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بررسی تنوع در جمعیتهای بلوط ایرانی ) (Quercus brantiiجنگلهای زاگرس شمالی
براساس نشانگرهای ریختشناختی و مولکولی  ISSRو IRAP

نقی شعبانیان ،*1لیال علیخانی ،2هدیه بدخشان 3و محمدشفیع رحمانی

4

 9دانشيار گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبيعی دانشگاه کردستان
2دانشآموختۀ کارشناسیارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکده منابع طبيعی دانشگاه کردستان
 3استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
 4کارشناس آزمایشگاه بيولوژی جنگل ،دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه کردستان
(تاریخ دریافت9312/1/23 :؛ تاریخ پذیرش)9313/1/5 :

چکیده
در اینن تحقين  ،تننو ژنتيکنی درون و بنينجمعيتنی  925ژنوتين از ننج جمعينت بنرودار ) (Quercus brantiiدر
جنگلهای زاگرس شمالی با استفاده از نشانگرهای ریختشناختی برگ ،تنوالیهنای تکنراری سنادۀ مينانی ) (ISSRو
چندشکلی تکثيرشده بين رتروترانسپوزونها ) (IRAPبررسی شده است .براساس تجزیۀ خوشجای مبتنی بنر دادههنای
ریختاری ،جمعيتهای مورد بررسی بجطور معنیداری از هم متمایز شدند و در شنش خوشنۀ اصنلی رنرار گرفتنند .از
مجمو  93آغازگر  233 ISSRنوار ایجاد شد کج  224نوار ( 19درصد) چندشکل بودند .تعداد کل نوارهای تکثيرشده
با آغازگر  IRAPبرابر با  921نوار بود کج  929نوار ( 19درصد) چندشکل بودند .در سطح گونج ،تننو ژنتيکنی زینادی
] ،h= 0/24 :ISSRدرصد لوکوسهای چندشنکل ) 13/99 = (PPLدرصند؛  11/22 = PPL) ،h= 0/29 :IRAPدرصند[
توسط دو نشانگر  ISSRو  IRAPبرآورد شد .مقدار ضریب تمنایز ژنتيکنی بنينجمعيتنی ) (ΦStبرآوردشنده از هنر دو
نشانگر  ISSRو IRAPبجترتيب  0/23و  0/99بود کج بيانگر تقسيم بخش عمدۀ تنو ژنتيکی کنل ،بنج تننو ژنتيکنی
درونجمعيت ها بوده است و این موضو  ،توسط تجزیج واریانس مولکولی نيز تایيد شد .بج نظر منیرسند پنایين بنودن
تمایز ژنتيکی بين جمعيت ها و در مقابل باال بودن تمایز ژنتيکی بين پایجهای داخل جمعيتها بج دلينل جرینان ژننی
گسترده ناشی از گردهافشانی بج کمک باد در بلوطها باشد .تجزیج خوشنجای مبتننی بنر هنر دو نشنانگر مولکنولی ،ننج
جمعيت  Q. brantiiاین تحقي را در خوشجهای مشخص دنندروگرام  UPGMAگنروهبنندی کنرد .براسناس آزمنون
مانتل ،همبستگی بين فواصل ژنتيکی جمعيتها و فواصل جغرافيایی آنها معنیدار نبود.
واژههای کلیدی :بلوط ،تنو ژنتيکی ،توالیهای تکراری ساده ميانی ) ،(ISSRجریان ژنی ،نشانگر مولکولی.

*نویسنده مسئول

تلفن03933920559 :

ایميلn.shabanian@uok.ac.ir :
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مقدمه و هدف

ژنتيکی میشنود ( ;Rhymer and Simberloff, 1996

جنس  Quercus L.با داشتن  350تنا  500گوننۀ
یکی از فراوانترین و بنجلحنا اجتمناعی ،ارتصنادی و
اکولوژیکی ،یکی از مهم تنرین جننس هنای گيناهی در
نيمکننره شننمالی اسننت ( ;Fortini et al.,2009
 .)Lopez-Aljorna et al., 2007این جننس در طنول
دورۀ حيات طوالنی خود (بجطور معمول  200سال ینا
بيشتر) با شرایط ناهمگون محنيط سنازگار منیشنود.
بنننابراین ،تنننو ژنتيکننی بننرای زنننده ماننندن آن در
محيط های متفاوت زمانی و مکانی بسيار اهمينت دارد
).(Muller-Starck and Ziehe., 1991
زاگننرس بننجدليننل داشننتن وی گننیهننایی از جملننج
پوشش نجچندان متنراکم جنگنلهنای بلنوط و بننج و
وجود رودهایی همچون کنارون ،زاینندهرود و سنيمره،
دارای اهميننت زیننادی اسننت (نميرانيننان و همکنناران،
 .)9339تخریب زیستگاه ،بهنرهبنرداریهنای بنیروینج
توسط سناکنان جنگنل ،اسنتفادۀ غيررنانونی از زمنين
جنگل برای فعاليت های کشاورزی در دهج هنای اخينر
) (Ghazanfari et al., 2004و نبنود مندیریت جنامع
منابع ژنتيکی بلنوط هنا در جنگنل هنای زاگنرس آرنار
نامطلوبی بر حيات و پوینایی اینن جنگنلهنا بنججنای
گذاشتج است .بلوط ایرانی )(Quercus brantii Lindl.
یکی از مهمترین گونجهای جنگلهای زاگرس است کنج
اهميت اکولوژیکی ،جنگل شناسی و اجتماعی -ارتصادی
آن بجوین ه بنرای زاگنرس نشنينان انکارشندنی نيسنت.
گستردگی تغييرپذیری و تنو ژنتيکی این گوننج سنبب
شننده اسننت کننج در شننرایط ادافيکننی و ارليمننی بسننيار
متنوعی رشند کنند و بنج شنرایط اکولنوژیکی مختلفنی
سازگار شود ،بجطوریکج دامنۀ طبيعی اکولنوژیکی آن از
جنوب استان آذربایجانغربی تا استان فنارس گسنترش
یافتج است .در شرایطی کج در یک اکوسيسنتم طبيعنی
یک گونۀ نادر بتواند بجطور گسترده بنا گوننۀ غالنب آن
اکوسيستم تالری داشتج باشد ،دورگجگيری با ،ینا بندون
اینتروگرسنننيون از طرین ن ایجننناد منننرداب ژنتيکنننی
جمعيتهای ینک گوننج ،اغلنب موجنب کناهش تننو

 .)Allendorf et al., 2001بجهمين دلينل ،بنجواسنطۀ
دورگج گيری های بين گوننج ای گسنترده بنا گوننج هنای
 Q. infectoriaو  Q. libaniیکپننارچگی و انسننجام
ژنتيکی برخی از جمعيت هنای اینن گوننج در زاگنرس
دچار تهدید و اختالل شده است .برای مثال ،در برخی
منننناط زاگنننرس شنننمالی ،بنننجدلينننل چننننين
دورگنجگينریهننایی ،از لحنا ریخننتشنناختی اغلننب
پایننجهننایی حدواسننط بننين  Q. brantiiو Q. libani
مشاهده میشود.
منندیریت پاینندار ذخننایر ژنتيکننی ایننن جنگننلهننا،
نيازمند آگناهی از مينزان و پنراکنش تننو ژنتيکنی و
شناسایی مراکز این تنو بجمنظور حفاظت از آنها بنج-
عنوان ذخينره گناه هنای ژنتيکنی اسنت (ذوالفقناری و
همکاران .)9339 ،آشکارسازی الگوهنای مکنانی تننو
ژنتيکی درون و ميان جمعيتهنای ینک گوننج ،جنبنۀ
مهمننی از بررسننی ژنتيکننی درختننان جنگلننی اسننت
) .(White et al., 2007تحقي و بررسی تنو ژنتيکی
در درون و ميننان جمعيننتهننای یننک گونننج ،درک
فرایننندهای پيشننين دخيننل در تنننو ژنتيکننی آن را
افنزایش داده ) (Dumolin-Lapegae et al., 1997و
اطالعات مهمی در مورد پایجریزی برنامنجهنای اصنالح
ساختار جنگل و حفاظت از ذخایر ژنتيکی آن بجدست
میدهد ).(White et al., 2007; Grivet et al., 2008
مطالعات متعددی نشنان دادهانند کنج تننو ژنتيکنی در
بلوطها بجدليل سيستم تالری آنها (باد-دگرگنردهافشنان)،
بيشتر از آنکج در بنين جمعينتهنای آنهنا نهفتنج باشند،
مربننوط بننج تنننو بننين پایننجهننای درونجمعيننتهاسننت
( ;Coart et al., 2003; Kelleher et al., 2005
.)Lopez-Aljorna et al., 2007; Birchenko, 2008
فراوانی جریان ژنی بنين جمعينت هنای ینک گوننج بنج
گسننترۀ رویشننگاهی آن گونننج ،اننندازه و حنند جنندایی
جمعيتها ،فراوانی و مسافت جابججایی دانۀ گرده و بذر
بين این جمعيتها بستگی دارد ( ;White et al., 2007
.)Grivet et al., 2008
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در بررسی تنو ژنتيکی گونجهای مختلف بلنوط ،از
نشانگرهای ریختشنناختی ( ;Bacilieri et al., 1996
;Bruschi et al., 2003; Shiran et al., 2011
 ،)Valero et al., 2012و مولکنولی مبتننی بنر DNA

همچنننننون تنننننوالیهنننننای تکنننننراری سننننناده
) ،(SSR) (Lopez-Aljorna et al., 2007تنوالیهنای
تکراری ساده ميانی )Lopez-Aljorna et al., ( (ISSR
 ،)2007چندشکلی طولی رطعات تکثيریافتج ()AFLP
) (Andrade et al., 2007; Shiran et al., 2011و
چندشنننکلی  DNAتکثيریافتنننج تصنننادفی ()RAPD
()Lee et al., 1997; Yakovlev and Kleinschmid, 2002
استفاده شنده اسنت .بنج تنازگی بنا هندح حفاظنت و
مدیریت بهتر جنگنل هنای بلنوط اسنتان کهگيلوینج و
بویراحمنند ،تن نو ژنتيکننی جوامننع مختلننف ارتفنناعی
 Q. brantiiبننا اسننتفاده از نشننانگرهای  SSRبررسننی
شده است ،براساس نتایج این تحقي  ،جوامنع طبقنات
ارتفاعی ميانی نسبت بج جوامع طبقات ارتفناعی بناالتر
و پننایينتننر از خننود ،تنننو ژنتيکننی بيشننتری دارننند.
افزونبراین ،فاصلۀ ژنتيکی در جامعۀ درختان ارتفاعات
پایين بند نسبت بج جمعيتهای دیگر طبقات ارتفناعی
بيشتر بوده است (ذوالفقناری و همکناران .)9339 ،بنا
بهننرهگيننری از نشننانگرهای  ،AFLPریزمنناهوارههننای
کلروپالستی ) (cpSSRو ریختشنناختی بنرگ ،تننو
ژنتيکی  45پایۀ برگرفتنج از هشنت جمعينت طبيعنی
 Q. brantiiبررسننی شنند (.)Shiran et al., 2011
جمعيننتهننای بررسننیشننده ،براسنناس مشخصننات
ریختشناسنی بنرگ و نشنانگرهای  AFLPو cpSSR
بجطور معنیداری متمایز شندند .عنالوهبنراین ،بخنش
عمدۀ تنو ژنتيکی مشاهدهشنده در درونجمعينتهنا
نهفتنج بنود ( .)Shiran et al., 2011در بررسنی تننو
ژنتيکی پروونانسهنای مختلنف بلنوط  Q. serrateدر
اسپانيا با بهرهگيری از مشخصجهنای مورفومترینک بنذر،
مشخص شد کج پروونانسهنای شنمالی منطقنۀ بررسنی
شده در مقایسنج بنا پرووننانسهنای جننوبی آن بنجطنور
معنیداری بذرهای سنگينتر ،طویلتر و رطورتری دارنند.
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تجزینننۀ خوشنننجای دادههنننای مورفومترینننک بنننذر،
پروونانسهای شمالی این تحقي را بجعنوان همگنروه در
خوشۀ اصلی یک و پروونانسهای جنوبی را در خوشنۀ دو
در کنار هم ررار داده است ).(Valero et al., 2012
همانند سایر گونجهای بلوط جنگنلهنای زاگنرس،
هنننوز اطالعننات مننا دربننارۀ ژنتيننک حفنناظتی و تنننو
ژنتيکی جمعيتهای طبيعی این جنگلها نارص اسنت
کج خود پایجریزی برنامج هنای حفناظتی اینن گوننج را
بجطور نامطلوبی تحت تأرير ررار میدهد .بجاین دلينل،
در این تحقي  ،تنو ژنتيکی درون و بين جمعيتهای
مختلننف بلننوط ایرانننی ) (Q. brantiiدر مننناطقی از
شهرستانهای مریوان و بانج با اسنتفاده از نشنانگرهای
ریختشنناختی بنرگ و دو نشنانگر مولکنولی  ISSRو
 IRAPارزیابی شد .نتایج این تحقي منی توانند بنرای
برنامجهنای حفناظتی اینن گوننج در آیننده و گنزینش
ژنوتي های مطلنوب بنرای نهالکناری در برنامنج هنای
احيای جنگنل ،ینا بنرای ذخينره در باننک هنای ژننی
سودمند باشد.
مواد و روشها
مواد گیاهی

برای انجنام اینن تحقين درمجمنو از  925پاینۀ
انتخنننابشنننده از ننننج جمعينننت بلنننوط ایراننننی
) (Quercus brantiiتنننودههنننای مختلنننف بلنننوط
شهرسننتانهننای مریننوان و بانننج در اردیبهشننت 9319
نمونۀ برگی جمع آوری شد .از این جمعينتهنا ،چهنار
جمعيت در محدودۀ جغرافينایی شهرسنتان مرینوان و
پنج جمعيت در محندودۀ جغرافينایی شهرسنتان باننج
وارننع بودننند (شننکل  9و جنندول  .)9در هننر جمعيننت
دسننتکننم  90پایننج بننا فواصننل حنندارل  900متننر از
همدیگر (بجمنظور جلوگيری از تکنرار نموننجگينری از
ژنوتي های همسان) بجصورت جنگل گردشی انتخناب
شد و از آنها نمونج بنرداری انجنام گرفنت .نموننجهنای
برگی جمعآوریشده تا زمان استخراج  DNAدر دمای
 -40درجۀ سانتیگراد در آزمایشگاه نگهنداری شندند.
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مورعيت مکانی پایج هنای بررسنیشنده بنا اسنتفاده از
سيستم مورعيت یاب جهنانی ربنت شند .در مهنر مناه
همان سال ،بجمنظور بررسیهای ریختشناسی پس از
تورف کامل رشد برگ ،بجصورت تصادفی دستکم 20
برگ از هر پایج انتخاب و برای اندازهگيری شناخصهنا
بج آزمایشگاه منتقل شد.

تجزیهوتحلیل ریختشناختی

بننرای ایننن منظننور  92مشخصننۀ ریختنناری بننرگ
براسنناس روش ) Bruschi et al., (2003بننجصننورت
چشمی و بجکمک ابزار کوليس اندازهگيری (جدول )2
و در رالب طرح آزمایشی کامالً تصادفی بنا سنج تکنرار
تجزیج شد.

شکل  -9مورعيت نج جمعيت طبيعی  Q. brantiiدر جنگلهای زاگرس شمالی

جدول  -9مناط نمونجبرداری ،برخی مشخصات ارليمی و ادافيکی آنها و تعداد پایجهای نمونجبرداریشده از هر جمعيت
جمعيت

کد

ارتفا (متر)

طول جغرافيایی)(E

کال
گمارلنگ
دویسج
راميشلج
کندهسوره
بلکج
هجوارهخول
تاژان
سالوک
کل

CA

9350-9490
9330-9900
9400-9900
9500-9900
9390-9430
9390-9500
9900-9350
9490-9590
9350-9430

”43׳49º90
” 41׳49º 99
” 33׳49º 93
” 45׳49º 95
” 49׳45º 43
” 41׳45º 94
” 41׳49º 00
” 43׳45º 49
” 41׳45º 43

GL
DW
GM
KD
BL
HA
TJ
SL

عرض

جغرافيایی)(N

”29׳35º25
” 39׳35º 34
” 39׳35º 39
” 23׳35º 40
” 32׳35º 50
” 34׳35º 59
” 34׳35º 59
” 39׳35º 59
” 35׳35º 53

شيب
(درصد)

کربن آلی خاک
(درصد)

20-30
40-50
40-50
90-95
50-90
40-50
40-50
35-45
90-90

4/3
2/9
2/5
3/5
2/4
3/9
3/3
0/5
2/2

تعداد پایج
99
99
90
91
90
92
92
99
93
925
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جدول  -2مشخصجهای ریختشناختی اندازهگيریشده در برگ پایجهای نمونج
در جمعيتهای  Q. brantiiبررسیشده و واحد اندازهگيری آنها
BL
PL
LW
AL
WW
SD
MD
BW
BH
LR
LN
LL/PL*100

طول پهنک (سانتیمتر؛ فاصلۀ بين نوک برگ و محل اتصال پهنک -دمبرگ)
طول دمبرگ (سانتیمتر؛ فاصلۀ بين محل اتصال پهنک -دمبرگ و محل اتصال دمبرگ-شاخج فرعی)
پهنای دندانۀ انتهایی (سانتیمتر)
طول دندانۀ انتهایی (سانتیمتر)
پهنای پهنترین دندانج (سانتیمتر)
حداکثر عم سينوس (سانتیمتر؛ فاصلج بين کف بيشترین فرورفتگی بين دو دندانج تا نوک دندانج سمت راست مجاور)
فاصلۀ رگبرگ اصلی تا نوک بزرگترین دندانج (سانتیمتر؛ فاصلۀ افقی بين نوک برگ و پهنترین نفطج در پهنک برگ)
پهنای پهنک در پهنترین نقطج آن (سانتیمتر)
ارتفا نقطج حداکثر پهنای برگ تا نوک (سانتیمتر؛ فاصلۀ بين نوک برگ و پهنترین نقطج در پهنک برگ)
تعداد دندانج در سمت راست برگ
تعداد دندانج در سمت چ برگ
نسبت طول کلی برگ (پهنک  +دمبرگ) بج طول دمبرگ × 900

استخراج  DNAو نشانگرهای استفادهشده

استخراج  DNAبا استفاده از  0/09گرم بافت برگ
و بر پایۀ پروتکل ) Doyle and Doyle (1987با کمنی
تغيير انجام گرفت .کيفيت و کميت نمونج هنای DNA
استخراجشده با استفادۀ جذب بر روی طول موج 290
نانومتر ( )Eppendorf ،BioPhotometerکنترلشنده،
و نمونج های  DNAتا زمان اجرای واکننش زنجينرهای
پليمننراز ) (PCRدر دمننای  -20درجننۀ سننانتیگننراد
نگهداری شدند .غلظت نهایی هنر ینک از نموننج هنای
 DNAبننا اسننتفاده از بننافر  TEبننر روی غلظننت 20
نننانوگرم/ميکروليتر بننرای تکثيننر  PCRررينن شنند.
بجمنظور بررسی تنو ژنتيکی ،از دو نشنانگر مولکنولی
 ISSRو  IRAPاسننتفاده شنند .از  39آغننازگر ISSR
بررسیشده 93 ،آغازگر و  90آغازگر  IRAPکنج دارای
الگوی نواری رابل نمرهدهی بودند ،برای تجزیجوتحليل
تنو ژنتيکی بج کار گرفتج شدند (جندول  .)5واکننش
 PCRدر حجنننم نهنننایی  90ميکروليتنننر شنننامل 5
ميکروليتر بافر واکنش ( 9/3ميلنی منوالر 950 ،Mg2+
ميکرومنننوالر  ،dNTPو  9واحننند تنننگپليمنننراز)2 ،
ميکروليتر آغازگر 2 ،ميکروليتر  DNAژنومی (20-40
نننانوگرم) و  9ميکروليتننر آب دیننونيزه در دسننتگاه

ترمننالسننایکلر ) (C-1000, BioRadانجننام گرفننت.
محصننوالت  PCRدر ژل آگننارز  9درصنند تفکيننک و
نوارهننای تکثيرشننده بننا اسننتفاده از محلننول اتينندیوم
بروماید  0/9درصد رننگ آمينزی شندند .آشکارسنازی
نوارهای حاصل و نمرهدهی نوارها با استفاده از سيستم
ژلداکيومنننت ) (Gel Doc™ XR, BioRadانجننام
گرفت.
تجزیهوتحلیل دادهها

برای تجزینۀ صنفات ریختناری ،مقایسنۀ مينانگين
براساس آزمون حدارل تفاوت معنی دار فيشر )(FLSD
با استفاده از نرمافزار (SAS Institute Inc. SAS 9.1
) Cary, NC.انجام گرفت .تجزیۀ خوشجای با اسنتفاده
از روش وارد ) (Ward, 1963و براسنننناس فاصننننلۀ
ارليدسی و تجزینج بنج مؤلفنجهنای اصنلی ) 9(PCAبنا
اسنتفاده از ننرمافنزار (Package Rsafd; R Core R
) Team, 2013اجرا شد .نوارهای حاصل از آغازگرهای
 ISSRو  IRAPبننجصننورت وجننود ( )9یننا عنندموجننود
(صفر) نمرهدهنی شندند و بنا اسنتفاده از برنامنجهنای
6.1

GenAlEx

Smouse,

and

(Peakall

) XLSTAT®،2006و  POPGENEبننا فننرض وجننود
1

)Principal Component Analysis (PCA
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تعادل هناردی – وینبنرگ در جمعينت بررسنیشنده،
مشخصجهای ژنتيکی برآورد شد .تعنداد کنل نوارهنای
تکثيرشده ) ،(TABتعداد نوارهنای چندشنکل ) (PBو
درصد نوارهای چندشنکل ) (PPدر دو سنطح گوننج و
جمعيت محاسبج شد .همچنين درصد مکانهای ژننی
چندشکل ) ،(PPL%تعداد آلل هنای مشناهدهشنده در
هنننر لوکنننوس ) ،(AOشننناخص تننننو ژننننی ننننی
) (9 –Σp2i =h) (Nei, 1978) (hکج در آن  piفراوانی
یک رطعج خنا از  IRAPو  ISSRاسنت ،و شناخص
اطالعات شانون ) (Iدر هر دو سنطح جمعينت و گوننج
محاسبج شد .ساختار ژنتيکی جوامنع بررسنیشنده بنا
برآورد بزرگی نسبی تمنایز ژنتيکنی بنين جمعينتهنا
) (ΦST = (HT- HS) / HTو مينزان جرینان ژننی بنا
اسنننتفاده از تنننابع ()Nm = (1 – ΦST)/4ΦST
( )Nei, 1978بررسنننی شننند .تجزینننۀ وارینننانس
مولکننولی ) (AMOVAبننجمنظننور تفکيننک واریننانس
ژنتيکننی کننل بننج واریننانس ژنتيکننی درونجمعيتننی و
واریانس ژنتيکی بينجمعيتی بنا اسنتفاده از ننرمافنزار
 GenAlExانجنام گرفنت ).(Excoffier et al., 1992
درخت فيلوژنتيکی براساس روش  UPGMAو فاصنلۀ
ژنتيکی نی ) (Nei, 1978ترسيم شد .همچنين ،وجنود
همبستگی بين فواصل ژنتيکی با فواصل جغرافيایی بنا
استفاده از آزمون مانتل بررسی شد ).(Mantel, 1967
نتایج
تجزیة دادههای ریختاری

بر پایۀ نتایج آزمون  ،FLSDجمعيتهنای تناژان و
هجوارهخنول بيشنترین طنول پهننک و جمعينتهنای
دویسج و گمارلنگ کمترین حند اینن صنفت را نشنان
دادند .همچنين ،بيشترین طنول دمبنرگ در جمعينت
بلکننج و کمتننرین آن در جمعيننت کننال مشنناهده شنند
(جنندول  .)3بننرای تفکيننک جمعيننتهننا بننراسنناس
مشخصجهای ریختاری از تجزیج بج مؤلفنجهنای اصنلی
استفاده شد .براساس این تجزیج ،سج مولفنۀ اول 39/4
درصد کل تنو موجود در جمعينت را تبينين کردنند.

مؤلفۀ اول  49/3درصد از تننو کنل را نشنان داد کنج
ضرایب صفات ارتفا نقطنۀ حنداکثر پهننای بنرگ تنا
نوک ،طول پهنک و تعداد دنداننج در سنمت راسنت و
چ برگ در این مؤلفنج بنزرگتنر بودنند .مولفنۀ دوم
بيانگر  24/9درصند تننو موجنود در جمعينت بنود و
برای این مؤلفج ،صفات طول دمبرگ ،پهنای پهنترین
دندانج و فاصلۀ رگبنرگ اصنلی تنا ننوک بنزرگتنرین
دندانننج ،مقنندار بيشننتری داشننتند .مولفنۀ سننوم 95/5
درصد تغييرات را تبيين کرد کج ضرایب پهنای دنداننۀ
انتهایی و طول دندانج انتهنایی در آن بنزرگتنر بودنند
(جننندول  .)4بننننابر تجزینننۀ خوشنننجای دادههنننای
ریخننتشننناختی براسنناس الگننوریتم وارد و فاصننلۀ
ارليدسی ،جمعيت های بررسنی شنده در شنش گنروه
دسنننتجبنننندی شننندند (شنننکل  .)2در گنننروه اول،
جمعيت های کال و راميشنلج (مرینوان) رنرار گرفتنند.
جمعيت های هج واره خنول ،بلکنج و سنالوک (باننج) بنج
عننننوان همگنننروه در گنننروه دوم تمنننایز یافتنننند و
جمعيننتهننای کننندهسننوره ،تنناژان (بانننج) ،دویسننج و
گمارلنگ (مریوان) هنر ینک بنجتنهنایی بنجترتينب در
خوشجهای سوم تا ششم از هم متمایز شد (شکل .)9
نتایج حاصل از دادههای ژنتیکی

از مجمننو بننجترتيننب  39و  90آغننازگر  ISSRو
 IRAPبررسیشده در این پ وهش 93 ،آغنازگر ISSR
و  90آغازگر  IRAPبا الگوی نواری رابل نمنرهدهنی و
تکرارپذیر برای برآورد تنو ژنتيکی بنجکنار رفتنند .بنا
استفاده از نشانگرهای یادشده ،تنو ژنتيکی بين 925
پایۀ انتخابشده از  1جمعيت  Q.brantiiبررسی شند.
در ميان  93آغازگر  ISSRمورد تحقي  92 ،آغنازگر و
از  90آغازگر  9 ،IRAPآغازگر چندشکل بودند.
اننندازۀ نوارهننای تکثيرشنندۀ آغازگرهننای  ISSRو
 IRAPاز  900تا  3000جفتباز متفناوت بنود .تعنداد
نوار تکثيرشده آغازگرهنای  ISSRاز (UBC 821) 90
تا  (UBC 807) 20با ميانگين  92/1نوار و آغازگرهای
 IRAPاز  (5′LTR2) 99تننا  (Gaga) 91بننا ميننانگين
 92/1نننوار متفنناوت بننود .مجمننو تعننداد نوارهننای
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تکثيریافتنننج از آغازگرهنننای  ISSRبرابنننر بنننا  233و
آغازگرهای  IRAPبرابر بنا  921ننوار بنود کنج از اینن
تعننداد بننجترتيننب  19( 224درصنند) و 929نننوار (19
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درصد) چندشکل بودند (جدول  .)5بيشترین مقندار h

در آغازگر  UBC853با  0/43و کمترین مقندار آن در
آغازگر  UBC841با  0/91ربت شد (جدول .)5

جدول  -3خصوصيات ریختشناختی اندازهگيریشده در برگ جمعيتهای
(دادهها نمایانگر ميانگين  ±انحراحمعيار است)
جمعيت
CA
GL
DW
GM
KD
BL
HA
TJ
SL

BL
ab

GL
DW
GM
KD
BL
HA
TJ
SL

AL

bc

bc

WW

3/35±0/50
9/93±9/51ab
9/30±0/99b
9/10±9/25ab
3/99±9/29ab
1/20±0/90ab
90/00±0/31a
90/43±0/93a
1/90±0/09a

9/99±0/03
0/13±0/39b
9/20±0/35ab
9/40±0/40ab
9/53±0/39a
9/95±0/54a
9/49±0/99ab
9/95±0/99b
9/23±0/29b

0/34±0/99
0/45±0/99b
0/49±0/90b
0/30±0/04c
0/40±0/22b
0/39±0/92bc
0/33±0/01bc
0/24±0/01c
0/90±0/34a

0/21±0/92
0/34±0/01b
0/39±0/04bc
0/22±0/02c
0/43±0/30b
0/39±0/95b
0/32±0/04bc
0/91±0/04c
0/91±0/35a

MD

BW

BH

LR

LN

b

9/95±0/30
9/90±0/93b
9/90±0/29b
9/35±0/93b
9/99±0/29b
9/39±0/29b
2/00±0/24ab
2/49±0/90a
2/49±0/22a

c

3/30±0/25
3/90±9/15c
3/90±0/42c
3/90±0/39c
3/93±0/29c
4/03±0/99b
4/05±0/50b
5/49±9/13a
5/95±0/35a

b

5/50±0/11
4/90±9/23c
5/00±0/44b
5/90±0/93b
5/90±9/22b
9/35±9/02a
9/93±0/40a
9/93±0/50a
9/93±0/39a

b

90/99±0/30
3/90±3/03c
90/33±2/93c
99/01±9/5ab
99/92±0/99ab
99/22±9/29ab
99/22±9/40ab
92/94±9/90a
90/13±9/92ab

SD

a

9/00±0/03
9/95±0/99a
0/39±0/24ab
0/13±0/21ab
0/10±0/03ab
9/99±0/32a
9/29±0/01a
9/95±0/20a
9/90±0/03a

جمعيت
CA

PL
a

LW

Quercus brantii

b

90/90±0/92
3/90±3/04c
90/44±2/33b
90/14±9/54b
99/33±0/32ab
99/35±9/92ab
99/00±9/95ab
92/51±9/39a
90/55±9/04b

b

0/29±0/03
0/33±0/23b
0/29±0/04b
0/30±0/09b
0/59±0/21a
0/45±0/30ab
0/23±0/04b
0/52±0/29a
0/21±0/05b
LL/PL*100
cd

929/93±91/93
9994/39±351/4a
953/4±309/9c
932/3±950/5cd
903/23±323/9c
909/03±919/9c
349/9±900/2bc
9050/5±934/2a
129/3±99/9b

جدول  -4بردارهای وی ه برای دوازده مشخصۀ ریختشناسی برگ
مؤلفج 9

مؤلفج 2

مؤلفج 3

طول پهنک
طول دمبرگ
پهنای دندانۀ انتهایی
طول دندانۀ انتهایی
پهنای پهنترین دندانج
حداکثر عم سينوس
فاصلۀ رگبرگ اصلی تا نوک بزرگترین دندانج
پهنای پهنک در پهنترین نقطج آن
ارتفا نقطج حداکثر پهنای برگ تا نوک
تعداد دندانج در سمت راست برگ
تعداد دندانج در سمت چ برگ
نسبت طول کلی برگ

0/35
0/21
-0/99
-0/03
-0/09
0/95
0/21
0/32
0/40
0/40
0/40
-0/29

-0/29
0/32
-0/30
-0/22
-0/43
-0/05
-0/39
-0/34
-0/99
0/03
0/92
-0/43

-0/09
0/20
0/54
0/93
-0/33
-0/22
0/01
-0/009
0/9
-0/03
-0/03
-0/29

درصد تبيين
درصد تجمعی

0/493
49/3

0/249
90/1

0/955
39/4
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 براساس صفات ریختشناختیQuercus brantii  ژنوتي925  تجزیج خوشجای نج جمعيت متشکل از-2 شکل

 آغازگر استفادهشده در این بررسی23  توالی و اطالعات ژنتيکی بجدست آمده از-5 جدول
h

PP (%)

PB

TAB

FSR (bp)

AT (ºC)

0/29
0/32
0/2
0/23
0/3
0/4
0/33
0/24
0/25
0/29
0/91
0/43
0/35
0/30
0/35
0/39
0/29
0/32

15
900
12/3
12/3
900
900
900
900
900
900
900
900
900
39/3
900
33/3
34/9
900

91
93
93
92
92
95
90
92
99
94
99
92
93
1
95
90
99
92

20
93
94
93
92
95
90
92
99
94
99
92
93
99
95
92
93
92

200-2900
500-2300
900-9300
950-2400
900-2300
950-9100
250-2900
250-2300
900-2200
900-2450
200-2500
400-2300
900-9900
950-2500
900-2300
930-2000
250-2900
930-2300

41/5
50/9
41/0
41/0
41/0
50/9
52/2
50/9
54/9
41/0
55/9
41/5
59/0
59/9
41/5
54/9
41/5
55/9

0/3

19/9

93/5

92/1

0/3
0/29
0/35
0/39
0/42
0/21
0/21
0/29
0/34
0/33

900
900
14/93
900
10/1
900
10/1
900
900
900

95
93
93
92
90
92
90
92
92
92

95
93
91
92
99
92
99
92
92
92

0/32

19/95

92/9

92/1

´5 →´3 توالی

آغازگر
ISSR

AGAGAGAGAGAGAGAGT

UBC 807

AG AGAGAGAGAGAGAGC

UBC 808

AGAGAGAGAGAGAGAGG

UBC 809

GAGAGAGAGAGAGAGAC

UBC 811

GAGAGAGAGAGAGAGAA

UBC 812

CACACACACACACACAG

UBC 818

GTGTGTGTGTGTGTGTT

UBC 821

ACACACACACACACACT

UBC 825

AGAGAGAGAGAGAGAGYT

UBC 834

GAGAGAGAGAGAGAGAYT

UBC 840

GAGAGAGAGAGAGAGYC

UBC 841

TCTCTCTCTCTCTCTCRT

UBC 853

ACCACCACCACCACCACC

UBC 861

CTCCTCCTCCTCCTCCTC

UBC 866

GAAGAAGAAGAAGAAGAA

UBC 868

GACAGACAGACAGACA

UBC 873

CAGCAGCAGCAGCAG

nIssr1

AGGGAGAGGAGGAGGAGG

nIssr3

ميانگين
IRAP

930-2500
500-2300
900-9900
940-2300
900-2300
950-9100
950-2900
250-2900
900-2900
900-2500

49/9
43/1
40/0
43/1
40/0
40/0
90/0
40/0
49/9
49/2

CACGATTCACCTTAATATCTGACA

Hana

TAACCGCTAGGGTCGTAACA

Gagi

GGGAACCAACCGTCACA

Gaga

ACAACCTTTATACGGGATCTCCGTT

5′LTR1

CTTAATACGGGATCTCCCTTACTA

5′LTR2

CTCGCTCGCCCACACATCAACCGCGTTTATT

LTR6149

ATGTACACACCTATGTATCTGTACCCGGCTTGGTC

LTR6150

TGTTTCCCATGCGACGTTCCCCAACA

3′LTR

GATAGGGTCGCATCTTGGGCGTGAC

Sukkula

CGCATTTGTTCAAGCCTAAACC

Nikita

ميانگين

 تنو ژنتيکی نی:h  درصد چندشکلی؛:PP  تعداد نوار چندشکل؛:PB  دامنۀ اندازۀ نوارهای تکثيرشده؛:FSR  تعداد نوار تکثيرشده؛:TAB  دمای بهينۀ اتصال؛:AT
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تنو ژنی نی و شاخص شانون براساس نشنانگرهای
 ISSRدر هننر جمعيننت بننجطننور جداگانننج محاسننبج و
متوسط هریک از آنها بجترتينب برابنر بنا  0/93و 0/23
برآورد شد (جدول  .)9براساس این شاخصهنای تننو
ژنتيکی ،جمعيت تاژان ( h=0/22و )I=0/34بيشنترین و
جمعيت بلکج ( h=0/9و )I=0/22کمترین تنو ژنتيکنی
را نشان دادند .براساس نشانگرهای  IRAPمتوسط تنو
ژنی نی و شاخص شانون برای جمعيتهای بررسیشنده
بجترتيب برابر با  0/93( 0/29در بلکج تا  0/29در تاژان)
و  0/29( 0/33در بلکج تا  0/49در تناژان) بنرآورد شند.
تنو ژنتيکی در تاژان براساس این دو شاخص بيشترین
و در بلکج کمترین مقدار را بج خود اختصا داد کنج بنا
نتایج حاصل از نشانگر  ISSRمطابقت داشت.

بننراسنناس تجزیننج واریننانس مولکننولی )(AMOVA

دادههای حاصل از آغازگرهای  ISSRمشخص شند کنج
 99درصنند از تنننو ژنتيکننی کننل مربننوط بننج درون
جمعيتها بود و  23درصد باریمانده ،تنو ژنتيکی بين
جمعيتها را تشکيل میداد .همچنين ،براساس تجزینۀ
واریانس مولکولی داده های آغازگرهای  IRAPبجترتينب
 33درصد و  99درصد از تنو ژنتيکی کنل بنج درون و
بين جمعيتهنا اختصنا یافنت .شناخص تمنایز بنين
جمعيتها ) (ΦSTبر مبنای آغازگرهنای  ISSRو IRAP
بج ترتيب  0/23و  0/99برآورد شد .تعنداد مهناجران در
هر نسل ) ،(Nmکج نمایانگر فراواننی جرینان ژننی بنين
جمعيتهاست بجترتيب برابنر بنا  9/59و  2/03بنجازای
نشانگرهای  ISSRو  IRAPمحاسبج شد (جدول .)9

جدول  -9خالصۀ تجزیۀ تنو ژنتيکی  ISSRو  IRAPجمعيتهای
جمعيت

)PPL (%
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AO

Quercus brantii

h

ISSR

IRAP

ISSR

IRAP

ISSR

IRAP

ISSR

CA

93/32

32/99

9/32

9/33

GL

94/33

93/21

9/53

9/41

0/29

0/23

0/32

DW

93/32

90/54

9/92

9/92

0/95

0/93

0/23

0/29

GM

99/52

99/94

9/42

9/41

0/99

0/22

0/29

0/34

KD

59/95

93/11

9/24

9/42

0/93

0/29

0/29

0/32

BL

41/39

43/34

9/01

9/01

0/94

0/93

0/22

0/29

HA

50/94

41/99

9/31

9/53

0/93

0/29

0/22

0/33

TJ

92/23

95/92

9/52

9/99

0/22

0/29

0/34

0/49

SL

94/39

95/19

9/33

9/53

0/93

0/24

0/23

0/39

9/34

9/43

0/93

0/29

0/23

0/33

9/13

9/13

0/24

0/29

0/39

0/49

مج

92/49

93/43

مگ

13/99

11/22

0/91

IRAP

0/32

1

0/93

I

0/30

0/29

 :PPLدرصدمکانهای ژنی چندشکل؛  :AOتعداد آلل مشاهدهشده؛  :hتنو ژنتيکی نی؛ I؛ شاخص اطالعات شانون؛ مج :ميانگين در سطح جمعيت؛ مگ :ميانگين در سطح گونج

 ISSRو IRAP

جدول  -9تجزیۀ واریانس مولکولی براساس آغازگرهای
در  925پایۀ نمونجبرداری شده از نج جمعيت Qurcus brantii
منبع تغييرات

درجج آزادی

مجمو مربعات

ميانگين مربعات

اجزاء واریانس

درصد اجزاء واریانس

ΦST

Nm

بينجمعيتی
درونجمعيتی

3
999

9014/33
3030/99

**939/39
29/55

9/11
29/55

23
99

0/23
-

9/59
0/24

ISSR

IRAP

بينجمعيتی
درونجمعيتی
** معنیدار در سطح  9درصد

3
999

521/199
2093/995

**

99/24
99/40

3/53
99/4

99
33

0/99
–

2/03
0/20
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در جدول  3فاصنلۀ ژنتيکنی مبتننی بنر دادههنای
ژنتيکی  ISSRو  IRAPبين جمعينتهنا آمنده اسنت.
براسنناس دادههننای  ،ISSRفاصننلۀ ژنتيکننی از 0/035
(بين جمعينتهنای راميشنلج و گمارلننگ) تنا 0/934
(بين جمعيت هنای هنج وارهخنول و سنالوک) متفناوت
است .همچنين براساس نشانگر  ،IRAPدامننۀ فاصنلج
ژنتيکی جفتجمعيتها از ( 0/029بين جمعينتهنای
هج واره خنول و کنال) تنا ( 0/943بنين جمعينت هنای
کندهسوره و دویسج) متفاوت بود .نتایج آزمنون مانتنل
نشننان داد کننج همبسننتگی معنننیداری بننين فاصننلۀ
جغرافيایی و همردیفی جفتی با فاصلۀ ژنتيکی مبتننی

بنننر هنننر دو نشنننانگر  ISSRو  IRAPوجنننود نننندارد
(rISSR= -0/99؛ rIRAP= -0/92؛ .)P< 0/05
خوشجبندی جمعينتهنا بنجمنظنور ترسنيم روابنط
ژنتيکی بين نج جمعيت بررسنیشنده بنراسناس فاصنلۀ
ژنتيکننی نننی و الگننوریتم  UPGMAانجننام گرفننت .بننا
استفاده از دادههای  ،ISSRجمعيتهای بررسیشنده در
چهننار گننروه دسننتجبننندی شنندند .در گننروه یننک،
جمعيتهای تناژان ،گمارلننگ ،راميشنلج و سنالوک ،در
گروه دو ،جمعيتهای کندهسوره و بلکج ،در گنروه سنج،
جمعيتهای کال و هوارهخنول رنرار گرفتنند ،جمعينت
دویسج بج تنهایی در خوشج چهار ررار گرفت (شکل .)3

جدول  -3فواصل ژنتيکی نااریب نی ميان جفتجمعيتهای Quercus brantii
جمعيت

TJ

SL

GL

GM

KD

BL

DW

CA

HA

TJ

****
0/091
0/091
0/099
0/040
0/031
0/991
0/054
0/055

0/093
****
0/093
0/099
0/903
0/939
0/999
0/034
0/030

0/095
0/093
****
0/031
0/011
0/011
0/099
0/099
0/091

0/099
0/093
0/035
****
0/099
0/039
0/093
0/091
0/090

0/031
0/014
0/094
0/099
****
0/031
0/943
0/053
0/091

0/903
0/905
0/091
0/091
0/053
****
0/010
0/099
0/093

0/019
0/999
0/093
0/034
0/902
0/092
****
0/034
0/090

0/093
0/011
0/095
0/099
0/095
0/032
0/094
****
0/029

0/999
0/934
0/019
0/019
0/014
0/903
0/924
0/094
****

SL
GL
GM
KD
BL
DW
CA
HA

فواصل ژنتيکی نی بر اساس نشانگر  ISSRدر باال و بر اساس نشانگر  IRAPدر پایين محور رطری نشان داده شدهاند.

شکل  -3تجزیۀ خوشجای نج جمعيت  Quercus brantiiبراساس دادههای نشانگر
برمبنای فاصلۀ ژنتيکی و الگوریتم UPGMA

ISSR
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تجزیننۀ خوشننجای بننراسنناس دادههننای  IRAPبننا
استفاده از الگنوریتم  UPGMAو فاصنلج ژنتيکنی ننی
جمعيتهای بررسیشده را بج پنج خوشج تفکيک کرد.
در خوشۀ اول ،جمعيتهای تناژان و کنندهسنوره و در
خوشۀ دوم ،جمعيت های کال و هج وارهخنول همگنروه

شدند .جمعينت هنای بلکنج و سنالوک بنج تنهنایی در
خوشجهای سوم و چهارم ررار گرفتنند؛ خوشنۀ پننجم
جمعيتهای گمارلنگ ،راميشنلج و دویسنج را در خنود
جای داد (شکل .)4

شکل  -4تجزیۀ خوشجای نج جمعيت  Quercus brantiiبا استفاده از دادههای نشانگر
برمبنای فاصلۀ ژنتيکی و الگوریتم UPGMA

بحث
در این تحقين  ،عنالوه بنر اسنتفاده از دو نشنانگر
مولکننولی مبتنننی بننر  ،DNAتنننو در مشخصننجهننای
ریختاری برگ پایجهای جمعيتهای نمونجبرداریشنده
نيز ارزیابی شد .استفاده از مشخصجهنای ریختناری در
بررسی تنو ژنتيکی جمعيت های گونج هنای چنوبی را
برخنننی محققنننان ،پيشنننتر گنننزارش کنننردهانننند
) .(Shiran et al., 2011نتننایج تجزیننۀ واریننانس
چندمتغيرۀ اینن صنفات نشنان داد کنج بنين منناط
بررسننیشننده ،تنننو ریختنناری زیننادی وجننود دارد.
همچنين برای تمایز جمعيتها براساس مشخصجهنای
ریختاری با استفاده از تجزینج بنج مؤلفنجهنای اصنلی،
بررسی صورت گرفت .این تجزینج نشنان داد کنج سنج
مولفننۀ اول در مجمننو  39/4درصنند از کننل تنننو
ریختنناری موجننود در جمعيننتهننا را تبيننين کردننند،
بج طوریکج مؤلفۀ اول  49/3درصند ،مؤلفنۀ دوم 24/9
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IRAP

درصد و مؤلفۀ سوم  95/5درصد از تنو کنل را نشنان
دادند .بزرگترین ضرایب صفات در مؤلفنۀ اول شنامل
ارتفا نقطج حداکثر پهنای برگ تا نوک ،طول پهننک
و تعداد دندانج در سمت راست و چ برگ ،در مؤلفنۀ
دوم شامل صنفات طنول دمبنرگ ،پهننای پهننتنرین
دندانج و فاصلۀ رگبرگ اصلی تا نوک بزرگترین دندانج
و در مولفۀ سوم شامل ضرایب پهنای دندانۀ انتهنایی و
طول دندانۀ انتهایی بودند (جدول  .)4این تننو زیناد
ریختاری مشاهدهشده در جمعينتهنای بلنوط ایراننی
زاگرس شنمالی ممکنن اسنت ناشنی از انتروگرسنيون
ژنها از دیگر گونجهای بلنوط یعننی  Q. infectoriaو
 Q. libaniبج ژنوم بلوط ایرانی باشد .البتج ربول ینا رد
این فرضيج (دورگجگيری مبتنی بر اینتروگرسنيون) در
این گونج نيازمند بررسیهای بيشتر است .در مطالعات
مختلف انجام گرفتج بر روی سایر گونجهای پهنبنرگ،
مشخصج هایی همچون طول و پهننای بنرگ بيشنترین
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تننأرير را در ایجنناد واریننانس داشننتجاننند (زرافشننار و
همکنننناران9333 ،؛ کفنننناش و همکنننناران9339 ،؛
یوسننفزاده و همکننناران .)9339 ،براسننناس تجزینننۀ
خوشجای دادههای ریختشناختی بنابر الگوریتم وارد و
فاصلۀ ارليدسی ،جمعيت هنای بررسنیشنده در شنش
گروه دستج بندی شدند (شکل  .)9بنا وجنود مشناهدۀ
تنو زیاد ریختاری بنين جمعينتهنای بررسنیشنده،
شاخص های این تنو برای تمایز کامل جمعينتهنا از
هم ناکافی بودند.
ارزیننابی صننفات ریختنناری ،رویکننردی کالسننيک و
سنتی برای بررسی تنو جمعيتی گوننج هنای گيناهی
است ) . (White et al., 2007در ارزیابی مشخصجهای
ریخننتشننناختی بننرگ  45پایننۀ برگرفتننج از هشننت
جمعيننت طبيعننی  Quercus brantiiدر جنگننلهننای
استان چهارمحال و بختياری ،تننو معننیدار و بناالی
جمعيت های منورد بررسنی بنراسناس مشخصنج هنای
ریخنننتشنننناختی بنننرگ گنننزارش شنننده اسنننت
) .(Shiran et al., 2011با بهرهگيری از مشخصجهنای
ریختاری بذر ،تنو جمعيتی پرووننانس هنای مختلنف
 Q. ilexدر اسننپانيا بررسننی و تنننو معنننیدار بننين
پرووننننننانسهنننننا گنننننزارش شنننننده اسنننننت
).(Valero et al., 2012
تنو ژنتيکی درون و بين جمعيت های بررسیشده
با بهرهگينری از نشنانگرهای مولکنولی  ISSRو IRAP
بررسننی شنند .در سننطح جمعيننت ،ميننانگين درصنند
مکانهای ژنی چندشکل برآوردشده براسناس نشنانگر
 ISSRبرابر با  92/49درصد و ميانگين تننو ژنتيکنی
نی برابنر بنا  0/93بنود .در سنطح گوننج اینن مقنادیر
بجترتيب  13/99درصد و  0/24بود .براسناس نشنانگر
 IRAPدر سننطح جمعيننت و گونننۀ ميننانگين درصنند
لوکننوسهننای چندشننکل بننجترتيننب  93/43درصنند و
 11/22درصد و ميانگين تنو ژنتيکی نيز بنج ترتينب
برابنننر بنننا  0/29و  0/29بنننرآورد شننند .بننننابراین،
جمعيتهای  Q. brantiiتنو ژنتيکنی بيشنتری را در
سنننطح گوننننج در مقایسنننج بنننا سنننطح جمعينننت

حفظ کنردهانند .بنجطنور مشنابج در Quercus suber
)Q. acutissima ،(Löpez-Aljorna et al., 2007
)Q. semiserrata ،(Zhang et al., 2013

( )Pakkad et al., 2008و دیگر گونجهای چوبی همچون
،)Feyissa et al., 2007( Hagenia abyssinica
،(Tian et al., 2012) Dendrocalamus giganteus
 )Li et al., 2013( Prunus armeniacaتنو ژنتيکی
زیادی در سطح گونج گزارش شده است .در مورد تنو
ژنتيکی نی و شنانون بنين ننج جمعينت بررسنیشنده
تفاوت هنای زینادی وجنود داشنت .بنراسناس اینن دو
شاخص جمعيتهای تاژان و بلکج بجترتيب بيشترین و
کمترین تنو را نشان دادند (جدول .)9
نتایج نشان داد کج رابطۀ معنیداری بين پنراکنش
جغرافيایی جمعيت ها و واگرایی آنها براساس داده های
ریخنننتشنننناختی ISSR ،و  IRAPوجنننود نننندارد؛
بجطوریکج جمعيتهای ینک منطقنج در ینک خوشنج
رنننرار نگرفتنننجانننند و در مقابنننل در برخنننی منننوارد،
جمعيت های برگرفتج از مناط مختلنف در کننار هنم
گننروهبننندی شنندهاننندThriveni et al., (2013) .
و ) Luo et al., (2011نيز عندم همبسنتگی معننیدار
بين تنو ژنتيکی جمعيت هنای بررسنیشنده و منشنأ
جغرافيایی آنها را گزارش کردنند .امنا از طنرح دیگنر،
)Salehi Shanjani et al. (2010) ،Feyissa et al. (2007
و ) Derero et al. (2011بننننننج ترتيننننننب
Fagus
orientalis ،Hagenia
در abyssinica
و  Cordia Africanaهمبستگی بين فواصنل ژنتيکنی
جمعيت های بررسی شده بنا فواصنل جغرافينایی بنين
آنها را ضعيف ،اما معنیدار میدانند.
پراکنش جغرافيایی ،سيستم تالرنی ،گسنترۀ حينات و
دخالتهای انسانی ،از عوامل اصلی تأريرگذار و تعيينکنندۀ
تنننو ژنتيکننی گونننجهننای گينناهی شننناختج شنندهاننند
(.)Hamrick and Godt, 1996; White et al., 2007
بجطنور کلنی گوننجهنای دارای پنراکنش گسنترده بنج
برخورداری از تنو ژنتيکی بيشتری از گونجهای دارای
گسننننترۀ رویشننننگاهی محنننندود متمایننننلترننننند
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) .(Hamrick and Godt, 1996رویشنگاه Q. brantii

در ایران از جنوب استان آذربایجنان غربنی تنا اسنتان
فارس گسترش دارد .بنابراین ،همانطورکج نتنایج اینن
تحقي نينز نشنان داد انتظنار منیرود تننو ژنتيکنی
زیادی در این گونج حفنظ شنود .دومنين عامنل مهنم
تعيينکنندۀ تننو ژنتيکنی گوننج هنای گيناهی ،ننو
سيستم تالری حاکم بر آنهنا اسنت .گوننجهنای بلنوط
عمومن ناً خودناسنننازگار و بنننادگردهافشنننان هسنننتند
) .(Knapp et al., 2001; Chung et al., 2002تکثينر
این گوننج در جمعينت هنای طبيعنی از طرین بنذر و
جستزایی است ،البتج بنجشنرطی کنج رویشنگاه آن از
دخالت و آشفتگیهای انسانی مصون بمانند .اینن ننو
سيسننتم زادآوری سننبب شننکلگيننری ررابننت ميننان
پایجهای وارع در آن جمعينت منیشنود کنج خنود بنج
تقویت احتمال بقای پایج ها و حفظ تنو ژنتيکی زیناد
بلننوطهننا منجننر مننیشننود .از منظننر سننومين عامننل
تعيينکننندۀ اررگنذار بنر تننو ژنتيکنی ،ازآنجنا کنج
 Q. brantiiعمری طوالنی دارد و پایجهای آن ممکنن
است سال ها عمر کنند ،ازاینرو ،این عامل می تواند در
حفننظ تنننو ژنتيکننی زینناد ایننن گونننج اررگننذار باشنند
) .(Hamrick and Godt, 1996همچنين دخالتهنای
انسانی بجعنوان یکی دیگر از عوامنل مهنم اررگنذار بنر
تنو ژنتيکی گونجهنای گيناهی ،منیتوانند پاینداری و
پویایی جمعيت ها را از طری تغيير فرایندهای ژنتيکی
و اکولوژیکی دستخوش تغييراتی کنند و بندینترتينب
تنو ژنتيکی جمعيتهای یک گونج را نسنبت بنج هنم
تغيير دهد ).(Farwig et al., 2008
در مقایسج با سایر گونجهای بلوط ،در اینن تحقين
مشخص شد کج ميزان تمایز ژنتيکنی جمعيتنی بلنوط
ایرانی با برآورد وجنود  (ISSR) 0/23و (IRAP) 0/99
در ميان جمعيتها متوسط است کج نشاندهندۀ تمایز
مالیم ژنتيکی بين جمعيتها براسناس هنر دو آغنازگر
اسننت .بننرآورد جریننان ژنننی (9/59 = Nm, ISSR؛
 )2/03 = Nm, IRAPبا استفاده از آمارۀ  ΦSTمحاسبج
شنن ند .بننننجنظننننر مننننیرسنننند خودناسننننازگاری
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) ،(Chung et al., 2002پخنششندگی داننۀ گنرده در
فواصل طوالنی بجوسيلۀ باد ( ;Dow and Ashley, 1998
 )Frankel et al., 1995و بنذر توسنط انسنان در کنم
بودن تمایز ژنتيکی مينان جمعينت هنای بلنوط نقنش
مهمی داشنتج و سنبب تقوینت یکننواختی ژنتيکنی و
یکسان شدن فراوانی های آللی در مينان جمعينتهنای
مجاورهم بلوط شنده اسنت ( Alfonso-Corrado et al.,
;.)2004; Coelho et al., 2006; Shiran et al., 2011
جریان ژنی ) (Nmبرآوردشده در اینن تحقين بنا کنم
بودن تمایز ژنتيکی ميان جمعيتها همخوانی دارد .در
تحقيقننی در مننورد ارزیننابی تنننو ژنتيکننی دو بلننوط
مکزیکننی بننا اسننتفاده از نشننانگرهای  RAPDفراوانننی
جریان ژننی بنين  9/15و  3/99گنزارش شنده اسنت
) .(Alfonso-Corrado et al., 2004مقدار  Nmبيشتر
از یک از واگرایی ژنتيکی جمعيتها و تأريرپنذیری آنهنا
از عوامل فرسایندۀ تنو ژنتيکی همچون رانش ژنتيکنی
جلوگيری میکنند ).(Wright, 1951; Slaktin, 1994
سازوکار تالری یکی از مهمترین عوامل اررگذار بر تنو
ژنتيکننی گونننجهننای گينناهی بننجشننمار مننیآینند
) ،(Hamrick and Godt, 1996بجطوریکج گونجهنای
باددگرگشن همچون بلوط ها بج طنور طبيعنی از تننو
ژنتيکننی زینناد و تمننایز ژنتيکننی بننينجمعيتننی کمننی
برخوردارنننند ) .(Rossetto et al., 1995بيشنننتر
بننودن تنننو ژنتيکننی درونجمعيتننی نسننبت بننج
تننننو بنننينجمعيتنننی مشننناهدهشنننده در اینننن
تحقين را ) Zhang et al. (2007در Q. mongolica
و ) González-Rodríguez et al. (2005و در
 Quercus sp.نيز مشاهده کردهاند.
در بررسیهای تنو ژنتيکنی ،تفناوتهنای ریختناری
رادر بج متمایز کردن جمعيتها و ژنوتي های داخل آنهنا
در سنطح ژننوم نيسنتند (.)Kadkhodaei et al., 2011
در این تحقي  ،همبستگی ماتریس تشابج بجدستآمده
از نشانگرهای ریختاری و ژنوتيپی ضعيف بنود .چننين
یافتننجای مبنننی بننر ضننعيف بننودن همبسننتگی بننين
دادههننای ریختنناری و مولکننولی در مطالعننۀ ژنتيننک
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جمعينننت ژنوتين ن هنننایی از  Prunus sp.توسنننط
) Lacis et al. (2009و )Khadivi-khub et al. (2013
مشاهده شده است .محققان یادشده بر این باورند کنج
تفاوت در مشخصج های ریختاری ضرورتاً بج گروه بندی
جمعيت ها یا ژنوتي های داخل آنها همانند گروهبندی
مبتنی بر تکنيکهای مولکولی منجر نمیشود .در اینن
تحقي نشان داده شند کنج تفناوت در مشخصنجهنای
ریختاری بنرگ جمعينتهنا در سنطح ژنتيکنی ماننند
نشانگرهای  ISSRو  ،IRAPکج در ارزیابی چندشنکلی
مناط وسيعی از ژنوم را پوشش میدهند ،جمعيتها را
تفکيک نکردند .در مورد صفات ریختاری بجدليل اینکنج
هر یک توسنط بخنشهنای محندودی از ژننوم کنتنرل
میشود و از طرح دیگنر بنروز آنهنا بنجشندت متنأرر از
تغييرات محيطی است ،انتظنار اینکنج دادههنای آنهنا از
مطابقتی زیاد با دادههای نشانگرهای مولکولی برخنوردار
نباشننند ،طبيعننی اسننت ( ;Williams et al., 1990
 .)Kumar, 1999از طننرح دیگننر اگرچننج در مننناط
مختلننف ژنننوم (رمزشننونده و غيررمزشننونده) همننواره
جهننش کننموبننيش اتفننا مننیافتنند ،و نشننانگرهای
چندشننکلی  DNAضننرورتاً در نننواحی بيننان ژنهننای
رمزکنندۀ صفات ریختاری وارنع نمنیشنوند ،ازایننرو،
تغييرات در سطح ژنوم هميشج در تغيينرات ریختناری
منعکس نمیشود.
استفادۀ ترکيبی از انوا مختلف نشنانگرهای دارای
سازوکار انتقال تنوار مختلنف و تأريرپنذیر از عوامنل
تکاملی گوناگون ،تصنویر جنامع تنر ،رابنل اعتمنادتر ،و
بهتنننری از تننننو ژنتيکنننی بنننجدسنننت منننیدهننند
).(Fortini et al., 2009; Carvalho et al., 2009
براسنناس نتننایج اینننن تحقينن  ،سنناختار ژنتيکنننی
جمعيتهنای  Q. brantiiرا منیتنوان بندین صنورت
توصننيف کننرد :تنننو ژنتيکننی نسننبتاً زینناد در سننطح
جمعيننت و گونننج و تمننایز متوسننط ژنتيکننی بننين
جمعيتها .با وجود این ،در دهجهای اخير جنگلهنای
زاگرس شمالی متأرر از فعالينت هنای تخریبنی شندید
ناشی از دخالتهای ساکنان محلنی بنوده اسنت ،کنج بنج

کنناهش شنندید مسنناحت جنگننل از یننک طننرح و عنندم
اسننتقرار زادآوری بننج دليننل آشننفتگیهننای اکولننوژیکی و
ژنتيکی از طرح دیگر منجر شده است .بنابراین ،حفاظنت
در محل بجعنوان مهنمتنرین اولوینت حفاظنت از ذخنایر
ژنتيکی این گونج توصيج میشود .مراربنت از جمعينت ینا
جمعينتهنای هندح در حفاظننت در محنل بنج انسننجام
فرایندهای دگرگشنی ،جوانجزنی بذرها ،نمو نهالهای این
گونج و دیگر گونجهای همراه و در نتيجج حفاظت از تننو
ژنتيکی این گونج منجنر منیشنود .براسناس نتنایج اینن
تحقي  ،جمعيت تاژان و پس از آن کنال بيشنترین تننو
ژنتيکی را دارنند .بننابراین ،اینن جمعينتهنا منیتواننند
جمعيتهایی ایدهآل برای بررسی اکولوژی و تکامنل اینن
گونج باشند و باید بج حفاظت آنها توجج وین های شنود .در
بررسیهای عرصجای ،همواره در پای درختان بلوط تعداد
زیننادی بننذر در فصننل بننذردهی مشنناهده مننیشننود ،امننا
متأسفانج هيچ نهالی در اطراح همين پاینجهنا در منناط
طبيعی مشاهده نمیشود .بجنظر میرسد جوانجزننی بنذر
در بلوطهای زاگرس شمالی بجدليل نيازهنای اختصاصنی
بج رطوبت و دمای مورد نياز بسيار پایين است .بنجعنالوه،
ورود دام بج جنگل و آشفتگیهای ناشنی از دخالنتهنای
انسانی نيز یکی از دالیل عدم اسنتقرار نهنالهنای جنوان
حاصل از تعداد محدود بنذر جواننجزده در جنگنل اسنت.
بنابراین ،افزونبر حفاظت در محنل ،بایند روشنی منؤرر و
سيستماتيک برای جوانجزنی بذرهای این گونج بنجمنظنور
ایجاد کتابخانجهای ژرمپالسم (حفاظنت خنارج از محنل)
در این گونج توسعج یابد.
سپاسگزاری
نویسندگان مقالج از سرکار خنانم موننا نصنری بنج
دليل کمک در جمع آوری نموننج هنای گيناهی بسنيار
سپاسگزارند .منابع مالی این تحقي از محل اعتبنارات
تصویب شده بنرای پاینان نامنۀ خنانم لنيال عليخنانی و
همچنين پ وهاننۀ دکتنر نقنی شنعبانيان در دانشنگاه
کردستان تأمين شد.
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Abstract
In this study, the intra- and inter-population genetic diversities of 125 genotypes representing
nine populations of Quercus brantii from North-Zagros forests were studied using leaf
morphological characteristics, inter simple sequence repeats (ISSR) and inter retrotransposal
amplified polymorphism (IRAP) markers. Cluster analysis based on morphological
characteristics differentiated significantly the nine Q. brantii populations into six main
groups. Eighteen ISSR and 10 IRAP primers amplified a total of 233 and 129 fragments of
which 224 and 126 fragments were polymorphic, respectively. Both ISSR and IRAP marker
systems revealed high genetic diversity at species level (ISSR: h= 0.24, PPL = 98.71%; IRAP:
h= 0.21, PPL = 99.22%). Estimated coefficient of genetic differentiation (ΦST) based on ISSR
and IRAP primers were 0.23 and 0.16, respectively indicating most of the total genetic
variation distributed within populations than between populations for both marker systems
that confirmed with molecular analysis of variance (AMOVA). The low level of genetic
diversity between populations and high genetic differentiation among individuals within
populations were probably due to extensive gene flow resulted from wind pollination of oaks.
Cluster analysis for both molecular marker systems grouped these nine populations into
distinct clusters within UPGMA dendrograms. There was no significant correlation between
genetic distances of populations and geographic distribution distances with mantel test.
Keywords: Gene flow, Genetic diversity, Inter-simple sequence repeats (ISSR), Molecular
marker, Oak.
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