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چکیده
) يکی ازSeidlitzia rosmarinus(  گياه اشنان. (تاجخروسيان) دارای سه گونه علفی و يک گونه درختچهای استSeidlitzia جنس
 برای بررسی تنوعRAPD  نشانگر مولکولی، در اين تحقيق.گياهان مقاوم جوامع شورپسند است که نقش مهمی در حفاظت خاک ايفا میکند
RAPD  تعداد پنج آغازگر تصادفی در انجام واکنش. مورد مطالعه قرار گرفت، جمعيت17  نمونه گياهی از85 ،ژنتيکی جمعيت گونه مذکور
 در تجزيه. به دست آمدOPS-07  وOPM-06  بيشترين تعداد باندها از دو آغازگر. به دست آمدDNA  باند400 به کار گرفته شد و در کل
 ماتريس تشابه ايجاد شده در نرمافزار. استفاده شدNTSYS Ver. 2.02  از نرمافزارRAPD کالستر ژنوتيپها برای تفسير دادههای آناليز
) با بيشترينPSE(  جمعيت کاشان، در تحقيق حاضر. به دست آمدSAHN  با استفاده از مدل خوشهبندیUPGMA  با روشNTSYS
،Gen Alex 6.41  بعد از تشکيل ماتريس صفر و يک با کمک نرمافزار. به عنوان گروه خواهری ساير جمعيتهای موجود در نظر گرفته شد،فاصله
 از مجموع کل.) به منظور برآورد تنوع ژنتيکی استفاده شدAMOVA(  از نرمافزار آناليز واريانس مولکولی،RAPD برای تفسير دادههای آناليز
 با توجه به اهداف اين. تنوع بين جمعيتی محاسبه شد%31 ، آن مربوط به تنوع درون جمعيتی%69  بيشترين ميزان تنوع ژنتيکی يعنی،تنوع
. روشی سودمند برای بررسی پراکندگی ژنتيکی جمعيت اشنان بوده استRAPD  میتوان نتيجه گرفت که نشانگر مولکولی،تحقيق
Seidlitzia rosmarinus ،UPGMA  روش، تجزيه خوشهای، تاجخروسيان،آناليز واريانس مولکولی
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Summary
The genus Sedlitzia (Amaranthaceae) includes four herbaceous and one shrubby species. Sedlitzia rosmarinus
is resistant to salinity that plays an important role in soil conservation. In this research, RAPD molecular markers
were used to evaluate the genetic diversity among 85 plant samples from 17 populations of S. rosmarinus. Five
primers were used to perform RAPD reactions and a total of 400 DNA bands were obtained. After forming 0 and 1
matrix with the help of GenAlex 6.41 and UPGMA methods using SHAN clustering model, NTSYS Ver. 2.02
software was used to interpret RAPD analysis data. Molecular analysis of variance (AMOVA) was performed to
estimate genetic diversity out of 85 individuals. Out of the total diversity, it was calculated that, the highest amount
of genetic diversity i.e. 69% was related to intra-population and 31% to inter-population diversity, respectively.
Keywords: Amaranthaceae, AMOVA, cluster analysis, salinity, UPGMA method
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مقدمه
جنس  Seidlitziaدارای جنين مارپيچ ،دانه افقی ،ساقه
بندبند و مفصلدار و گلهای سبزفام و کرکدار است .گياهان
اين جنس علفی يکساله يا درختچهای ،کامال بدون کرک و يا با
تودههايی از کرک فقط در محور برگها؛ گلها نرماده يا
يکجنسی ،بدون دمگل ،در محور برگها ،معموال در دستهها
(خوشهها)ی  3-5تايی؛ قطعات گلپوش پنجتايی ،نوک کند،
رشديافته و در حالت ميوه با بال غشايی پهن گسترده مشخص؛
پرچمها پنجتايی ،بساکها بدون زايده؛ بازوهای خامهای دوتايی،
خطی؛ ميوه افقی ،به ندرت عمودی؛ دانهها با جنين حلقوی و
بدون اندوسپرم.
گياه اشنان ( )Seidlitzia rosmarinus Boiss.که
نخستين بار توسط بواسيه ) (Boissier 1879معرفی شد،
پراکنش وسيعی در آسيای جنوبغربی داشته ،به طوری که تنوع
ريختشناختی گستردهای را نشان میدهد (.)Hedge 1997
اشنان درختچهای پايا با شاخههای سفيد رنگ است که ارتفاع
آنها به  1/5متر میرسد .اين گونه به افتخار سِدلتيس
( )Seidlitizگياهشناس ،با نام علمی  S. rosmarinusمعرفی شده
است ( .)Sabeti 1994در بررسی واکنش گياه اشنان به تنش
شوری ،گفته میشود که اين گياه برای مقابله با شوری ،يونهای
اضافی را در واکوئلهای مرکزی سلولهای برگ و واکوئلهای
کوچک سيتوپالسمی برگ و ريشه ذخيره میکند .تجمع باالی
يونهای سديم ،کلر و کلسيم در اين گونه در عرصههای شور
به اثبات رسيده است (،)Khavazeh 1999, Yasseen 2007
به طوری که در برخی موارد از اين گونه جهت تعيين ميزان
آلودگی مناطق مختلف به فلزات سنگين استفاده گرديده است
( .(Al-Khateeb & Leilah 2005ريشه اصلی ،ابتدا به طور
عمودی در خاک نفوذ میکند ،اما توسعه ريشههای فرعی ناچيز
بوده که پس از رسيدن به رطوبت کافی در جهت افقی رشد و
افزايش میيابد (.)Baghestani Maybodi 1996
اشنان درختچهای به بلندی  1/5-2متر ،برگها به طول
 5-34ميلیمتر ،آبدار ،گوشتی ،استوانهای يا استوانهای گرزی ،در
قاعده و در انتها ضخيمتر ،بدون نيشتر انتهايی ،کم و بيش افقی،
محتوی امالح فراوان؛ گلها غالبا به تعداد سه عدد در محور
برگهای بااليی؛ برگهها شامل دو عدد جانبی و تعدادی برگک
کوچکتر ،به طول تقريبا برابر گلپوش؛ گلپوشها به طول حدود
 1/6ميلیمتر در مرحله گل ،در مرحله ميوه کمی بزرگتر،
دايرهای-واژتخممرغی ،نوک فرورفته ،بالدار؛ ميوهها پنج باله ،قطر
ميوه با بال  8-12ميلیمتر و بالها به رنگهای زرد و تا نارنجی
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و يا ارغوانی ( .)Mozaffarian 2004اين گونه از جمله گونههايی
است که چرخه رويشی خود را در محيطهای با شوری باال
تکميل و توانايی انباشتن عناصر ريزمغذی را بيش از آنچه که
نياز است دارا میباشد (.)Benlloch-Gonzalez 2005
جهت تهيه کريا (کربنات سديم) ،شاخههای گياه را در
فاصل پاييز قطع نموده و جمعآوری و خشک مینمايند .پس از
آتش زدن شاخهها در اتاقکی حوضچه مانند ،ماده مذابی به نام
کريا توليد میگردد که پس از سرد شدن به صورت جامد در
میآيد .کريا بيشتر در صنعت جهت تهيه سود سوزآور ،استفاده
در صنايع صابونسازی و پودرهای شوينده ،شيشهسازی و
رنگرزی ،کاشی و سراميک سازی ،تثبيتکننده رنگ ،پااليش
نفت و عکاسی و نيز به عنوان يک ماده اوليه در تهيه بعضی از
داروهای شيميايی سديمدار مورد مصرف قرار میگيرد.
گرچه اشنان گياه شورپسندی است ولی افزايش بيش از حد
نمک از رشد آن جلوگيری مینمايد ،به طوری که در مناطق
کويری که ميزان امالح خيلی زياد است ،دامنه پراکنش
گياه فقط به آبراهههايی محدود میشود که به وسيله
سيالبهای هرساله خودشوری خاک را تا حدی کاهش میدهند
(.)Azimi et al. 1992
بخشهای بزرگی از کشور ايران دارای خاکهای شور
است که تنها برخی گياهان خاص قادر به رشد در آن شرايط
هستند .گياه اشنان يکی از معدود گياهانی است که حتی در
حاشيه درياچههای آب شور که در آنها نمک به صورت
کريستاليزه ديده میشود ،رويش میيابد ( Iranbakhsh et al.
 .)2008همچنين ،تأثير شوری بر جوانهزنی بذر گياه اشنان
بررسی و مشخص شد که بذر اين گياه میتواند نمکهای
 NaCL ،KCL ،KNO3را تا غلظت  400ميلیموالر تحمل نمايد
( .)Hadi et al. 2007در مورد بذر اين گياه میتوان گفت که
بهترين روش تکثير گياه از طريق بذر است ( Ghahraman
 .)1994باال بودن سطح ايستايی آبهای زيرزمينی و شوری
سطح خاک ،دو ويژگی مهم در گسترش اين گونه است،
به طوری که در منابع مختلف از اين گونه به عنوان شاخص
خاک و پوشش گياهی مناطق بيابانی نام برده شده است ( Boer
 .)& Sargeant 1998ويژگیهای تشريحی ،فيزيکی و شيميايی
چوب درختچه اشنان نيز مورد مطالعه و بررسی دقيق قرار گرفته
است ( .)Safdari 2011نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که
از جمله ويژگیهای تشريحی قابل توجه چوب گياه اشنان را
میتوان در وجود "فلوئمهای داخل بافت چوبی" ،عدم وجود
اشعه چوبی ،نامشخص بودن دواير رويشی ،وجود صمغ فراوان در
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آوندهای بخش چوب درون ،تجمع يا به عبارتی گروهی شدن
بيش از اندازه آوندها و همچنين ضخامت غيرعادی اجزای سلولی
و ليگنينی شدن ديوارههای پارانشيم طولی دانست که از اين
جهت به گونههای چوبی همتيره خود يعنی سالسوال
( ،)Haloxylon spp.تاغ ( )Salsola spp.و به ويژه Atriplex spp.
شبيه است (.)Fahn et al. 1986, Neumann et al. 2001
هدف از تحقيق حاضر ،بررسی تنوع ژنتيکی جمعيتهای
گياه اشنان در برخی از مناطق ايران با استفاده از روش مولکولی
( )RAPDو دقت و تشابه اين روش در تفکيک جمعيتهای اين
گونه بوده است.
روش بررسی
مواد گياهی مورد استفاده در اين تحقيق ،شامل  85نمونه
گياهی از  17جمعيت مورد استفاده بود .نام ،عالمت اختصاری و
محل جمعآوری نمونههای گياهی در جدول شماره  1ارايه شده
است .در فصل بهار ،نمونههای گياه اشنان جمعآوری و در
آزمايشگاه مجموعه گياهان دانشگاه واحد علوم تحقيقات شناسايی
شدند .استخراج  DNAژنومی کامل از برگهای خشک شده روی
سيليکاژل از  85نمونه گياه اشنان ( )S. rosmarinusبه کمک
کيت استخراج  Zoofast Extractو DNeasy Plant Mini Kit-
 QIAGENانجام شد .قبل از  ،PCRآمادهسازی پرايمرها انجام شد
(جدول  .)2هر مخلوط واکنش  PCRشامل  3ميکروليتر DNA
ژنومی با غلظت  10نانوگرم در ميکروليتر 2 ،ميکروليتر از پرايمر با
غلظت  10پيکومول و  2/5ميکروليتر بافر  PCRبا غلظت  1Xبود.
چرخههای حرارتی شامل  94درجه سلسيوس برای واسرشت-

سازی اوليه به مدت  5دقيقه انجام گرفت .در گام بعد 35 ،چرخه
به صورت  94درجه سلسيوس به مدت  5ثانيه 36 ،درجه
سلسيوس به مدت  45ثانيه 72 ،درجه سلسيوس به مدت 60
ثانيه و در نهايت يک چرخه  72درجه سلسيوسی به مدت 5
دقيقه برای تکميل بسط انجام شد .به منظور اطمينان از وجود
 DNAتکثير شده ،پس از انجام  PCRبه منظور مشاهده
فرآوردههای حاصل از آن يعنی بخشی از  DNAتکثير يافته ،از
روش الکتروفورز افقی با ژل آگارز يک درصد استفاده گرديد
( .)Sambrook & Russell 2001پس از پايان الکتروفورز ،ژل
حاوی محصوالت  PCRبه دستگاه مخصوص عکسبرداری
( )Labnetمنتقل و تحت اشعه  UVقرار گرفت تا تکباندهای
قطعات  DNAقابل رويت شوند .محصوالت  PCRجهت تعيين
توالی به کشور آلمان فرستاده شد .کروماتوگرافهای حاصل از
تعيين توالی  ،DNAبا استفاده از نرمافزار  Sequencherويرايش و
سپس با استفاده از  Mac Cladeو ،)Ver. 2.74( Mesquite
همرديفسازی ( )alignmentشدند ( Maddison & Maddison
 .)2002بعد از تشکيل ماتريس صفر و يک با کمک نرمافزار
) ،GenAlex (Ver. 6.41برای تفسير دادههای آناليز  RAPDاز
نرمافزار ) NTSYS (Ver. 2.02استفاده شد .ماتريس تشابه ايجاد
شده توسط نرمافزار  Excelدر نرمافزار  NTSYSبا روش
 UPGMAبا استفاده از مدل خوشهبندی  SAHNبه دست آمد.
آناليز واريانس مولکولی ) (AMOVAبه منظور تفکيک واريانس
مولکولی کل به واريانس ژنتيکی درون و بين جمعيتها با کمک
نرمافزار مذکور ) (GenAlex Ver. 6.41انجام شد.

جدول  -1محل جمعيتهای گياه اشنان جمعآوری شده از ايران
Table 1. Location of collected populations of Seidlitzia rosmarinus in Iran
Population

No. of sample

Site of sampling

Collector

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1–5
6–10
11–15
16–20
21–25
26–30
31–35
36–40
41–45
46–50
51–55
56–60
61–65
66–70
71–75
76–80
81–85

Qom
Qom
Kashan
Semnan
Semnan
Isfahan
Yazd
Yazd
Yazd
Esfahan
Esfahan
Qom
Kashan
Kashan
Kashan
Esfahan
Yazd

Sh. Sedighi
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Voucher No.
IAUH 14042
IAUH 14043
IAUH 14039
IAUH 14037
IAUH 14038
IAUH 14034
IAUH 14032
IAUH 14033
IAUH 14028
IAUH 14029
IAUH 14030
IAUH 14044
IAUH 14040
IAUH 14041
IAUH 14036
IAUH 14035
IAUH 14031

Code of population

Code

PIF
PFIF
PFO
PON
PTW
PTE
PTH
PTOU
PTR
PTEN
PELE
PSIX
PSII
PSEV
PSE
PEI
PNIN

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
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شکل  -1نقشه پراکنش جمعيتهای گياه اشنان در ايران.
Fig. 1. Distribution of Seidlitzia rosmarinus populations in Iran.

جدول  -2پرايمرهای  RAPDمورد استفاده در تحقيق حاضر
Sequence

Table 2. RAPD primers used in the present study
No.
Primer

'5'- TCGCCCAGTC -3

OPQ-20

1

'5'- TCCGATGCTG -3

OPS-07

2

'5'- GTAGCACTCC -3

OPP-01

3

'5'- CTGGGCAACT -3

OPM-06

4

'5'- ACTGAACGCC -3

OPN-05

5

نتیجه و بحث
برای تفسير دادههای آناليز  RAPDاز نرمافزار
) NTSYS (Ver. 2.02استفاده شد  .به اين ترتيب ماتريس
تشابه ايجاد شده توسط نرم افزار  Excelدر نرم افزار NTSYS
با روش  UPGMAبا استفاده از مدل خوشهبندی SAHN

به دست آمد .به منظور اندازه گيری و تعيين فواصل ژنتيکی،
دوری يا نزديکی ،خويشاوندی يا عدم خويشاوندی نمونههای
گياهی موجود در يک کلکسيون ،از روش دستهبندی خوشهای
استفاده شد.
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برای مقايسه مقادير ماتريس  UPGMAاز ضريب
همبستگی کوفنتيک (  )Cophenetic correlationاستفاده شد.
برای اين ضرايب ،هرچه فاصله ژنتيکی بين دو دسته از
کالسترها بيشتر بود ،نمونه هايی که در آن دو دسته قرار
داشتند ،از هم دورتر قرار می گرفتند .اين نشانگر مولکولی در
شناسايی نواحی چندشکلی (پلی مورفيسم) و تخمين فاصله
ژنتيکی مفيد بود .بيشترين شباهت در ضريب برابر  44مربوط
به افراد  X1و ( PTWجمعيت شماره  5از سمنان) بود که در
نقطه  Aبه هم پيوستند .در نقطه  Bدو فرد از جمعيت
سمنان ( ) PTWبا ضريب کوفنتيک  45/35در کنار يکديگر
قرار گرفتند .در نقطه ای که ضريب برابر با  46/25بود ،دو
گروه تشکيل شد ) 1 :محل اتصال يکی از افراد جمعيت شماره
 5سمنان ( ) PTWبه نقطه ( Aنقطه  )Cو  )2نقطه  ،Dمحل
اتصال دو جمعيت شماره  )PON( 4و  )PELE( 11به ترتيب
از سمنان و اصفهان بودند  .در ضريب کوفنتيک برابر با 47/5
سه گروه تشکيل شد )1 :نقطه  Eکه محل اتصال جمعيت
 YSDبه نقطه  Cبود )2 ،نقطه  Fمحل اتصال شاخه مربوط به
جمعيت  9يزد ( ) PTRبه نقطه  Dو  )3در نقطه  Gبا ضريب
 45/5شاخه های مربوط به دو جمعيت شماره  )PON( 4و 11
( ) PELEبه ترتيب از سمنان و اصفهان به يکديگر متصل
شدند؛ درست مانند نقطه  . Dدر ضريب برابر با  48/5پنج
گروه تشکيل شد )1 :نقطه  Hکه محل اتصال جمعيت شماره
 1قم (کاشان) با کد  PIFبه نقطه  2بود )2 ،نقطه  Iکه
محل تالقی جمعيت شماره  16اصفهان (  ) PEIبه نقطه F
دربرگيرنده جمعيت های يزد ،اصفهان و سمنان بود )3 ،در
نقطه  Jدو جمعيت شماره  )PTH( 7و  )PTOU( 8هر دو از
يزد با يکديگر تشکيل شاخه دادند )4 ،نقطه  Kمحل تالقی
دو جمعيت  10اصفهان ( 4 ،)PTENسمنان ( )PONبود که
ارتباط نزديک بين جمعيت های سمنان و اصفهان مانند نقاط
 Dو  Fرا نشان داد و  )5نقطه  Lمحل اتصال يک فرد از
جمعيت  5سمنان (  )PTWبه نقطه  Gبود که ارتباط بين
جمعيت های سمنان و اصفهان را نشان داد .در ضريب

کوفنتيک برابر با  ، 49چهار گروه تشکيل شد )1 :نقطه
 Mمحل اتصال جمعيت  14کاشان ( )PSEVبا نقطه  Hکه
دربر گيرنده جمعيت های قم (کاشان) و سمنان بود )2 ،نقطه
 Nمحل اتصال شاخههای  Iو  Jکه  3جمعيت از يزد2 ،
جمعيت از اصفهان و يک جمعيت از سمنان در اين نقطه
به هم متصل شدند ) 3 ،جمعيت شماره  12قم (کاشان) با کد
( ) PSIXدر محل نقطه  Oبه نقطه  Kمتصل شد  .نقطه K
دارای جمعيت هايی از اصفهان و سمنان بود که به وفور در
اين کالدوگرام ،نزديکی و قرابت جمعيتهای سمنان و
اصفهان تاييد شد و  ) 4در نقطه  Pجمعيت  9يزد ()PTR
به نقطه  Lکه  2جمعيت از سمنان و يک جمعيت از اصفهان
را شامل میشد ،متصل گرديد .شاخه های متعددی به همين
ترتيب توليد شدند (از  Mالی  .) ACجمعيت شماره 15
کاشان ( ) PSEبا بيشترين فاصله ،به عنوان گروه خواهری
ساير جمعيت های موجود در مطالعه حاضر در نظر گرفته شد
(نقطه .)AC
به دليل ماهيت نشانگرهای  ، RAPDفقط وجود يا
فقدان يک باند خاص قابل ارزيابی بود  .معيارهای انتخاب
امتياز باند ها عبارتند بودند از ) 1 :تکرارپذيری (نياز به تکرار
آزمايشها) )2 ،ضخامت )3 ،اندازه و  )4تفکيک پيش بينی
شده در يک جمعيت مورد بررسی.
 بررسی تنوع ژنتيکی در جمعيت های گونه اشنانآناليز واريانس مولکولی ) (AMOVAبه منظور تفکيک
واريانس مولکولی کل به واريانس ژنتيکی درون و بين
جمعيت ها با کمک نرم افزار ( GenAlex (Ver. 6.41انجام شد.
از مجموع  85فرد متعلق به  17جمعيت (درياچه حوض
سلطان ،سمنان-گرمسار ،يزد-مروست ،آران و بيدگل ،اصفهان
و قم) به منظور برآورد تنوع ژنتيکی انجام گرفت .تعدادی از
داده ها به دليل عدم کيفيت يا عدم جواب دهی از مجموع کل
نمونه ها کسر شد .نتايج نشان داد که از مجموع کل تنوع،
بيشترين ميزان ،يعنی  %69آن مربوط به تنوع درون جمعيتی
و  % 31مربوط به تنوع بين جمعيتی می باشد.
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.UPGMA  برای جمعيتهای گياه اشنان براساس ماتريس تشابه به روشRAPD  کالدوگرام به دست آمده از آناليز-2 شکل
Fig. 2. The obtained cladogram by RAPD data for Seidlitzia rosmarinus populations according to similarity matrix
based on UPGMA clustering method.

.)a-j(  باندهای تشکيل شده از پرايمرهای اختصاصی-3 شکل
Fig. 3. The recorded bands following application of specific primers (a-j).
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جدول  -3نتايج آزمون ( AMOVAآناليز واريانس مولکولی) تنوع ژنتيکی در جمعيتهای گياه اشنان
Table 3. Genetic variation based on molecular analysis in Seidlitzia rosmarinus populations
Source of variation

%

Estimation variance

MS

Sum of square

Df

31

8.803

85.361

250.083

3

Among populations

69

5.915

66.900

1338.000

20

Within populations

100

14.553

152.261

159.083

23

Total

Among Pops
31%
Among Pops
Within Pops

Within Pops
69%

شکل  -4درصد تنوع ژنتيکی در جمعيتهای  :Seidlitzia rosmarinusدرون جمعيتها (قرمز با  )%69و بين جمعيتها (آبی با .)%31
)Fig. 4. The genetic diversity percentages among Seidlitzia rosmarinus populations: Within populations (red with 69%
and among populations (blue with 31%).

مارتينوس و همکاران ) )Martins et al. 2003از مارکرهای
 ISSRو  RAPDبه منظور آناليز تنوع ژنتيکی ارقام پرتغالی بادام
( )Prunus dulcisو بررسی ارتباط آنها با ارقام خارجی استفاده
کردند .آنها به ترتيب از  18و  60پرايمر برای  ISSRو  RAPDاستفاده
کردند که پنج پرايمر  ISSRو شش پرايمر  RAPDتکرارپذيری و
چندشکلی (پلیمورفيسم) بااليی را نشان دادند .از ميان  124قطعهای
که  PCRشدند 120 ،قطعه ( )% 96/8چندشکلی بودند .استفاده از اين
مارکرها به خوبی توانست همه نمونههای مورد بررسی در اين تحقيق را
از يکديگر متمايز سازد .در مطالعه حاضر ،تفکيک روی تمام نمونههای
مورد بررسی به دست نيامد و علت اين اختالف میتواند به اين دليل
باشد که همه نمونهها که در تحقيق حاضر از ايران جمعآوری شدند با
يکديگر قرابت داشتند ،در صورتی که در مطالعه مارتينوس و همکاران
( )2003نمونهها از کشورهای مختلف (پرتغال ،اسپانيا ،فرانسه ،ايتاليا و
آمريکا) جمعآوری شدند که بعد فاصله ميان نمونهها میتواند منجر به
تغييرات ژنتيکی در آنها شده باشد و در نهايت درخت فيلوژنی حاصل
از آناليز آنها ،تفکيک بهتری را نشان دهد .فرناندز و همکاران
( )Fernandez et al. 2002برای تشخيص پلیمورفيسم ،شناسايی
ژنوتيپها ،تعيين تنوع ژنتيکی و روابط فيلوژنتيک  16رقم جو از
کشورهای مختلف که منشا همه آنها شناخته شده بود ،از  353نشانگر

 125( PCRنشانگر  RAPDو  228نشانگر  )ISSRاستفاده کردند.
بنابراين ،تجزيه و تحليل با استفاده از نشانگرهای  PCRمربوط به
 RAPDو  ،ISSRيک سيستم سريع ،قابل اعتماد و بسيار موثر برای اثر
انگشت  DNAرا فراهم میکند که با يافتههای مطالعه حاضر مطابقت
دارد .نتايج به دست آمده از نشانگر  ISSRدقت بيشتری داشته و روابط
بين جمعيتها را با شفافيت بهتری نشان داد .به عبارت ديگر ،توانايی
ظاهری نشانگرهای  ISSRبرای آشکار کردن سطوح باالتر پلیمورفيسم،
به جای تقويت باندهای چندشکلی بيشتر است ( Godwin et al.
 .)1997دقت و درصد تشابه نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر
براساس روش  RAPDدر مقايسه با روش  ISSRکمتر بود و برای
جمعيتهای گياه اشنان در روش  ISSRنتيجه بهتری نشان داد .البته
در کالدوگرام حاصل از مطالعه حاضر ،روابط و قرابت برخی جمعيتها با
کالدوگرام حاصل از روش  ISSRمشابه بوده و يکديگر را تاييد
میکنند ( .)Iranbakhsh et al. 2021همچنين ،در مطالعه بررسی
ويژگیهای مولکولی ژنوتيپهای Arthrocnemum macrostachyum
( )Chenopodiaceaeرشد يافته در سواحل غربی سوريه با استفاده از
تکنيکهای  RAPDو  ISSRکه توسط صالح ( )Saleh 2011انجام
شده است ،نتايج به دست آمده از مارکر  ISSRدر مقايسه با مارکر
 RAPDاز درجه اطمينان باالتری برخوردار و کارآمدتر بود.
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