتای
دیدهشده بترای آغتا گر  EMCS14در پتژوهش آنتان،
ی آلل بود ،ولی در پتژوهش متا چهتار آلتل در ایتن
جایگاه ژنی شناستایی شتد .چهتار آغتا گر (،PRD42
 EMCS4 ،EMCS2و  )EMCS11در پتتتژوهش متتتا
ی ریختی (مونومورفيسم) نشان دادند که بتا گتزارش
) Buck et al. (2003و )Nisho et al. (2011
همخوانی ندارد که دليل آن ممکن است این باشد کته

EMCS15
EMCS32
EMCS38
PRD2
PRD25
PRD52
PRA67
PRA75
PRA86

ميانگين

در توالیهتای تکتراری نتوار هتد ایتن آغا گرهتا در
ژنوتيپهای بررستیشتده در پتژوهش متا ،کتاهش یتا
افزایشتتی رن نتتداده استتت Costa et al. (2005) .بتتا
بررسی  12نمونۀ گردآوریشده ا رةمهتای شتاهبلتو
در پرتغال با بهرهگيری ا پتنج نشتانگر  ،SSRسته تتا
شش آلل را برای این آغا گرها شناسایی کردند .تعداد
آللهای گزارششده ا سوی پژوهشگران دیگتر بترای
برخی ا جایگاههای ژنی ،بيشتر ا تعداد دیدهشتده در
بررسی فاضر استت .ایتن تفتاو متیتوانتد بتهستبب
بهکتارگيری نمونتههتای ناهماننتد و دخالتت نداشتتن
انسانها در آنها ،تفاو در محيط جغرافيتایی و شتمار
بيشتر جمعيتهتای بررستیشتده در مقایسته بتا ایتن
پژوهش باشد .آللهای دیدهشده در هتر جایگتاه ژنتی،
به تعتداد نمونتههتا وابستتگی بستيار یتادی دارد و ا
همينرو ،بهنظر میرسد در آ مایشهتای گونتاگون بتا
تعتتداد نمونتتههتتای متفتاو  ،تعتتداد آلتتلهتتای واةعتتی
گوناگونی برای ی جایگاه ویژه بهدست آید.
جایگاه های ژنی که محتوای دادههتای چنتدریخت
آنها  1/7باشد ،دارای چندریختی یادی هستتند .ایتن
اندا ه اگر به کمتر ا  1/27برسد ،نشان ا چنتدریختی
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کتتم دارد و اگتتر ا  1/27تتتا  1/7باشتتد ،نشتتاندهنتتدۀ
چندریختی ميتانگين استت (.)Botstein et al., 1980
برپایۀ دادههای برخی آ مایشها ،انتدا ۀ  PICمتفتاو
است و نمیتوانتد عتدد ثتابتی باشتد .ایتن انتدا ه ،بته
عاملهایی همچون تعداد آللها در هر جایگاه بستتگی
دارد ()Roder et al., 1998؛ پتس آغتا گر  ،PRD2بتا
بيشتتترین انتتدا ه در  ،PICبهتتتر ا دیگتتر نشتتانگرهای
بهکاررفته توانسته تفاو ژنتيکتی نمونتههتا را آشتکار
کند .رویهتمرفتته ،پتنج آغتا گر ،EMCS14 ،PRD2
 EMCS38 ،PRD52و  PRA86را متتتتتتیتتتتتتتوان
آغا گرهایی سودبخش و کارامتد بترای بررستی تنتوع
ژنتيکی شاهبلو ایران دانستت .همچنتين بایتد گفتت
آغا گرهتتای برگزیتتده بتترای ایتتن پتتژوهش ،بهتتترین
نشانگرها برای بررسی تنوع ژنتيکی شاه بلو اروپتایی
در سرتاستتر اروپتتا بتتودهانتتد (.)Buck et al., 2003
) Cutino et al. (2009گفتهاند که نشتانگر EMCS38
دارای بيشترین انتدا ۀ  PICدر بررستی تنتوع ژنتيکتی
شاهبلو اروپایی در ایسلند بوده استت .چنتين چيتزی،
تأیيد کنندۀ جداشدگی یاد نوارها در این نشانگر است.
نتيجههای نمودار درختی بررستی تشتابه و فاصتلۀ
ژنتيکی ،تجزیه به مختصا اصلی و همچنتين تجزیتۀ
خوشهای ،تأیيد میکنند که جمعيت شتفت بتهکتل ا
دو جمعيت دیگر جدا شده است .شاید چنين چيتزی،
برآمده ا پدیدۀ جریان ژنی و ادآوری جنسی آنهتا در
گذشته بوده باشتد Marinoni et al. (2013) .بته ایتن
دستاورد رسيدند که یکی ا عاملهایی که توانسته بته
گوناگونی ژنتيکی شاه بلتو اروپتایی در شتمال غربتی
ایتاليتتا بينجامتتد ،جریتتان ژنتتی ميتتان جمعيتتتهتتای
شاه بلو است .جابهجایی بذر ا سوی آدمتی ،یکتی ا
عاملهایی است که جریان ژنی بسيار ميان رویشگاهها
را در پتی دارد ( .)Nisho et al., 2011چنتدین ستده
استت کتته آدميتتان ،بتر رویشتتگاههتتای شتاهبلتتو اثتتر
گذاشتهاند ( .)Marinoni et al., 2013گفتنی است که
ار ش خوراکی بذر شاه بلتو و گترایش متردد استتان
گيالن به خوردن آن و همچنين درآمتد ایی آن بترای
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مردد روستاهای شفت ،شفارود و فومن ،جابهجایی بذر
آن پس ا گردآوری در فصل بذردهی و فتروش آن در
با ار و کشت در باغها را در پی داشته است .ا ایتنرو،
انسانها جایگاه بسيار برجستهای در جابهجایی بذر آن
داشته است .متیتتوان گفتت ایتن دخالتت انستان در
جامعههای شاه بلو  ،می تواند تفتاو هتای ژنتيکتی را
فتی ميان دو ةاره پدید آورد.
با وجود شباهت یاد دو جمعيت شتفارود و فتومن
ا نظر ساختار ژنتيت  ،تنتوع یتادی بتين افتراد آنهتا
وجود دارد .این تنوع یاد ممکن است نتيجۀ دگرگشن
نبتور
بودن شاه بلو  ،فعاليتت فشترا (بته خصتو
عسل) و تبادل دانۀ گترده بتين ژنوتيتپهتا باشتد .بته
گفتۀ ) ،Hartl et al. (1997شباهت ژنتيکی جمعيتها
و جای گرفتن آنها در ی دسته ،ممکن است برآمتده
ا نزدی بودن متان پيتدایش ،خاستتگاه جغرافيتایی
یکستتان ،خویشتتاوندهای افتمتتالی و داشتتتن نياکتتان
یکسان باشتد .در بررستی ) Lang et al. (2006گفتته
شتتده استتت کتته گتتردهافشتتانی در گونتتههتتای جتتنس
 Castaneaبا کم باد و فشرهها انجاد میگيرد ،پس
جریان ژنی ا این راهها هم ممکن استت .البتته موانتع
جغرافيایی ،جهت و سرعت باد و همچنين رطوبتت ،ا
دیگتتتر عامتتتلهتتتای اثرگتتتذار در ایتتتن مينتتتهانتتتد
( .)Pisani and Rinalelli, 1991افتتزایش فاصتتلۀ
جغرافيایی ميان جمعيتها ،بيشتر ،به کتاهش جریتان
ژن در ميتتتتتان جمعيتتتتتتهتتتتتا متتتتتیانجامتتتتتد
( )Mayr and Ashlock, 1991و ا جابتهجتایی افتراد
توليدمثلکننده جلوگيری میکند.
در پتتژوهش ) ،Martin et al. (2012انتتدا ۀ FST
بهدستآمده برای  94جمعيت شتاه بلتو اروپتایی بتا
هفت نشانگر  SSRبرابر با  1/972بود .در این بررستی،
اندا ه  FSTدر همۀ جامعهها  1/954بتود .انتدا ۀ  FSTا
صفر تا  1/17نشاندهندۀ جدایی ژنتيکتی کتم استت.
اگتتر ا  1/17تتتا  1/97باشتتد ،نشتتاندهنتتدۀ جتتدایی
ميانگين ،اگر ا  1/97تتا  1/27باشتد ،نشتانۀ جتدایی
ژنتيکی یاد ،و اگر هم بتيش ا  1/27باشتد ،نمایتانگر
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جدایی ژنتيکی بسيار یتاد استت ( .)Avise, 2004بتر
ایتتن پایتته ،جتتدایی ژنتيکتتی ميتتان ستته رویشتتگاه
بررسیشده در پژوهش فاضتر ،در دامنتۀ یتاد جتای
گرفت .البته بيشترین فاصلۀ ژنتيکی ميان دو رویشگاه
شفت و شفارود بود .این دو رویشگاه ا دید جغرافيایی
هتتم کمتتابيش ا هتتم دورنتتد ( 51کيلتتومتر) و موانتتع
اکولتتوژیکی ،توانستتته جریتتان ژنتتی را ميتتان ایتتن دو
رویشگاه کاهش دهد .به سخن دیگر ،هتر چته مبادلتۀ
ژنی ميان دو جمعيت کمتر شتود ،آن دو جمعيتت بتا
گذشت مان ،راه تکاملی جداگانهای را خواهند پيمتود
و بيشتر و بيشتر ا هم دور خواهند شتد و بتا گتردهم
آمدن این تفاو های ميانجمعيتی ،گونۀ تا های پدید
خواهد آمتد .بترعکس ،هرچته مبادلتۀ ژنتی ميتان دو
جمعيت بيشتر شود (مانند پخش دانۀ گرده یتا بتذر ا
یکی به دیگری یا هر دو به هم) ،با گذشت مان ،ایتن
دو جمعيتتت شتتباهت بيشتتتری پيتتدا خواهنتتد کتترد
( .)Hartl and Clark, 1997یادآوری میشتود کته دو
یال بلند ،رویشگاه شفت را ا دو سو فراگرفتهاند و این
رویشگاه در ميانۀ آنها جای گرفته استت؛ آنگونته کته
این گستره ،کوههتای کمتابيش بلنتد و پرشتيب را در
دامنه های شمالی البر غربی دربرمیگيترد .پتس ایتن
خود می تواند ی با دارندۀ جغرافيایی برای جدا شدن
رویشگاه شفت ا دو رویشگاه دیگر باشد.
بتتا ایتتنهمتته ،بررستتیهتتای تجزیتتۀ خوشتتهای،
 PCOAو فاصتتلۀ ژنتيکتتی ،یتت الگتتوی جغرافيتتایی
روشتتن را ميتتان ستته گتتروه متفتتاو رویشتتگاههتتای
شتتتاهبلتتتو اروپتتتایی استتتتان گت تيالن نشتتتان داد و
دستتتاوردهای تنتتوع ژنتيکتتی ا ایتتن الگتتو پيتتروی
میکنتد .در پایتان بایتد گفتت ا آنجتا کته روشهتای
مولکولی ا محيط اثتر نمتیپذیرنتد ،بررستی ستاختار
ژنتيکتتی بتتا سودجستتتن ا نشتتانگرهای مولکتتولی ا
کارایی یادی برخوردار خواهد بود.
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Abstract
Gilan is one of the rich genetic resources of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.). The study
on genetic variation of this gene pool is the first step in breeding programs like introducing
new promising cultivars. In this study, the genetic diversity and structure of three C. sativa
populations including 41 genotypes in Guilan province was studied using SSR markers.
Among fourteen analyzed microsatellites, 10 showed polymorphism. In total, 31 polymorphic
alleles were detected. The average of observed alleles was equal to 3.10 in each locus.
Expected and observed heterozygosity were 0.542 and 0.556, respectively. The Fst and gene
flow value were 0.174 and 1.18, respectively, which indicating the high genetic differentiation
between populations. The highest genetic distance was found between Shaft and Shafarud
populations and lowest genetic distance was found between Fuman and Shafarud populations.
The results of this study showed that SSR markers are of high performance in determining
the amount of genetic diversity and distinction in populations of European chestnut.
Geographic separation and natural barriers and transportation of seeds by human are the
important factors in this regard.
Keywords: Gene flow, Genetic Structure, Microsatellite, Polymorphic.
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