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علیرضا پورمحمد ،*1مجید شکرپور 2و عزتاله اسفندیاری

 .1استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه مراغه
 .2استادیار گروه باغبانی ،دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .3دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه مراغه
تاریخ پذیرش مقاله1393/08/21 :

تاریخ وصول مقاله1392/12/20 :

چكيده
بهمنظور بررسی تنوع ژنتيکی  48ژنوتيپ گندم ،آتمايکی با نکانگرهای  RAPDدر آتمايکگاه گروه تراعت و اصنیح نااتنات دانکنگاه
محقق اردبيلی در سال  1391اجرا شد 10 .آغاتگر ات  70آغاتگر ارتيابیشده ،الگوهای نواربندی مناسب توليند کردنند .اينن آغاتگرهنا
درمجموع  73نوار چندشکل با ميانگين  7/3نوار بهاتای هر آغاتگر توليد کردند .تعداد نوار بهاتای هر آغاتگر ات  5نوار برای آغاتگر 55
تا  11نوار برای آغاتگر  59متغير بود .تعداد کل نوارهای چندشکل حاصل در ژنوتيپهای بررسیشدۀ گندم ات  7نوار تا  57نوار متغينر
بود ،بهطوریکه ميانگين تعداد نوار ات  0/7نوار در ’آتادی ‘ تا  5/7نوار در ’قدس‘ متفاوت بود .براساس شاشص تنوع ژننی ننی ،تننوع
چکمگيری بين ژنوتيپهای گندم مطالعهشده وجود داشت .ات بين آغاتگرهای بررسنیشنده ،آغناتگر  30بنا تنوالی

CCGGCCTTAG

بيکترين ( )0/408و آغاتگر  18کمترين ( )0/226تنوع را نکان دادند .در تجزي شوشهای ارقام براساس یاصل ژنتيکی ننی و بنه روش
 4 UPGMAگروه متمايز ،قابل تکخيص بودند .در اين گروه بندی ،ارقام شنارجی در گنروه دوم و جندا ات سناير ارقنام قنرار گریتنند.
بنابراين RAPD ،در جداساتی ارقام شارجی ات داشلی مویقتر عمل کرد .در تجزينه بنه مختصنات اصنلی 3 ،مؤلفن اصنلی اول 61/71
درصد ات تغييرات دادهها را توجيه کردند .کمبودن تغييرات توجيهشده توسط  3مؤلف اول ،میتواند ناشی ات پراکن
بررسیشده و نمونهبرداری مناسب آنها ات کل ژنوم

شوب نکانگرهنای

باشد.

كلیدواژهها :آغازگر تصادفی ،تجزیۀ خوشهای ،تجزیه به مختصات اصلی ،تنوع ژنتیکی ،چندشکلی.

* نويسنده مسئول

Email: pourmohammad@ymail.com
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مقدمه

ب رهبرداری بودن آنها و همچنين به تمان مورد نيات بستگی

ارتيابی تنوع ژنتيکی قال ات شروع پژوه های اصیحی يا

دارد ( 6و .)15

مطالعات ژنتيکی امری ضروری اسنت .بننابراين ،اطنیع ات

درج انکعاب ژنتيکنی در  7ژنوتينپ گنندم ،شنامل 6

ميزان تنوع ژنتيکی و ب رهبرداری صحيح و دقيق و حفاظت

ژنوتيپ شارجی و ينک واريتن محلنی ،بنه روش RAPD

ات منابع ژنتيکی در پيکارد برنامههنای بنهننژادی و مطالعن

برآورد شده است ( .)10درمجموع  112قطعه  DNAتوسط

روند تکامل گياهان تراعی در ج ت تايين اصنول صنحيح

 15آغاتگر تصنادیی بنا متوسنط حندود  7/4قطعنه ات هنر

برنامهريزیهای بهنژادی اهميت تيادی دارد (.)28

آغاتگر توليد شد .در بين  112قطعه 50 ،قطع چندشنکلی

تکنيننکهننای ماتنننی بننر نکننانگرهننای  DNAقننادر بننه

را نکان دادند .درن ايت RAPD ،میتوانند بنرای توصنيف

شناسايی چندشکلی مربوط به تفاوت در توالیهنای DNA

صفات اشتصاصی و گروهبندی ژنوتينپهنای گنندم مفيند

است .اين روشها مکمل روشهای کیسيک ارتيابی تنوع

باشد.

هستند .مزيت عمدۀ آنها اين است کنه تننوع را در سنطح

توانايی نکانگرهای ماتنی بر  PCRبنرای تعينين نقکن

 DNAبررسی میکنند و مستقل ات شرايط محيطنی هسنتند.

پيوستگی ژنی در گنندم  Einkornبررسنی شنده اسنت .ات

همچنين اين تکنيکها میتوانند در تمنام مراحنل رشند بنا

مقايسنن چندشننکلی مربننوط بننه گننندم ،Einkorn

مقدار مواد گياهی کم و با استفاده ات هر قسمت گياه انجنام

 monococcumو  49 ،T.bocoticumبانند چندشننکل ات 33

شوند ( .)20ات بين روشهای مولکولی اسنتفادهشنده بنرای

آغاتگر  ISSRو  36باند چندشنکل ات  25آغناتگر RAPD

شناسننايی تنننوع ژنتيکننی در سننطح  ،DNAمننیتننوان بننه

بهدست آمد که برای ت ي نقکه در  66یرد در جمعينت F2

چندشکلی قطعات تصنادیی تکثينرشنده ) (RAPD1اشناره

نکان داده شد ( .)11کاربرد نکانگرهنای  AFLP ،RAPDو

کرد .اين روش برشیف محدوديتهاي  ،بهدليل سرعت و

 SSRبرای آتمون روابط ژنتيکی در  36جمعيت Triticum

سادگی اجرا ،بهطور وسيعی بنرای ارتينابی تننوع ژنتيکنی،

 boeoticumبهدست آمده ات غرب ايران ارتيابی شده اسنت

برآورد تکاب ات ،یواصل ژنتيکی و گنروهبنندی جوامنع در

( .)16درمجمننوع بننهترتيننب  135( 224چندشننکل)979 ،

گونههای گياهی تيادی استفاده شده است (13 ،8 ،7 ،5 ،4

( 429چندشننکل) و  145( 246چندشننکل) نننوار /آلننل ،بننا

و .)26

اسننتفاده ات  14آغنناتگر  17 ،RAPDآغنناتگر  AFLPو 17

T.

کاربرد نکنانگرهای مولکنولی و شناسنايی تنوالیهنای

نکانگر  SSRنمايان شد .اطیعات چندشکلی شنامل ارتش

نوکلئوتيدی چندشنکل پراکننده در ژننوم ،امکنان جديندی

بااليی برای  )0/81( SSRو ارتش پايينی برای نکنانگرهای

برای ارتيابی تنوع ژنتيکی و تعيين روابنط ژنتيکنی درون و

 )0/45( RAPDو  )0/56( AFLPهستند و مننعکسکننندۀ

بين گونهای ینراهم کنرده اسنت ( .)9انتخناب روشهنای

توانايی باالی SSRها برای شناسنايی چندشنکلیهنا سنت،

تجزيه ،به اهداف آتماي  ،جمعيت بررسیشده ،منابع و در

ضننريب هماسننتگی درجنن شننااهت در هننر  3نکننانگر

دسننترس بننودن امکانننات تيربنننايی تکنولننوژی ،آمننادۀ

انداتهگيری شده معننادار بنود .تجزين شوشنهای بنه روش
 36 ،UPGMAجمعيت  T.boeoticumرا براساس شنااهت
قطعات  RAPDبه  3گروه م م و اصلی و به  2گروه عمده

1. Random Amplified Polymorphic DNA

براساس نکانگرهای  SSRو  AFLPو شااهتهای ژنتيکنی
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 AFLP ،SSRو  RAPDتقسنيم کنرد .طاننق اينن بررسنی،

حجم  20ميکروليتر انجام شد .ترکيب واکن

سطح شوبی ات تنوع ژنتيکی در جمعينتهنای اسنتانهنای

آب دو بار تقطير استريل ،بایر  PCRبا غلظنت  ،1Xکلريند

کرمانکاه و لرستان مکاهده و  T.boeoticumسطح وسنيعی

منيننزيم بننا غلظننت  3ميلننیمننوالر dNTP ،بننا غلظننت 200

ات اکوسيستمهای ککاورتی را در غرب ايران اشنغال کنرده

ميکرومول ،آغناتگر بنا غلظنت  0/4ميکرومنول DNA ،بنا

است .تننوع ژنتيکنی  7واريتن گنندم ( )T. aestivumرا بنا

غلظت  50نانوگرم و آنزيم تنکپلنیمنرات ينک واحند ،در

اسننتفاده ات صننفات موریولننوژيکی و آلننلهننای  48تننوالی

ميکروتيننو هننای  0/2سننیسننی صننورت گریننت (.)10

تکراری ساده ( )SSRبررسی شد ( .)25ژنوتيپهنا ات نظنر

چرشننههننای حرارتننی  PCRبننهصننورت مرحلنن اول:

صفات موریولوژيک و نکانگر  SSRبا هم متفاوت بودند و

واسرشننتهسنناتی اوليننه بننهمنندت  5دقيقننه در  94درجنن

برای طاقهبندی میتوان ات اين دو نکانگر استفاده کنرد12 .

سانتیگراد ،مرحل دوم :شامل  40چرشه (واسرشنتهسناتی

ژنوتيپ گندم اصیحشده ات ميان برنامنههنای دورگگينری

بهمدت  30ثانيه در  94درج سانتیگراد ،اتصال آغاتگرهنا

برای بررسی تنوع ژنتيکی بنه وسنيل نکنانگرهای RAPD

به رشتههای الگو بهمدت  30ثانيه در  35درج سانتیگراد،

انتخاب شندهانند .درمجمنوع  102مکنان ژننی توسنط 14

بسط رشته  DNAتوسط تکپلیمرات بنهمندت  2دقيقنه در

ات  91مکنان ( 89/2درصند)

 72درج سانتیگراد) و مرحل سوم :بسط ن ايی بهمدت 5

پلیمورف بودند و تن ا  11مکان ( 10/8درصد) مونومورف

دقيقه در  72درج سانتیگراد بود ( .)11برای تکثينر DNA

بودند ( .)24تنوع ژنتيکی  11رقم گندم ننان و دوروم را بنا

ژنننومی ات  70آغنناتگر تصننادیی ت يننهشننده ات شننرکت

استفاده ات تجزي  RAPDبررسی کرد ( .)4بهطنورکلی70 ،

 Metabionآلمان استفاده شد .نام و توالی اين آغاتگرها در

تا  75قطعه  DNAتوسط  10آغاتگر تصنادیی تکثينر شند.

جدول 2آورده شده است .یرآوردههای تکثينرشنده توسنط

 40درصند در گننندم نننان و  35/7درصنند در گننندم دوروم

 PCRبننا اسننتفاده ات الکترویننورت ژل آگننارت  1/5درصنند

چندشکل بودند.

جداسنناتی و بننه روش رن ن آميننزی بننا اتيننديوم بروماينند

آغاتگر تکثينر شند کنه بني

هدف پژوه

 PCRشنامل

حاضر ،بررسنی تننوع ژنتيکنی  48رقنم

آشکارساتی شدند .برای انجام الکتریورت ،به هنر نموننه 3

گندم با استفاده ات نکانگرهای  RAPDبهمنظور اسنتفاده در

ميکروليتر بایر بارگذاری اضایه شد و ات هر نمونه به مقندار

برنامههای بهنژادی است.

 23ميکروليتر در ژل بارگذاری شند .عمنل الکتروینورت بنا
ولتنناژ  ،150بننهمنندت  3سنناعت انجننام گریننت .بعنند ات

مواد و روشها
در پژوه

الکترویننورت ،ات دسننتگاه ژل داک سنناشت شننرکت Uvitec

حاضر ،ات بذور يکنواشت  48رقم گندم بهمنزل

بننرای مکنناهده و عکننسبننرداری ات نوارهننا اسننتفاده شنند.

مادۀ گياهی اسنتفاده شند (جندول .)1اسنتخراج  DNAبنه

الگوهای نواری حاصل به صنورت صنفر و ينک (نانود ينا

روش  )23( CTABانجام گرینت .بنرای تعينين کمتينت و

وجود نوار) امتياتدهی شدند .بنرای مکنخصشندن اننداتۀ

کيفيت  DNAاستخراجشنده ات الکتروینورت ژل آگنارت 0/8

قطعات تکثيرشده ات نکانگر وتن مولکولی با انداتۀ قطعات

درصد و دستگاه اسپکترویتومتر استفاده شد .پس ات تعينين

 564-21226جفننت بننات ( )Size Marker–SM- 191ات

کمتيت و کيفيتDNA ،های استخراجشده بنا غلظتنی برابنر

شرکت  Fermentasاستفاده شد.

 25نانوگرم در ميکروليتنر رقينق شندند .واکنن

 PCRدر

دوره   2شماره   2پاییز و زمستان 1393
131

علیرضا پورمحمد و همکاران

جدول .1اسامی  48رقم گندم استفادهشده در آزمایش برای برآورد تنوع ژنتیکی
شماره

رقم

شماره

رقم

شماره

رقم

1

تاگرس

20

بککراس روشن

36

آتادی

2

هيرمند

21

روشن

37

داراب2

3

کرج3

22

سيستان

38

اروند

4

چمران

23

ب ار

39

شيرودی

5

کرج1

24

ترين

40

آريا

6

نيکمژاد

25

م دوی

41

سپاهان

7

آرتا

26

طاسی

42

ياواروس

8

شعله

27

بم

43

الوند

9

کرشه

28

ییت

44

پيکتات

10

بيات

29

ش ريار

45

مارون

11

گلستان

30

کراس شاهی

46

وریناک

12

سوريه371

31

اميد

47

آذر2

13

مصر449

32

طوس

48

دريا

14

مصر557

33

ساین

18

قدس

34

تجن

19

شاهپسند

35

کرج2

جدول .2توالی آغازگرهای دهتایی تصادفی  RAPDاستفادهشده برای بررسی تنوع مولکولی ارقام گندم

شمارۀ آغاتگر

شمارۀ آغاتگر

توالی آغاتگر

توالی آغاتگر

-1

Oligo

CCT GGG CTT C

-36

Oligo

CCC CCC TTA G

-2

Oligo

CCT GGG CTT G

-37

Oligo

CCG GGG TTT T

-3

Oligo

CCT GGG CTT A

-38

Oligo

CCG GGG AAA A

-4

Oligo

CCT GGG CTG G

-39

Oligo

TTA ACC GGG C

-5

Oligo

CCT GGG TTC C

-40

Oligo

TTA CCT GGG C

-6

Oligo

CCT GGG CCT A

-41

Oligo

TTA ACC GGG G

-7

Oligo

CCT GGG GGT T

-42

Oligo

TTA ACC CGG C

-8

Oligo

CCT GGC GGT A

-43

Oligo

AAA ACC GGG C

-9

Oligo

CCT GCG CTT A

-44

Oligo

TTA CCC CGG C

-10

Oligo

GGG GGG ATT A

-45

Oligo

TTA ACC CCG G

-11

Oligo

CCC CCC TTT A

-46

Oligo

TTA AGG GGG C

-12

Oligo

CCT GGG TCC A

-47

Oligo

TTC CCC AAG C

-13

Oligo

CCT GGG TGG A

-48

Oligo

TTA ACG GGG A
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 استفادهشده برای بررسی تنوع مولکولی ارقام گندمRAPD  توالی آغازگرهای دهتایی تصادفی.2ادامه جدول

توالی آغاتگر

D

شمارۀ آغاتگر

توالی آغاتگر

شمارۀ آغاتگر

TTC CCC GAG C

Oligo

-49

CCT GGG TTT C

Oligo

-14

TTC CCC GCG C

Oligo

-50

CCT GGG TTT G

Oligo

-15

CTA CCC GTG C

Oligo

-51

GGT GGC GGG A

Oligo

-16

TTC CCG GAG C

Oligo

-52

CCT GGG CCT C

Oligo

-17

CTC CCT GAG C

Oligo

-53

GGG CCG TTT A

Oligo

-18

GTC CCA GAG C

Oligo

-54

GCC CGG TTT A

Oligo

-19

TCC CTC GTG C

Oligo

-55

TCC GGG TTT G

Oligo

-20

TGC CCC GAG C

Oligo

-56

ACC GGG TTT C

Oligo

-21

TCC CCC GAG G

Oligo

-57

CCC TTG GGG G

Oligo

-22

TTC CCG GAG C

Oligo

-58

CCC GCC TTC C

Oligo

-23

TTC CGG GTG C

Oligo

-59

ACA GGG GTG A

Oligo

-24

TTG GCC GAG C

Oligo

-60

ACA GGG CTC A

Oligo

-25

TTC CCC GAC C

Oligo

-61

TTT GGG CCC A

Oligo

-26

TTC CCC GTC G

Oligo

-62

TTT GGG GGG A

Oligo

-27

TTC CCC GCC C

Oligo

-63

CCG G CC TTA A

Oligo

-28

GAG GGC GGG A

Oligo

-64

CCG GCC TTA C

Oligo

-29

AGG GGC GGG A

Oligo

-65

CCG GCC TTA G

Oligo

-30

GAG GGC GTGA

Oligo

-66

CCG GCC TTC C

Oligo

-31

GAG GGC GAG C

Oligo

-67

GGG GCC TTA A

Oligo

-32

GAG CTC GCG A

Oligo

-68

CCG GCT GGA A

Oligo

-33

GAG GGC AAG A

Oligo

-69

CCG GCC CCA A

Oligo

-34

GGC ACG CGA

Oligo

-70

CCG GGG TTA A

Oligo

-35

 ln Xi Yj 

، تعداد نوارها در هر رقنم،تعداد کل نوارهای چندشکل

Xi Yj

تنوع ژنتيکی کل و درج تمايز ژنی بين آنها با اسنتفاده ات
)1(

 یاصل ژنتيکی بنين.) برآورد شد18( شاشص تنوع ژنی نی

. یراوانی آللی در ارقام استYj  وXi ،در اين رابطه

) محاساه و برای گنروهبنندی17( ارقام براساس ضريب نی

 ات،بننهمنظننور تعيننين کننارايی روش تجزي ن شوشننهای

. رسم شدUPGMA ژنوتيپها تجزي شوشهای به روش

 بنرای تکنخيص.ضريب هماستگی کوینتيک اسنتفاده شند
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دقيقتر روابط ژنتيکی بين ارقام ،تجزيه به مختصات اصنلی

چننندشننکل آغاتگرهننای چندشننکل درمجمننوع  73نننوار

براساس یاصل ژنتيکی نی صورت گریت .برای محاسناات

چندشکل با ميانگين  7/3ننوار بنهاتای هنر آغناتگر توليند

آماری ات ننرمایزارهنای  SPSSو  NTSYS pc2.2اسنتفاده

کردند .تعداد نوار حاصنل ات  10آغناتگر اسنتفاده شنده در

شد.

درون ارقام بررسیشدۀ گندم ات  7ننوار تنا  57ننوار متغينر
بود ،بهطوریکه ميانگين تعنداد ننوار ات  0/7ننوار در رقنم

نتایج و بحث

’آتادی‘ تا  5/7نوار در رقم ’قدس‘ متفاوت بود .بنهعننوان

 10آغاتگر ات  70آغاتگر ارتيابیشده  RAPDبنا الگوهنای

نمونه ،الگوی نواربندی برشنی ارقنام گنندم بنا اسنتفاده ات

نواربندی مناسب برای بررسی ارقام گنندم اسنتفاده شندند.

آغاتگر شمارۀ  20را نکان میدهد.

شکل 1به منزل نمون الگوی نواربندی برشی ارقام گندم بنا

در مطالع تنوع ژنتيکی بين  96رقم گندم با  50آغاتگر

استفاده ات آغاتگر ،شمارۀ  20را نکنان منیدهند .براسناس

تصادیی  82 RAPDدرصد آغاتگرها و  78درصد قطعنات

شاشص تنوع ژنی نی ( )18تنوع ژنتيکی بنين ارقنام گنندم

تکثير يایته چندشکل بودند ( .)28تعداد قطعنات چندشنکل

براساس هر يک ات  10آغاتگر ات صفر تا  0/5بنرآورد شند.

در هننر آغنناتگر ات  1تننا  13بننا متوسننط  4/82متغيننر بننود.

تنوع قابل میحظهای بين ارقام گنندم مطالعنه شنده وجنود

واريتهها بهطور روشننی ات همنديگر بنا الگوهنای RAPD

دارد ،بهطوریکه ميانگين تنوع ژنتيکی براساس شاشص نی

تکخيص داده شدند .در مطالع تنوع ژنتيکی الينهای گندم

( )17و شننانون (نقننل ات  )12بننهترتيننب  0/2979و 0/45

بننا  32آغنناتگر تصننادیی 10 ،آغنناتگر نوارهننای واضننح،

برآورد شد.

چندشکل تکرارپذير توليد کردند (.)1

ات بين آغاتگرهای بررسنی شنده آغناتگر  30بيکنترين

ژنوتيپهای درينا و هيرمنند کمتنرين یاصنل ژنتيکنی

( )0/408و آغنناتگر  18کمتننرين ( )0/226تنننوع را نکننان

( )0/094و ژنوتيننپهننای ’کرشننه‘ و ’مصننر‘449بيکننترين

دادند (جدول .)2در کل ،تعداد مکانهای ژنی چندشکل 73

یاصل ژنتيکی ( )0/814را نسات به يکنديگر نکنان دادنند.

و درصد چندشکلی  93/59درصد بهدست آمد (جندول.)3

ميانگين یاصل ژنتيکی بين ژنوتيپها  0/396بهدست آمد.

شکل 1بهاتای هر آغاتگر ات  5نوار برای آغاتگر  55تنا 11
نننوار بننرای آغنناتگر  59متغيننر بننود .تعننداد کننل نوارهننای

شکل .1الگوی نواربندی برخی ارقام گندم با استفاده از آغازگر شمارۀ  20روی ژل آگارز  1/5درصد

دوره   2شماره   2پاییز و زمستان 1393
134

مطالعۀ تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گندم با استفاده از نشانگرهای

RAPD

جدول .3میزان تنوع ژنتیکی بین ارقام مطالعهشده بهازای هر نشانگر

آغاتگر

شاشص شانون

شاشص تنوع نی

Oligo-18

0/365

0/226

Oligo-23

0/407

0/262

Oligo-30

0/596

0/408

Oligo-5

0/566

0/391

Oligo-20

0/583

0/396

Oligo-54

0/496

0/328

Oligo-65

0/449

0/287

Oligo-64

0/348

0/222

Oligo-4

0/444

0/289

Oligo-55

0/433

0/277

ميانگين

0/469

0/309

3

4

2
1

بنديارقامگندمبراساسدادههايRAPDبااستفادهازروشUPGMAوفاصلۀژنتيکيني()2792

شکل .2
گروه


در اين بررسی ،تجزي شوشهای براساس یاصل ژنتيکی

در گروه اول ،ارقام ’گلستان‘ و ’تجن‘ قرار گریتنند .گنروه

نی و به روش  UPGMAانجام گریت (شکل .)2در نمودار

دوم شامل ارقنام ’آتادی‘’ ،کنرج’ ،‘1بينات‘’ ،ترکينه،‘506

درشتی بهدست آمده  4گروه متمايز قابل تکنخيص بودنند.

’سوريه’ ،‘371مصر ،‘557و ’مصر ‘449بود .رقم ’آذر ‘2در
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گروه سوم و ساير ارقام در گروه چ نارم قنرار گریتنند .در

 84درصد سطح تيرککت گندم در ککور تن نا مربنوط بنه

اين گروهبندی ،ارقام شارجی در گروه دوم و جدا ات سناير

 10واريته است و دو رقم ’ییت‘ و ’قدس‘ بنهتن نايی 29

ارقام قنرار گریتنند .بننابراين RAPD،در جداسناتی ارقنام

درصد سطح تير ککت گندم را بهشود اشتصاص میدهنند

شارجی ات داشلی نسات به ارقام حساس و مقاوم به شوری

( .)3اتآنجاکه اينران يکنی ات مراکنز تننوع گنندم بنهشنمار

مویقتر عمل کرد .گروه چ ارم که بزرگترين گروه بنود و

میرود جست وجو در ج ت يایتن ژرمپیسمهای متنوعتنر

بيکتر ارقام داشلی در آن جنای گریتنند ،شنااهت ژنتيکنی

يک نيات اساسی و جدی است .بنا اينکنه در اغلنب منوارد

تيادی دارند.

انتخاب والدين برای ت ي يک الينن شنالص ينا ينک رقنم

با توجه به درصد باالی شودباروری و پيچيندگیهنای

هياريد براساس عملکرد والدين و مينزان تکمينلشنوندگی

ژنوم در گندم انتظار منیرینت کنه تغيينرات بنين ارقنام و

صفات م م تراعی صورت میگينرد ،ولنی اطنیع ات تننوع

شصوصاً الينهای بررسیشده پايين باشد .تمامی ارقامی که

ژنتيکی والدين برای نيل به تفکينکهنای متجناوت در نتناج

در تيرگروههای مکابه قرار گریتنند ،تننوع ژنتيکنی بنااليی

امننری ضننروری بننهشننمار مننیرود .يکننی ات پيامنندهای

ندارند و گسترش پاي ژنتيکی واريتهها نيات اساسی و جدی

اجتنابناپذير ککاورتی نوين که ماتنی بر استفاده ات ارقنام

ژنتيکنی ارقنام

اصیحشده با بيکترين عملکرد و کيفيت قابل قانول اسنت،

است .شواهد موجود نکاندهنندۀ یرسناي

تنوع ذشاير ژنتيکی است .در حنال حاضنر نگراننی

گندم بود که اين امر ناشی ات اين است که طنی چنند دهن

کاه

گذشته و بهويژه پس ات انقیب ساز تا کنون ،ات ميان تعنداد

اصلی ،کاه

تينناد ارقننام تراعننی اصننیحشننده در ککننور ،تن ننا تعننداد

ج ان است.

سريع تنوع ژنتيکی ارقام تراعنی در سراسنر

محدودی بهمنزل رقم اصلی ککت میشوند .به طنور مثنال،

شکل .3نمایش سهبعدی ارقام گندم براساس سه مؤلفۀ هماهنگ اول ،دوم و سوم
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بارينکبنودن دامنن تننوع ژنتيکنی ،منا را متوجنه شطننر

RAPD

 .3نصننيری م ،کننوچکی ع و مظنناهری د (« )1384تنننوع

بزرگتری میکند و آن آسيبپذيری ژنتيکی گندم در ککنور

گونههای تراعی در ايران» .بيابان33 :)1(10 .ن .50

است ،تينرا در صنورت بنروت کوچنکتنرين شطنری نظينر

4. Abdul-Razzak Tahir N (2008) Assessment of
genetic diversity among wheat varieties in
sulaimanyah
using
random
amplified
polymorphic DNA (RAPD) analysis. Gordan
Journal of Biological Sciences. 1: 159-164.

تککيل جمعيتها ات طريق هياريداسنيون ،ممکنن اسنت بنه

5. Bardeen JM and Havey MJ (1995) Romly
amplified polymorphic DNA in bulb onion its
use to assess inbred integrity. Journal of
American Society Horticultural Sciences. 120:
752-758.

اپيدمیشدن يک بيمناری ،تمنامی ارقنام ککنتشنده ات بنين
میرود و ضررهای جارانناپذيری به دناال شواهد داشنت .ات
طرف ديگر ،ناود تنوع کایی در والندين اسنتفادهشنده بنرای
تننوع ژنتيکنی بنرای صنفات کمنی مثنل عملکنرد و

کاه

درنتيجه ب اود صفت مککل يا غيرممکن منجر شود (.)3
بهمنظور تعيين روابط ژنتيکی بين ارقام و نيز گروهبندی
آنها تجزيه به مختصات اصلی نيز بهعنوان روشنی مکمنل

6. Bernardo R (1993) Estimation of coefficient of
coanestry using molecular markers in maize.
Theoretical and Applied Genetics. 85: 1055-1062.
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studied with RAPD GISH. Genetic Resources
Crop Evolution. 45: 511-523.
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