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چکیده
بنگدانه به دليل آلکالوئيدهای هيوسيامين و اسکوپوالمين از ارزش دارویی باالیی برخوردار است .تنوع ژنتيکی این گياه با استفاده
از نشانگرهای مختلف ارزیابی شده است .ولی تاکنون از کاربرد نشانگرهای رتروترانسپوزونی در بررسی تنوع ژنتيکی و بهبود
کيفيت و کميت آلکالوئيدهای این گياه گزارشی ثبت نشده است .لذا در این پژوهش تنوع ژنتيکی 10جمعيت بنگدانه با استفاده
از نشانگرهای مولکولی  IRAPو  REMAPبررسی شد .برای نشانگرهای  IRAPاز  36ترکيب ممکن حاصل از هشت آغازگر
 ،LTRهفت ترکيب ،تکثير مناسب و قابل امتيازدهی داشتند .در تکنيک  REMAPاز ترکيب  11آغازگر  ISSRبا هشت آغازگر
 LTRاستفاده شد که از  88ترکيب ممکن 12 ،ترکيب قابل امتيازدهی بودند .متوسط ميزان اطالعات چندشکلی برای نشانگرهای
 IRAPو  REMAPبهترتيب  0/30و  0/32و ميانگين شاخص نشانگر برای این دو نشانگر برابر  2/59و  2/47برآورد شد .بر اساس
این معيارها ،نشانگر  REMAPبه علت نقش بارزتر ریزماهوارهها در برآورد تنوع ژنتيکی بنگدانه کاراتر از  IRAPبود .در تجزیه
واریانس مولکولی با استفاده از نشانگرهای  IRAPو  REMAPتنوع درونجمعيتی بيشتر از بينجمعيتی برآورد شد که این امر
میتواند ناشی از وجود تفاوتهای ژنتيکی زیاد در افراد درون جمعيت از لحاظ مکانهای ژنی تکثيریافته باشد و مؤیدی بر
ناهمگنی درون جمعيت و تنوع مطلوب این جمعيتها در شمال غرب ایران باشد .تجزیه خوشهای بر اساس نشانگر  IRAPموفق
به تفکيک گونهها از یکدیگر نبود ولی نشانگر  REMAPتوانست گونههای  H.pusillusو  H.reticulatusرا تا حد باالیی از هم
تفکيک کند.
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مقدمه
بنگدانه بهعنوان یکی از گياهان شاخص تيره سيبزمينی
به دليل استحصال تروپان آلکالوئيدهایی همچون
هيوسيامين ،آتروپين و اسکوپوالمين از اندامهای مختلف
آن از ارزش دارویی و اقتصادی باالیی برخوردار است .اثر
آرامبخشی آلکالوئيدهای این گياه بر دستگاه عصبی مرکزی،
تسکين پارکينسون ،تعدیل لرزشهای زمان پيری ،خواص
خوابآوری ،آنتیاسپاسم ،اثر بیحسکننده عمومی و
بازکننده مردمک چشم ،نشان از اهميت واالی این گياه در
علم پزشکی دارد ( 13 .)Sengupta et al., 2011گونه از این
گياه در دنيا به ثبت رسيده که  7گونه آن ،انحصاری ایران
میباشد و این موضوع نشاندهنده غنای ژرمپالسم بنگدانه
در ایران است .با عنایت به اهميت اقتصادی و دارویی بنگ-
دانه ،اولين قدم برای اجرای برنامههای اصالحی روی بنگ-
دانه ،اطالع از تنوع ژنتيکی و روابط خویشاوندی بين
اکوتيپهای مختلف آن میباشد .عواملی از قبيل جهش ،پلی
پلوئيدی ،نوترکيبی ،عناصر ترانسپوزونی و واردات ارقام
جدید (مهاجرت) باعث ایجاد تنوع ژنتيکی میشوند ( Gill
 .)et al., 2021مطالعه تنوع ژنتيکی نهتنها برای سازماندهی
و حفاظت مواد گياهی ،بلکه برای بهرهمندشدن از پدیده
هتروزیس و توليد بذور هيبرید نيز اهميت دارد ( Begna,
.)2021
در شيوه سنتی ،ارزیابی تنوع ژنتيکی بر اساس خصوصيات
مورفولوژیک صورت میگرفت ،این روش زمانبر بوده و در
آن ،تعدادی از صفات تحت تأثير تغييرات محيطی قرار می-
گيرند و با توجه به اثرات متقابل محيط و ژنوتيپ ،این روش
کارایی الزم را نداشت .امروزه نشانگرهای مبتنی بر DNA
با ایجاد تعداد نامحدودی نشانگر و با حذف اثرات ناشی از
عوامل محيطی ،توانستهاند بسياری از مشکالت مربوط به
نشانگرهای مورفولوژیکی و بيوشيميایی را برطرف نمایند
( .)Naghavi et al., 2004استفاده از این نشانگرها سبب
کاهش مدتزمان اصالح و هزینههای پروژههای اصالحی
میشود ( .)Ren and Timko, 2001انگشتنگاری ژنتيکی
گونههای بنگدانه با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی
(،)Abou-lsba et al., 2007; Mirzadeh Vaghefi, 2013
آناتومی ( ،)Khosromehr et al., 2012پروتئينهای
ذخيرهای دانه ( ،)Mahfouz et al., 2011ایزوزایمها
( ،)Kouhsari et al., 2006; Sharifi et al., 2006نشانگر
 )Yousefi et al., 2009( RAPDو نشانگر ISSR



( )Nejadhabib Vash et al., 2012انجام گرفته است.
مطابق نتایج تحقيقات انجامگرفته ،ارزیابی مورفولوژیک بنگ
دانه بسيار پيچيده و دشوار است و اغلب همراه با اشتباه
میباشد ( .)Khatamsaz and Zangirian, 1998ولی به
اذعان اکثر محققان ،نشانگرهای مولکولی میتوانند ارزیابی
دقيقتری از تنوع ژنتيکی بنگدانه ارائه دهند .در این ميان،
نشانگرهای رتروترانسپوزونی  IRAPو  REMAPبه دليل
توليد چندشکلی بسيار باال ،تکرارپذیری بسيار مطلوب،
سهولت تکنيکی ،پراکندگی در کل ژنوم ،فراوانی و فعاليت
باال در اغلب ژنومها ،مستقل بودن جایگاه درج نسخ جدید
از نسخه اوليه ،پایداری درج و افزایش خطی آنها در ژنوم،
به ابزاری بسيار ایدهآل برای مطالعات فيلوژنی ( Guo et al.,
 ،)2006; Branco et al., 2007تنوع ژنتيکی ( Docking et
 ،)al., 2006انگشتنگاری ژنوم ارقام ( Kalendar et al.,
 ،)1999گزینش به کمک نشانگر ( Mohammad and
 )Othman, 2005و نشانمند کردن ژنها ( Kumar and
 )Hirochika, 2001تبدیل گشتهاند .این نشانگرها سابق ًا
برای تعيين تنوع بين گونههای سوالناسه استفاده شدهاند.
اما در مورد تنوع ژنتيکی گونههای بنگدانه تاکنون گزارشی
ارائه نشده است .بهطور کلی سوالناسه یک خانواده با تعداد
زیادی گونه است و برای مطالعات رتروترانسپوزونی نسبتاً
مناسب میباشد .از تشخيص اولين  LTRرتروترانسپوزونی
فعال  Tnt1Aاز توتون و تنباکو ( Grandbastien et al.,
 )1989گرفته تا مطالعات بعدی در گوجهفرنگی ( Rogers
 )and Pauls, 2000و سيبزمينی ()Manetti et al., 2007
نشان از مناسببودن گونههای سوالناسه برای مطالعات
رتروترانسپوزونی میباشد .همچنين از نشانگر  IRAPبرای
تمایز گوجهفرنگی از سيبزمينی و تاتوره و گونههای نزدیک
مرتبط استفاده شده است ( .)Light bourn et al., 2007این
تحقيق بهمنظور ارزیابی امکان استفاده از نشانگر مولکولی
رتروترانسپوزونی در بررسی تنوع ژنتيکی بين و درون
جمعيتهای بنگدانه و تشخيص گونههای مطلوبتر جهت
آغاز فرآیند زراعیسازی صورت گرفت.
مواد و روشها
شناسایی و جمعآوري نمونههاي گیاهی

با مطالعهی فلور ایران و کسب اطالعات غيرمکتوب از
پژوهشگران مرکز تحقيقات کشاورزی مغان ،ابتدا رویشگاه
این گياهان شناسایی و از سه گونه بنگدانه به نامهای
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 H.pusillus ،H.reticulatusو  10 ،H.nigerجمعيت و از
هر جمعيت  10فرد از نقاط مختلف استانهای آذربایجان
شرقی و اردبيل نمونهبرداری شد .برگهای جوان و سالم
پس از ضدعفونی با الکل سفيد وارد تانک ازت مایع شده و

تا زمان استخراج  DNAدر فریزر -80درجه سانتیگراد
نگهداری شدند (جدول .)1شناسایی و تعيين گونهها توسط
بخش هرباریوم پژوهشکده گياهان دارویی دانشگاه شاهد
تهران انجام پذیرفت.

جدول  -1ژنوتيپهای  Hyoscyamus spp.مورد استفاده در آزمایش
گونه

تعداد ژنوتيپ

استان

محل جمعآوری

ارتفاع از سطح دریا

عرض جغرافيایی

طول جغرافيایی

اردبيل
خلخال
مشکينشهر
گيوی

1350
1843
1400
1700

382484

483001

390428

477543

383981

476777

376868

483373

1348

380792

462885

382130

455930

374625

458521

375770

473480
400412
472220

H. reticulatus

10
10
10
10

H. pusillus

10

تبریز

H. niger

10

شبستر

1660

H. reticulatus

10
10
10

آذرشهر
سراب
اهر

1468
1650
1341

382839

H. niger

10

هریس

1800

382420

H. reticulatus
H. pusillus
H. niger

H. pusillus
H. pusillus

اردبيل

آذربایجان شرقی

استخراج  DNAو فرآیند PCR

برای استخراج  DNAاز روش با حجم کم بر اساس تلفيقی
از روشهای  Saghai-Maroofو همکاران ( )1984و
Porebskiو همکاران ( )1997استفاده شد .برای تعيين
کميت  ،DNAغلظت نمونههای  DNAبا استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر با استفاده از نسبتهای جذب نوری و طول
موجهای  260/230 ،260/280و 320نانومتر به ترتيب
آلودگیهای پروتئينی ،پلیساکاریدی و پلیفنلی و ذرات
معلق مورد سنجش قرار گرفتند .سپس نمونههای DNA
استخراجشده ،از لحاظ کيفيت ،با استفاده از الکتروفورز ژل
آگارز  %0/8مورد بررسی قرار گرفتند و مواردی مانند
شکستگی  DNAو وجود  RNAدر نظر گرفته شد .سرانجام
نمونههای DNAپس از رقيقشدن به ميزان  25نانوگرم در
ميکروليتر ،توسط آغازگرهای  IRAPو  REMAPتکثير
گشته و محصوالت تکثيری توسط الکتروفورز در ژل آگارز
 %2با اتيدیوم بروماید رنگآميزی شدند .واکنش زنجيرهای
پلیمراز برای تکنيکهای 1IRAPو  2REMAPمطابق با
روش  Kalendarو  ،)2006( Schulmanبا اندکی تغييرات

جهت بهينهسازی واکنش ،صورت گرفت .تکثير در دستگاه
ترموسایکلر ( )Bio RAD, C 1000TM Thermal Cyclerو
چرخههای  PCRبدین شرح انجام شد :یک چرخه
واسرشتسازی اوليه در دمای  94درجه سانتیگراد به مدت
 4دقيقه 36 ،چرخه شامل واسرشتسازی در دمای 94درجه
سانتیگراد به مدت یک دقيقه ،اتصال آغازگرها در دمای
اختصاصی بين  36-44به مدت دو دقيقه (بسته به نوع
آغازگر) ،مرحله بسط به مدت  8دقيقه در دمای  72درجه
سانتیگراد و یک چرخه بسط نهایی به مدت  8دقيقه در
دمای  72درجه سانتیگراد.
در این پژوهش نشانگرهای  IRAPو  REMAPبرای تجزیه
و تحليل ژنوم  Hyoscyamus spp.مورد استفاده قرار
گرفتند .در تکنيک  IRAPاز آغازگرهای  25تا 35
نوکلئوتيدی مکمل  LTRهای سمتʹ 3بهʹ5
رتروترانسپوزونهای ژنوم جو ( )Hordeum vulgareاستفاده
شد (  .)Alavi-kia et al., 2008این آغازگرها بهصورت
منفرد و ترکيبات دوبهدو با یکدیگر مورد استفاده قرار
گرفتند.

Inter-retrotransposon amplified polymorphism
Retrotransposone- microsatellite amplified polymorphism

1

2
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جدول  -2مشخصات آغازگرهای  ISSRمورد استفاده در

REMAP

شماره

نام آغازگر

توالیʹ5ʹ → 3

825
826
827
830
834
835
840
841
845
847
848

ISSR1

(AC) 8T

49/2

53

ISSR2

(AC) 8C

53/3

53

ISSR3

(AC) 8G

54/9

52

ISSR4

(TG) 8G

56/1

ø

ISSR5

(AG) 8yT

48

53

ISSR6

(AG) 8yC

50/3

49

ISSR7

(GA) 8yT

48

ø

ISSR8

(GA) 8yC

50/3

53

دمای ذوب

)(C°

دمای اتصال

ISSR9

(CT) 8rG

50/3

ø

ISSR10

(CA) 8rC

50/3

49

ISSR11

(CA) 8rG

50/3

49

)(C°

 Øبه نشانه عدم تکثير r ،نشاندهنده  Aیا  Gو Yنشاندهنده  Cیا  Tمیباشد.

برای ایجاد ترکيبات آغازگری  ،REMAPکل هشت آغازگر
رتروترانسپوزونی و  11مورد از آغازگرهای  ISSRمورد
استفاده قرار گرفتند (جدولهای  2و  .)3برای تعيين دمای
اتصال بهينه واکنشهای مذکور در بازهای از دماهای

مختلف اتصال انجام شدند و بر اساس وضوح باالتر و عدم
وجود نوارهای متوالی ،بهترین دمای اتصال انتخاب شد
(جدول.)4

جدول  -3مشخصات آغازگرهای رتروترانسپوزونی مورد استفاده در این تحقيق
توالیʹ5ʹ→ 3

نام و جهت آغازگر

GATAGGGTCGCATCTTGGGCGTGAC

→Sukkula
→Nikita

CGCATTTGTTCAAGCCTAAACC

→LTR6149

CTCGCTCGCCCACTACATCAACCGCGTTTATT

→3ʹLTR
←LTR6150

TGTTTCCCATGCGACGTTCCCCAACA
CTGGTTCGGCCCATGTCTATGTATCCACACACATGTA

←5ʹLTR1
←5ʹLTR2
→LTR7286

پس از اتمام مراحل  ،PCRبهمنظور آشکارسازی قطعات
تکثيرشده و چندشکلی بين نمونهها از دستگاه الکتروفورز و
ژل آگارز  1/8درصد درصد با ولتاژ  120به مدت  2ساعت
با استفاده از بافر  1XTBEاستفاده شد .بعد از انجام
الکتروفورز ژلها به مدت 15دقيقه در محلول اتيدیوم

TTGCCTCTAGGGCATATTTCCAACA
ATCATTCCCTCTAGGGCATAATTC
GGAATTCATAGCATGGATAATAAACGATTATC

بروماید  0/5ميکروگرم در ميکروليتر رنگآميزی شدند و
سپس رنگبری آنها با آب مقطر انجام شد .بهمنظور
عکسبرداری از ژلها از دستگاه Gel Documentation
مدل  Bioradزیر نور  UVاستفاده شد.
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جدول  -4دمای اتصال بهينه آغازگرهای رتروترانسپوزونی به شکل مستقل و ترکيبات دوتایی برحسب درجه سانتیگراد
LTR7286

5ʹLTR2

ø

5ʹLTR1

LTR6150

ʹLTR3

LTR6149

Nikita

Sukkula
ø

Sukkula

ø

62

Nikita

62

ø

ø

LTR6149

64

ø

66

ø

3ʹLTR

ø

65

ø

ø

ø

LTR6150

ø

ø

ø

ø

ø

ø

5ʹLTR1

60

ø

ø

ø

ø

ø

ø

5ʹLTR2

ø

ø

ø

ø

ø

59

ø

LTR7286

 :øعدم تکثير موفق

نرمافزار )Peakal and Smouse, 2006( GenAlEx 6.4
استفاده شد.

تجزیههاي آماري
معیارهاي کارایی نشانگر

الگوهای نواری نشانگرها بهصورت صفر (عدم وجود نوار) و
یک (وجود نوار) امتيازدهی شدند .محتوای اطالعات
چندشکلی ( )PICبا استفاده از رابطه  1محاسبه شد
( .)Chadha and Gopalakrishna, 2007شاخص نشانگری
( )MIبا استفاده از رابطه  2برای هر آغازگر محاسبه شد .در
این رابطه  EMRنسبت چندگانه مؤثر میباشد که بيانگر
تعداد جایگاههای ژنی چندشکل موجود در یک ژنوتيپ
است و برحسب رابطه  3محاسبه میشود .در این رابطه
𝑝𝑛 تعداد کل جایگاههای ژنی چندشکل میباشد و  βاز
رابطه  4به دست میآید .در رابطه  np ،4تعداد باندهای
چندشکل و  nnpتعداد باندهای یکشکل میباشد ( Powell
 .)et al., 1996این محاسبات با استفاده از نرمافزار Excel
انجام گرفت.
رابطه 1
رابطه 2
رابطه 3
رابطه 4

رابطه 5

I = − ∑ Pi lnPi

بررسی روابط خویشاوندي

برای انجام تجزیه فيلوژنی ،ماتریس فاصله حاصل از نرم-
افزار  GenAlEx 6.4که بر اساس فاصله تعریفشده توسط
 Huffو همکاران ( )1993برآورد شده بود ،به نرمافزار
 )Tamural et al., 2007(MEGAمنتقل شد .سپس
دندروگرام با استفاده از الگوریتمMinimum Evolution
رسم شد .بهمنظور تعيين سهم هر صفت از تنوع کل ،از
تجزیه به مختصات اصلی ( )PCoAاستفاده شد .تجزیه به
مختصات اصلی با استفاده از نرمافزار  GenAlEx6.4و بر
اساس ماتریس فاصله  Huffو همکاران ( )1993با هدف
ارزیابی و تأیيد نتایج تجزیه فيلوژنی انجام شد.

PIC=1 − ∑ Pi2
MI= PIC ×EMR
EMR = 𝑛𝑝 × β
β = 𝑛𝑝 ⁄𝑛𝑝 + nnp

بررسی تنوع ژنتیکی

تنوع ژنتيکی درون گروهها با استفاده از شاخص اطالعات
شانون با رابطه  5تعيين شد که در آن  Piفراوانی آلل  iدر
یک جایگاه معين میباشد ( .)Zhu et al., 1998بهمنظور
تجزیه واریانس مولکولی بر اساس روش  Excoffierو
همکاران ( )1992و همچنين تجزیه به بردارهای اصلی از

نتایج و بحث
چندشکلی ،اطالعات ژنومی و کارایی

نشانگرهاي IRAP

از  36ترکيب ممکن حاصل از هشت آغازگر  ،LTRهفت
ترکيب ،تکثير مناسب و قابل امتيازدهی داشتند .ترکيبات
آغازگری در مجموع  59امپليکون با طول  200تا 3000
جفت باز ایجاد کردند که تمام آنها چندشکل بودند
(جدول .)6تعداد متوسط امپليکون به ازای هر ترکيب آغازگر
 8و مقادیر آن از  6برای ترکيب آغازگری Sukkula-
Nikitaتا  12برای ترکيب آغازگری LTR6149- LTR6149
متغير بود .پایين بودن این مقدار میتواند بهدليل تعداد کم
نشانگر چندشکل ایجادشده توسط هر آغازگر باشد که خود
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را  0/34تا  6/25در کل ژنوتيپهای مورد مطالعه بهدست
آوردند ( Demirel .)Hasni Tesseh et al., 2015و همکاران
( )2018در بررسی تنوع ژنتيکی  151ژنوتيپ سيبزمينی
با استفاده از نشانگر  ،iPBSميانگين محتوای اطالعات
چندشکلی آغازگرها را  0/12تا  0/31بهدست آوردند.
محققان دیگری در بررسی تنوع ژنتيکی ژنوتيپهای مختلف
توتون گرمخانهای با استفاده از نشانگر  ISSRو
رتروترانسپوزون ،ميزان اطالعات چندشکلی نشانگرها را بين
 0/27تا  0/46و شاخص نشانگر را  1/15تا  5/87بهدست
آوردند (.)Mohsenzadeh Golfazaei et al., 2012
ميانگين  MIدر این پژوهش برابر با  2/59و مقادیر بيشينه
و کمينه آن بهترتيب برابر با  4/344و  1/073برای
آغازگر  LTR6149و ترکيب آغازگری LTR7286- Nikita
بهدست آمد (جدول.)6

نيز میتواند مبين فاصله زیاد این رتروترانسپوزونهای LTR

در ژنوم  Hyoscyamusو در کل فراوانی اندک آنها باشد.
ترکيب آغازگری  LTR6149-LTR6149با  12نوار بيشترین
نوار تکثيرشده را به خود اختصاص داد که هر  12نوار،
چندشکل بودند .پروفيل باندی مربوط به ترکيب دو آغازگر
3ʹLTR-3ʹLTRکه چندشکلی مطلوبی را نشان داد در شکل
 1آمده است.
در این تحقيق مقدار متوسط  ،PICبرای نشانگرهای حاصل
 0/3برآورد شد .حداکثر و حداقل مقدار  PICبه ترتيب برابر
با  0/434برای  LTR6149و  0/208برای ترکيب آغازگری
 Sukkula-Nikitaمحاسبه شد (جدول .)6سایر محققان در
ارزیابی تنوع ژنتيکی بين و درون تيپهای مختلف توتون
با استفاده از نشانگرهای  IRAPو  ،REMAPميزان اطالعات
چندشکلی نشانگرها را بين  0/16تا  0/33و شاخص نشانگر

جدول  -6تعداد قطعات تکثیرشده ،تعداد قطعات چند شکل ،شاخص نشانگر ( )MIو میزان اطالعات چندشکلی ( )PICترکیبات IRAP
MI

PIC

درصد چندشکلی

تعداد قطعات
چندشکل

تعداد کل قطعات
تکثيرشده

ترکيب آغازگری

2/033

0/290

100%

9

9

3ʹLTR- Nikita

2/835

0/315

100%

10

10

3ʹLTR-3ʹLTR

3/560

0/356

100%

11

11

3ʹLTR-LTR6150

1/073

0/268

100%

4

4

LTR7286- Nikita

4/344

0/434

100%

12

12

LTR6149-LTR6149

2/644

0/240

100%

7

7

5ʹLTR2-5ʹLTR2

1/665

0/208

100%

6

6

Sukkula-Nikita

2/59

0/30

-

8/43

8/43

ميانگين

-

-

-

59

59

کل

شکل  -1چندشکلی نشانگرهای  IRAPحاصل از آغازگر  3ʹLTRدر بنگدانه



ارزیابی تفاوتها و شباهتهای ژنتيکی جمعيتها و ژنوتيپهای بنگدانه بر اساس...

چندشکلی و کارایی نشانگرهاي REMAP

از  88ترکيب ممکن حاصل از  11آغازگر  ISSRو هشت
آغازگر  12 ،LTRترکيب دارای تکثير مطلوب بودند .حاصل
این ترکيبات آغازگر 94 ،امپليکون چندشکل با طول  200تا
3000جفتباز بود .تعداد متوسط نشانگر به ازای هر ترکيب
آغازگر  8و مقادیر آن از  6برای ترکيب آغازگرهای
 ISSR834-3ʹLTRتا  11برای ترکيب ISSR841-5ʹLTR2
متغير بود .ترکيب آغازگری  5ʹLTR2-ISSR841با  11نوار
و ترکيب آغازگری  3ʹLTR-ISSR834با  6نوار به ترتيب
بيشترین و کمترین نوار تکثيرشده را به خود اختصاص دادند
و تمامی نوارها چندشکل بودند (جدول  .)7پروفيل باندی

مربوط به ترکيب دو آغازگر  ISSR835-LTR7286که
چندشکلی مطلوبی را نشان داد در شکل  2آمده است.
حداکثر و حداقل مقادیر  PICبهترتيب برابر با  0/405برای
ترکيب  3ʹLTR-ISSR834و  0/276برای ترکيب آغازگری
 3ʹLTR-ISSR841و ميانگين آن برابر  0/32محاسبه شد.
ميانگين  MIبرابر با  2/47و مقادیر بيشينه و کمينه آن برابر
با  3/64و  1/217برای ترکيبهای آغازگریLTR7286-
ISSR835و  3ʹLTR-ISSR834به دست آمد )جدول.(7
محققان دیگری در بررسی تنوع ژنتيکی توتونهای
گرمخانهای ميزان  PICرا بين  0/27تا  0/46گزارش کردند
(.)Mohsenzadeh Golfazaei et al., 2012

شکل  -2چندشکلی نشانگرهای  REMAPحاصل از ترکيب آغازگری  ISSR835-LTR7286در بنگدانه
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جدول  -7تعداد قطعات تکثيرشده ،تعداد قطعات چند شکل ،شاخص نشانگر ) )MIو ميزان اطالعات چندشکلی ) )PICترکيبات

REMAP

MI

PIC

درصد چندشکلی

تعداد قطعات
چندشکل

تعداد کل قطعات
تکثيرشده

3/329

0 /369

3/264

0 /326

1/881

0 /313

1/217

0 /405

1/464
2/229

0 /366
0 /276

2/863

0 /278

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

9
11
8
6
9
8
7

9
11
8
6
9
8
7

5ʹLTR1-ISSR826

2/295

0/286

100%

8

8

5ʹLTR1-ISSR841

3/388

0/286

1/817

0/376

100%
100%

7
7

7
7

LTR7286-ISSR825
LTR7286-ISSR840

3/460

0/302

100%

7

7

LTR7286-ISSR847

3/460

0/346

LTR7286-ISSR835

2/47

0/32

100%
-

7
7/83

7
7/83

ميانگين

-

-

-

94

94

کل

بررسی تنوع ژنتیکی درون گروهها

ميزان تنوع ژنتيکی درون گونهها با استفاده از شاخص
اطالعات شانون ) (Zhu et al.,1998محاسبه گردید (جدول
 .)8برای نشانگرهای  IRAPبهترتيب بيشترین و کمترین
سطح تنوع ژنتيکی بر اساس شاخص تنوع ژنی شانون برابر
با  0/523و  0/267بود .حداکثر و حداقل این مقدار برای
نشانگرهای  REMAPبرابر با  0/516و  0/306برآورد شد.
بيشتر بودن ميزان شاخص شانون نشاندهنده تنوع
درونجمعيتی است .مکانهای ژنی که ميزان شاخص شانون
در آنها باالتر باشد ،تنوع بين ژنوتيپها را بهتر نشان می-
دهند .در بررسی تنوع ژنتيکی ژنوتيپهای سيبزمينی با
استفاده از نشانگرهای  ،ISSRشاخص اطالعات شانون 0/5
بهدست آمد که مبين وجود تنوع مناسب بين ژنوتيپهای

ترکيب آغازگری
5ʹLTR2-ISSR835
5ʹLTR2-ISSR841
3ʹLTR-ISSR827
3ʹLTR-ISSR834
3ʹLTR-ISSR847
3ʹLTR-ISSR841

سيبزمينی است ( Niu .)Sakhdari et al., 2013و همکاران
( )2010در مطالعهی تنوع ژنتيکی  73رقم بادمجان توسط
نشانگر مولکولی  ،REMAPشاخص اطالعات شانون بين
ارقام بادمجان را  0/5424گزارش کردند که نشان از تنوع
باال بين ارقام بادمجان میباشد (.)Niu and Zhao, 2010
پژوهشگران دیگری در بررسی تنوع ژنتيکی  14توده
گوجهفرنگی با استفاده از دو نشانگر  RAPDو ISSR
بيشترین شاخص تنوع شانون را  0/48متعلق به رقم عنبر
ایرانی بهدست آوردند (.)Jahantigh Haghighi et al., 2020
برآورد شاخص تنوع شانون باال در این پژوهش ،نشاندهنده
تنوع ژنتيکی باال در درون جمعيتهای بنگدانه و درج باالی
نشانگرهای رتروترانسپوزونی در ژنوم جمعيتهای بنگدانه
است.



ارزیابی تفاوتها و شباهتهای ژنتيکی جمعيتها و ژنوتيپهای بنگدانه بر اساس...

جدول  -8شاخص اطالعات شانون ترکيبات آغازگری
I

0/368
0/397
0/424
0/322
0/523
0/318
0/267
0/374

ترکيب آغازگری

IRAP

3ʹLTR-Nikita
3ʹLTR-3ʹLTR
3ʹLTR-LTR6150
LTR7286-Nikita
LTR6149-LTR6149
5ʹLTR2-5ʹLTR1
Sukkula-Nikita

ميانگينIRAP

تجزیه واریانس مولکولی ()AMOVA

مطابق نتایج تجزیه واریانس مولکولی بر اساس  59نشانگر
IRAPو  94نشانگر ( REMAPجدول  ،)9اختالف بين گونه-
ها از لحاظ نشانگرهای  IRAPغيرمعنیدار ولی از لحاظ
نشانگرهای  REMAPدر سطح احتمال  0/05معنیدار بود.
واریانس بين و درون جمعيتها از لحاظ هر دو سيستم
نشانگر در سطح احتمال  0/01معنیدار بود و در هر دو
سيستم نشانگر ،واریانس درون جمعيتها بيشتر از واریانس
بين جمعيتها برآورد شد .بر اساس نتایج حاصل میتوان
اظهار داشت به علت باال بودن واریانس درون جمعيتها و
همچنين کم بودن درجه آزادی بين گونهها ،تنوع
بينگونهای از نظر نشانگرهای رتروترانسپوزونی بهویژه
 IRAPقابلمشاهده نبود .از سوی دیگر با توجه به معنیدار
بودن واریانس بين جمعيتها نيز میتوان اذعان داشت
واریانسهای درون جمعيت نيز دارای مقادیر قابلتوجهی
میباشند و تنوع قابلمالحظهای در داخل جمعيتهای مورد
مطالعه وجود دارد .تنوع ژنتيکی درونجمعيتی در
جمعيتهای مورد مطالعه در مقایسه با تنوع بين جمعيتی
بيشتر بود که این امر میتواند ناشی از وجود تفاوتهای
ژنتيکی زیاد در افراد درون جمعيت از لحاظ مکانهای ژنی
تکثيریافته باشد و مؤیدی بر ناهمگنی درون جمعيت باشد.
بهطور کلی ناهمگنی زیاد در درون جمعيت میتواند دالیل
زیادی از جمله ماهيت چندپلوئيدی ،دگرگشنی ،تالقیهای

I

0/414
0/352
0/414
0/516
0/423
0/318
0/306
0/326
0/343
0/474
0/338
0/446
0/778

 IRAPو REMAP

ترکيب آغازگری

REMAP

5ʹLTR2-ISSR835
5ʹLTR2-ISSR841
3ʹLTR-ISSR827
3ʹLTR-ISSR834
3ʹLTR-ISSR847
3ʹLTR-ISSR841
5ʹLTR1-ISSR826
5ʹLTR1-ISSR841
LTR7286-ISSR825
LTR7286-ISSR840
LTR7286-ISSR847
LTR7286-ISSR835
ميانگينREMAP

مختلف بين ارقام ،اختالط فيزیکی بذور و غيره داشته باشد.
در این تحقيق باالبودن تنوع در درون جمعيت میتواند به
انجام تالقی بين ارقام از گروههای مختلف ،اختالط بذور
هنگام تکثير یا کافی نبودن ترکيبات آغازگری برای پوشش
کامل ژنوم و در نتيجه عدم ارزیابی کامل ژنوتيپها از لحاظ
تنوع ژنتيکی در کل ژنوم ،مرتبط باشد .تنوع کمتر در بين
جمعيتهای مورد مطالعه نشاندهنده ميزان باالی جریان
ژنی مابين جمعيتها میباشد .عالوه بر این ،بخش بزرگی از
تنوع درون جمعيتها احتماالً میتواند بهدليل فعاليت
مختص جمعيت و چندشکلی درجی منحصر خانوادههای
رتروترنسپوزونی مورد مطالعه در این جمعيتها باشد.
گروهی از محققان برای بررسی تنوع ژنتيکی و سوماکلونالی،
کالوس جدید (یکماهه) ،کالوس قدیمی (یکساله) و
برگهای تازه  Hyoscyamus nigerدر شرایط ،invitro
تحت تأثير نشانگر  ISSRو انجام تجزیه واریانس مولکولی،
تنوع بين جمعيتی را  68درصد برآورد کردند که نسبت به
تنوع درونجمعيتی بيشتر بود ( .)Goojgi et al., 2020در
پژوهشی وسيع که در دانشگاه کارولينای شمالی انجام شد،
 702ژنوتيپ توتون با منشأ کشورهای مختلف دنيا با
استفاده از  72نشانگر ریزماهواره مورد بررسی قرار گرفتند.
تنوع درونجمعيتی در تجزیه واریانس مولکولی 92/18
درصد برآورد گردید که بهنوبه خود مقدار تنوع قابلتوجهی
میباشد ( .)Moon et al., 2009گروهی از محققان در
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ارزیابی تنوع ژنتيکی ارقام مختلف گوجهفرنگی با استفاده از
نشانگرهای  RAPDو  ISSRو با تجزیه واریانس مولکولی
نشان دادند تنوع درونجمعيتی با  79درصد کل تغييرات
ژنتيکی ،در مرتبه باالتری از تنوع بين جمعيتی قرار دارد
( .)Jahantigh Haghighi et al., 2020نتایج حاصل از تجزیه

واریانس مولکولی روی تنوع ژنتيکی بين و درون تيپهای
توتون نشان داد از کل تنوع ژنتيکی 32/73 ،درصد تنوع
ژنتيکی بين تيپها و  67/27درصد آن تنوع درون تيپها
را توجيه میکند (.)Hasni Tesseh et al., 2014

جدول  -9نتایج تجزیه واریانس مولکولی نشانگرهای  IRAPو

IRAP

REMAP

REMAP

منابع تغيير

درجه آزادی

SS

MS

درصد واریانس

Est Var

ɸpt

P

بين گونهها
بين جمعيتها
درون جمعيتها
کل

2
7
86
95

35/276
142/941
772/867
951/083

17/638
20/420
8/987
-

%0
%12
%88
%100

0/000
1/196
8/986
10/183

-0/009
0/117
0/109
-

0/967
0/001
0/001
-

بين گونهها

2

84/092

42/046

%1

0/157

0/010

0/036

بين جمعيتها

7

285/015

36/859

%15

2/447

0/154

0/001

درون جمعيتها

86

1157/633

13/461

%84

13/461

0/162

0/001

کل

95

1499/740

-

%100

16/065

-

-

روابط خویشاوندي Hyocyamus spp.
تجزیه فیلوژنی بر اساس نشانگرهاي IRAP

دندروگرام حاصل از نشانگرهای  IRAPبر اساس ماتریس
فاصلههای بين گروهی حاصل از ماتریس  Huffو همکاران
( )1993با روش  Minimum Evolutionدر شکل  3آمده
است .با توجه به دندروگرام ،برای  96ژنوتيپ بنگدانه از
گونههای  H.pusillus ،H.reticulatusو  H.nigerگروهبندی

مناسبی مبنی بر تفکيک گونهها از یکدیگر مشاهده نشد و
در حالت کلی میتوان گفت در جمعيتها از لحاظ
نشانگرهای  IRAPتفکيک چندانی از نظر جغرافيایی وجود
نداشت .این امر نشاندهنده شباهت ژنتيکی بين گونههای
جمعيتهای بنگدانه در استانهای آذربایجان شرقی و
اردبيل است.
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شکل  -3دندروگرام حاصل از نشانگرهای  IRAPبا استفاده از

تجزیه فیلوژنی بر اساس نشانگرهاي REMAP

با توجه به شکل  ،4ژنوتيپهای مورد مطالعه از
گونههای  H.Pusillus ،H.reticulatusو  H.nigerدر  3گروه
تقسيمبندی شدند .در گروه اول  39ژنوتيپ قرار گرفتند که
بهترتيب تعداد  8 ،10 ،2 ،9و  10ژنوتيپ متعلق به شبستر،
گيوی ،اردبيل ،آذرشهر و خلخال بودند .به عبارت دیگر افراد
این گروه شامل  11ژنوتيپ از گونه  H.nigerو  28ژنوتيپ
از گونه  H.reticulatusبودند .در گروه یک ،بيشتر
ژنوتيپهای مربوط به جمعيتهای آذرشهر ،اردبيل و خلخال
که از گونه  H.reticulatusهستند قرار گرفتند .گروه دوم
مشتمل بر  29ژنوتيپ بود که بهترتيب تعداد  5 ،10 ،10و
 4ژنوتيپ متعلق به اهر ،سراب ،هریس و گيوی را شامل
شدند .از این تعداد 20 ،ژنوتيپ از گونه  H.pusillusو 9
ژنوتيپ از گونه  H.nigerبودند .گروه  ،3شامل  28ژنوتيپ
بود که بهترتيب تعداد  2 ،5 ،10 ،10و  1ژنوتيپ متعلق به
تبریز ،مشکينشهر ،هریس ،آذرشهر و شبستر بودند .در این
گروه  20ژنوتيپ از گونه  6 ،H.pusillusژنوتيپ از گونه
H.nigerو  2ژنوتيپ از گونه  H.reticulatusقرار داشتند.
گونه  H.nigerدر هر سه گروه وجود داشت و تفکيک

الگوریتم Minimum Evolution

مناسبی برای این گونه مشاهده نشد .ژنوتيپهای مشکين-
شهر ،آذرشهر و شبستر در حالیکه دارای فاصله جغرافيایی
 200کيلومتر بودند ،در گروههای یک و سه همگروه شدند.
در حالت کلی ،در نتایج نشانگرهای  REMAPدر مقایسه با
نشانگرهای  IRAPتفکيک بهتری مشاهده شد .بهطوری که
تمام ژنوتيپها در جمعيتهای اردبيل ،خلخال ،اهر ،سراب،
مشکينشهر و تبریز بهطور کلی تفکيک شدند و ژنوتيپهای
مربوط به هرکدام از جمعيتها در یک گروه قرار گرفتند.
البته این تفکيک بهصورت نسبی برای ژنوتيپهای مربوط
به جمعيتهای شبستر و آذرشهر نيز مشاهده شد .از نظر
جغرافيایی نيز تفکيک قابلتوجهی مشاهده نشد و ژنوتيپ
هایی از مناطق جغرافيایی متفاوت باهم در یک گروه قرار
گرفتند .بهعنوان مثال نمونههای جمعآوریشده از آذرشهر،
شبستر ،هریس و گيوی در زیرگروههای کامالً متفاوت و دور
از هم قرار گرفتند و بالعکس نمونههایی که از نظر جغرافيایی
نسبتاً دور از هم بودند مثل (مشکينشهر ،شبستر و آذرشهر)
در یک زیرگروه و در کنار هم دستهبندی شدند .در این
مورد مقدم و همکاران ( )Moghaddam et al., 2000بيان
کردند مناطق جغرافيایی نزدیک به هم ممکن است از نظر
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ال متفاوت باشند .همچنين محققان
اکولوژیکی با یکدیگر کام ً
دیگری در این زمينه معتقد هستند که ممکن است بين گونه
های وحشی شباهت زیادی از نظر ژنتيکی مشاهده شود و
جمعيتهای جمعآوریشده از مکانهای مشابه در گروههای
مختلف قرار گيرند ( .)Kharestani et al., 2013دندروگرام



حاصل از نشانگرهای  ،REMAPمناسبترین درخت
فيلوژنی برای تفکيک جمعيتها میباشد .با توجه به اینکه
نواحی ریزماهواره در ایجاد این نشانگرها نقش دارند ،پس در
پراکنش ،تمایز و تفکيک جمعيتها نسبت به توزیع
رتروترانسپوزونی نقش بيشتری ایفا میکنند.

شکل  -4دندروگرام حاصل از نشانگرهای  REMAPبا استفاده از

 PCoAبر اساس

نشانگرهاي IRAP

در  PCoAسه مؤلفه اصلی اول  25/28درصد کل تغييرات
را توجيه کردند که نشان میدهد نشانگرها در قسمت خاصی
از ژنوم تجمع پيدا نکردهاند و توزیع نسبتاً یکنواختی در کل
ژنوم دارند )جدول .)10رتروترانسپوزونهای  LTRدارای
توزیع سراسری و معموالً همگنی در ژنومهای گياهی هستند.
از سوی دیگر در تکنيک  IRAPتکثير قطعات هنگامی انجام
میگيرد که دو رتروترانسپوزون به حد کافی به هم نزدیک
باشند ( .)Kalendar and Schulamn, 2006بنابراین
قرارگيری رتروترانسپوزونهای  LTRمختلف در نزدیکی
یکدیگر و به شکل یکنواخت در کل ژنوم دور از انتظار
نمیباشد .نتایج تجزیه به بردارهای اصلی ،یافتههای حاصل
از تجزیه فيلوژنی را تأیيد میکند .بهطوریکه با توجه به

الگوریتم Minimum Evolution

شکل  5گروهبندی کامالً مشخصی بين جمعيتها مشاهده
نمیشود .در پژوهشی که محققان روی تنوع ژنتيکی
ژنوتيپهای مختلف توتون گرمخانهای با استفاده از نشانگر
 ISSRو رتروترانسپوزون انجام دادند ،تجزیه به بردارهای
اصلی نشان داد دو مؤلفه اول در مجموع  16/75درصد از
واریانس کل را توجيه میکنند ( Mohsenzadeh Golfazaei
 .)et al., 2012تجزیه به مختصات اصلی در ارزیابی تنوع
ژنتيکی تيپهای مختلف توتون با استفاده از نشانگرهای
 IRAPو  REMAPنشان داد دو مؤلفه اول  44/39درصد از
کل واریانس را توجيه میکنند و سهم دو مؤلفه اول در
توجيه واریانس کل بهترتيب  30/33و  14/06درصد بود
(.)Hasni Tesseh et al., 2015
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جدول  -10درصد واریانس تبيين شده توسط بردارهای اصلی بر اساس نشانگرهای  IRAPو  REMAPدر بنگدانه
مؤلفه

نشانگرهای IRAP

اول
دوم
سوم

10/99
7/65
6/64

درصد واریانس تجمعی

نشانگرهای

درصد واریانس تجمعی

REMAP

IRAP

10/99
18/64
25/28

REMAP

7/55
6/49
4/70

شکل  -5نتایج تجزیه به بردارهای اصلی بنگدانه بر اساس نشانگرهای

 PCoAبر اساس

نشانگرهاي REMAP

با استفاده از نشانگرهای  ،REMAPتجزیه به مختصات اصلی
نشان داد سه مؤلفه اول در مجموع  18/47درصد از واریانس
کل را توجيه کردند )جدول .)10تبيين کم توسط
نشانگرهای  ،REMAPمیتواند ناشی از تجمع پایين فواصل
قابل تکثير مابين جایگاههای ریزماهواره و رتروترانسپوزون،
در مناطق خاصی از ژنوم باشد .کم بودن درصد تبيين
تغييرات مولکولی در تجزیههای چندمتغيره مانند تجزیه به
مؤلفههای اصلی میتواند ناشی از توزیع مناسب نشانگرهای
مولکولی در سراسر ژنوم و در نتيجه عدم کفایت سه مؤلفه
اول برای توجيه حداکثر تغييرات مولکولی باشد .از طرفی
توزیع مناسب نشانگرها در سراسر ژنوم به مفهوم ارزیابی
دقيقتر و بهتر مولکولی بهدليل نمونهبرداری مناسب از کل
ژنوم است ( .)Fazli and HaghMyrza, 2012بهعبارت دیگر،

7/55
14/04
18/74

IRAP

مناطق قابل تکثير در کل ژنوم پراکنده بودند .پراکنش
ژنوتيپها در یک نمودار سهبعدی بر اساس دو مؤلفه اصلی
اول ،همانند گروهبندی حاصل از تجزیه خوشهای ،سه گروه
را معرفی کرد و توانست ارقام را تفکيک و تا حد باالیی نتایج
تجزیه فيلوژنی را تأیيد نماید (شکل .)6
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شکل  -6نتایج تجزیه به بردارهای اصلی بنگدانه بر اساس نشانگرهای

مقایسه نتایج حاصل از این روشها نشان داد درخت حاصل
از دادههای  ،REMAPمناسبترین درخت فيلوژنی از نظر
انطباق گروهبندی جمعيتها با اطالعات جغرافيایی و
مولکولی است و این در حالی است که نشانگرهای  IRAPاز
این نظر چندان مطلوب نبودند .ناکافی بودن تعداد و توالی
آغازگرهای  ،IRAPمیتواند دليل احتمالی ضعف نشانگرهای
 IRAPدر تفکيک مناسب گروهها باشد .در این پژوهش از
آغازگرهای رتروترانسپوزونی حاصل از ژنوم جو (Hordeum
)vulgareدر بررسی تنوع ژنتيکی بنگدانه استفاده شد.
مشاهده کارایی نسبی این آغازگرها در مطالعه ژنوم
 Hyoscyamus spp.و وجود تشابهاتی بين دو ژنوم بنگدانه
و جو ،نقش اجدادی رتروترانسپوزونهای ،BARE-1
 Sukkulaو  Nikitaرا در تکوین و تکامل آنها پررنگ
میکند .این امر در زمينه بهرهگيری از ژنتيک مقایسهای ،در
مطالعه ژنوم گياه بنگدانه میتواند حائز اهميت باشد.
 Alavi-kiaو همکاران ( )2008اظهار داشتند تعداد
نشانگرهای حاصل از آزمایشهای  IRAPو REMAP
همبستگی مستقيمی با تعداد نسخ رتروترانسپوزونهای
مربوطه در ژنوم و آن نيز بهنوبه خود ارتباط مستقيم با سطح
تکامل فرد مورد مطالعه دارد .از آنجایی که تعداد نشانگرهای
توليدشده در این پژوهش نسبتاً کم بوده است میتوان

REMAP

نتيجه گرفت که جمعيتهای بنگدانه دارای نسخ کمتری
از رتروترانسپوزونهای جو در ژنوم خود هستند.
نتیجهگیري کلی
در این پژوهش ،تعداد نشانگر به ازای هر ترکيب
دارای مقادیر نسبتاً پایينی بود که نشاندهنده تعداد کم
رتروترنسپوزونهای  LTRجو در ژنوم بنگدانه و در نتيجه
فاصله زیاد آنها از یکدیگر بود ،درحالیکه مقادیر تعداد
نشانگر به ازای هر ترکيب  REMAPنسبتاً مطلوب بود که
بيانگر حضور ریزماهوارهها در نزدیکی رتروترنسپوزونهای
 LTRجو در ژنوم بنگدانه میباشد.
مقادیر  PICو  MIبرای نشانگرهای  IRAPنسبتاً پایين بود
ولی برای نشانگرهای  REMAPدر حد مطلوب بود که مؤید
کارایی باالی نشانگرهای  REMAPو همچنين نقش بارزتر
ریزماهوارهها در ایجاد تنوع بود .تجزیه واریانس مولکولی بر
اساس نشانگرهای  IRAPو  REMAPتنوع معنیداری را در
درون و بين جمعيتهای مورد مطالعه نشان داد و بر این
اساس میتوان اظهار داشت این جمعيتها از تنوع ژنتيکی
مطلوبی برخوردار هستند .در تجزیه خویشاوندی،
نشانگرهای  IRAPاز کارایی باالیی در تفکيک جمعيتها و
گونههای مورد مطالعه برخوردار نبودند ولی نشانگرهای
 REMAPتا حد قابل قبولی جمعيتها و گونههای مورد
IRAP

...ارزیابی تفاوتها و شباهتهای ژنتيکی جمعيتها و ژنوتيپهای بنگدانه بر اساس

صحيح تنوع ژنتيکی و بررسی روابط خویشاوندی این گياه
.دارویی قابل توصيه میباشد
سپاسگزاري
بدین وسيله از مسئولين محترم آزمایشگاه ژنتيک مولکولی
دانشگاه تبریز و استاد گرانقدر جناب آقای دکتر مصطفی
. نهایت تشکر و سپاسگزاری میگردد،وليزاده



 بهطورREMAP  نشانگرهای.مطالعه را تفکيک نمودند
 را از یکدیگرH.pusillus  وH.reticulatus کامل گونههای
 در تمام خوشهها پراکندهH.niger تفکيک کردند ولی گونه
 نتایج این تحقيق ثابت کرد نشانگرهای، بااینحال.بود
رتروترانسپوزونی ابزار مناسبی جهت تعيين تنوع ژنتيکی و
روابط خویشاوندی در بين تودههای بنگدانه بوده و در
 دقيق و، بنگدانه جهت تعيين سریع،برنامههای اصالحی
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Abstract
Henbane has high medicinal value due to hyoscyamine and scopolamine alkaloids. The genetic diversity of this
plant has been evaluated using different markers. However, so far, there has been no report on the use of
retrotransposon markers in studying genetic diversity and improving the quality and quantity of alkaloids of this
plant. In this study, the genetic diversity of 10 henbane populations was investigated using IRAP and REMAP
molecular markers. Among 36 possible combinations of 8 LTR primers, 7 combinations had appropriate and
scalable amplification. In the REMAP technique, 11 ISSR primers were combined with 8 LTR primers, and of the
88 possible combinations, 12 combinations were scalable. The mean values of polymorphic information for IRAP
and REMAP markers were 0.30 and 0.32, respectively, and the mean marker index for these two markers was 2.59
and 2.47, respectively. Taking into account these criteria, REMAP marker was more efficient than IRAP due to
the more considerable role of microsatellites in the estimation of henbane genetic diversity. In the analysis of
molecular variance using IRAP and REMAP markers, intra-population variation was estimated to be higher than
inter-population. This finding can be due to the existence of many genetic differences in the individuals in the
population in terms of amplified gene locations. It also indicates the heterogeneity within the population and the
desirable diversity of these populations in northwest Iran. Cluster analysis based on IRAP marker failed to separate
species, but REMAP marker could separate H. pusillus and H. reticulatus species to a high degree.
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