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 1و  .2دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دانشیار ،گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه زابل
 .3استادیار اصالح نباتات ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه لرستان
 .4دانشیار بیماریهای گیاهی ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه زابل
(تاریخ دریافت - 1332/7/22 :تاریخ تصویب)1333/3/27 :

چکیده
بهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی  21رقم کلزا از  22جفت آغازگر اختصاصی  SSRو نیمهتصادفی

ISJ

استفاده شد .آغازگرها در مجموع  11/25( 151درصد) باند چندشکل ( 51باند  SSRو  127باند )ISJ
تولید کردند .متوسط تعداد باند چندشکل برای آغازگرهای  SSR ،ISJو ترکیب آنها بهترتیب ،12/7
 5/1و  7/3عدد برآورد شد .میزان اطالعات چندشکلی ( )PICاز  2/215در آغازگر اختصاصی
 O110D08تا  2/3422در آغازگر نیمهاختصاصی  ET15-33متغیر بود .بین آغازگرهای نیمهاختصاصی
 ITو  ETبرای میزان چندشکلی تفاوت معنیداری مشاهده نشد .نمودار درختی حاصل از تجزیة
خوشهای بهروش  UPGMAو ضریب تشابه دایس با استفاده از آغازگرهای  SSR ،ISJو ترکیب آنها،
ژنوتیپهای کلزا را بهترتیب در سه ،شش و چهار گروه اصلی تقسیم کرد .تنوع ژنتیکی از الگوی
جغرافیایی تبعیت نمیکرد و ژنوتیپهای ایرانی و خارجی در گروههای مجزا طبقهبندی نشدند .این
موضوع قرابت و خویشاوندی ژنوتیپهای ایرانی و خارجی را نشان داد .دو رقم  Licordو

SLM096

با اینکه دارای منشأ یکسانی بودند ،دو گروه مجزا را به خود اختصاص دادند و فاصلة ژنتیکی زیادی
با سایر نمونهها داشتند .بنابراین در برنامههای بهنژادی آینده میتوان از آنها استفاده کرد.
واژههای کلیدی :تنوع ژنتیکی ،کلزا،

.SSR ،ISJ

مقدمه
دانههای روغنی پس از غالت دومین گروه ذخایر غذایی
جهان بهشمار میروند .این محصوالت عالوه بر دارا بودن
ذخایر غذایی اسیدهای چرب ،حاوی پروتئین نیز
هستند .کلزا ( )Brassica napus L.پس از سویا و نخل
روغنی سومین منبع تولید روغن نباتی جهان است
( .)Thiyam-Holländer et al., 2012سطح زیر کشت
کلزا در جهان از  0/2میلیون هکتار در سال  1399به
بیش از  99/2میلیون هکتار تا سال  2999افزایش یافته
است ( .)FAO, 2007متوسط عملکرد این گیاه  1تا 2
تن در هکتار است ( .)Kimber & McGregor, 1995این
* تلفن93112121990 :

گیاه دارای  69تا  61درصد روغن و  21تا  24درصد
پروتئین است ( .)Kimber & McGregor, 1995در مقام
مقایسه با روغنهای حاصل از دانههای روغنی
آفتابگردان ،ذرت و سویا ،روغن کلزا بهدلیل برخورداری
اسیدهای چرب اشباعنشده و نداشتن کلسترول از
کیفیت تغذیهای مطلوبی برخوردار است (Thiyam-
 .)Holländer et al., 2012به این دانة روغنی از این
جهت کانوال گفته میشود که ارقام مختلف آن ،اسید
اروسیك و گلوکوسینوالت کمی دارند ( & Kimber
 .)McGregor, 1995توانایی بذور کلزا برای جوانهزنی و
رشدونمو در دمای کم ،این گیاه را در زمرة معدود
Email: ba_fakheri@yahoo.com
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دانههای روغنی مورد کشتوکار در آبوهوای معتدل
(بهاره) و حتی در مناطق بهنسبت سرد (پاییزه) قرار داده
است (.)Thiyam-Holländer et al., 2012
در برنامههای بهنژادی و حفظ ذخایر توارثی ،اطالع
از سطح تنوع ژنتیکی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
اطالعات تنوع ژنتیکی را میتوان از خصوصیات
مورفولوژیك ،پروتئین ،آیزوزایم و نشانگرهای مولکولی
بهدست آورد ( .)Pejic et al., 1998استفاده از
نشانگرهای مبتنی بر  DNAمناسبترین روش برآورد
تنوع ژنتیکی بهشمار میرود ( Odonougue et al.,
 .)1999این نشانگرها تحت تأثیر شرایط محیطی نیستند
و در هر مرحله از رشد گیاه کاربرد دارند ( Manifesto et
 .)al., 2001پیشرفت در ژنتیك سلولی و مولکولی به
توسعة نشانگرهای  DNAمبتنی بر  PCRبرای مطالعات
ژنتیکی متفاوت در گونههای زراعی منجر شده است
( .)Mohammadi & Prasanna, 2003در شناسایی
چندشکلی ژنتیکی گیاهان از دو نوع نشانگر مبتنی بر
 PCRاستفاده میشود .در نوع اول ،از آغازگرهای
تصادفی Random Amplyfied Polymorphic ( RAPD
 )DNAو نیمهتصادفی Intron-exon Splicing ( ISJ
 )Junctionکه تنوع ژنتیکی را بدون استفاده از اطالعات
اولیة ژنوم شناسایی میکنند ( Weining & Langridge,
 )1991و در نوع دوم ،از آغازگرهای اختصاصی که قادر
به شناسایی ژنهای شناختهشده یا خانوادة ژنی خاص
هستند ،استفاده میشود ( Weining & Langridge,
 .) 1991; Devos & Gale, 1992نشانگر نیمهتصادفی
 ISJدارای توالیهای  19تا  10نوکلئوتیدی است.
چندشکلی بهدستآمده از این نوع آغازگرها ناشی از
تفاوت در تکثیر قطعاتی از ژنوم است که رونویسی
میشوند .این آغازگرها شامل دو دسته از آغازگرهای ET
( )Exon targetingو  )Intron targeting( ITهستند.
آغازگرهای  ،ETنواحی اگزون (مکان هدف اگزون) و
آغازگرهای  ITنواحی اینترون (مکان هدف اینترون) ژنوم
را تکثیر میکنند ( .)Rafalski et al., 1997نشانگر
اختصاصی  )Simple Sequence Repeat( SSRیا
ریزماهوارهها شامل توالیهای دوگانة تکراری کوتاه (2-4
جفت باز) از  DNAهستند که در نتیجة جهش در تعداد
واحدهای تکراری حاصل میشوند و حتی در میان

خویشاوندان خیلی نزدیك نیز بسیار متنوعاند (
 .)Luty, 1989نحوة توارث همبارز ،سطح باالی
پلیمورفیسم حاصل و سادگی کار با این نشانگرها ،آنها
را بهعنوان نشانگر بسیار مناسب برای تعیین سطوح
متفاوت تنوع ژنتیکی ،شناسایی و تفکیك ارقام و
مدیریت مجموعة ذخایر توارثی مطرح کرده است
(.)Kashi et al., 1997
در میان انواع نشانگرهای مولکولی ،نشانگرهای
نیمهتصادفی  ISJو اختصاصی  SSRبهطور گستردهای در
برآورد تنوع ژنتیکی گیاهان زراعی استفاده شده است
( ;Senior & Heun, 1993; Rafalski et al., 1997
.Kashi et al., 1997; Gawel et al., 2002; Rafalski et
Hasan et al. .); Salahvarzi et al., 2013al., 2002
( )2006تنوع ژنتیکی  34ژنوتیپ کلزای بهاره ،پاییزه،
علوفهای و برگی را توسط  99نشانگر ریزماهواره مطالعه
کردهاند )2012( Qu et al. .تنوع ژنتیکی و تجزیة
ارتباطی بین ژرمپالسم  B.napusرا با استفاده از نشانگر
 SSRمطالعه کردهاند .در مطالعهای تنوع ژنتیکی کلزا با
استفاده از نشانگرهای  SSR ،RAPDو  AFLPبررسی
شد ()2006( Soengas et al. .)Moghaieb et al., 2014
ارتباطات ژنتیکی  91جامعة کلزا را با استفاده از 14
نشانگر  SSRمطالعه کردهاند)2013( Salahvarzi et al. .
تنوع ژنتیکی عدس را با استفاده از نشانگرهای ISJ
مطالعه کردهاند.
نشانگرهایی که سطوح باالتری از تنوع را نشان
میدهند ،کارایی بیشتری دارند .ترکیب آغازگرهای ISJ
با آغازگرهای اختصاصی  SSRبرای رسیدن به
چندشکلی باال و برآورد تنوع ژنتیکی بسیار مفید است
( .)Rafalski et al., 1997با وجود استفادة گستردة هر
یك از نشانگرهای نیمهتصادفی  ISJو اختصاصی SSR
( ;Plieske & Struss, 2001; Saal et al., 2001
 )Uzunova & Ecke, 1999در برآورد تنوع ژنتیکی کلزا،
تا کنون گزارشی مبنی بر استفادة توأم آنها یافت نشده
است .ازاینرو هدف از این مطالعه ،بررسی تنوع ژنتیکی
ژنوتیپهای کلزای بهاره و پاییزه با استفاده از این
نشانگرها ،مقایسة نشانگرهای اینترونی و اگزونی در
برآورد تنوع ،تعیین فواصل ژنتیکی ارقام مورد مطالعه و
تعیین گروههای هتروتیك با بیشترین فاصلة ژنتیکی
& Lit

درویشنیا و همکاران :بررسی تنوع ژنتیکی کلزا ) (Brassica napus L.با استفاده از ...

برای استفاده در هیبریداسیون ،و مقایسة نشانگر  ISJو
 SSRدر برآورد تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای کلزای بهاره و
پاییزه بوده است.

9

 DNAژنومی با استفاده از روش
( )1983صورت گرفت .کمیت و کیفیت  DNAبا استفاده
از دو روش اسپکتوفتومتری ( Biophotometer-
 )eppendorf 6131و الکتروفورز ژل آگارز (9/0درصد)
تعیین شد .ده جفت آغازگر Rafalski et al., ( ISJ
( )2002; Weining et al., 1991جدول  )2و ده جفت
آغازگر Uzunova & Ecke, 1999; Westman & ( SSR
( )Kresovich, 1999جدول  )9براساس چندشکلی و
تکرارپذیری آنها برای ارزیابی ارقام کلزا بهکار گرفته
شدند.
Dellaporta et al.

مواد و روشها
در این تحقیق  21ژنوتیپ کلزا (جدول  )1از مؤسسة
تحقیقات اصالح و تهیة نهال و بذر کرج تهیه شد .ده
عدد از بذرهای هر رقم در گلدانهای مجزا کاشته شد.
بهمنظور استخراج  DNAدر مرحلة ششبرگی ،برگهای
جوان از هر رقم برداشت شد .برای هر ژنوتیپ استخراج

جدول  .1ژنوتیپهای کلزای مورد مطالعه بههمراه منشأ و تیپ رشد آنها
رقم
PF
19-H
RGS 003
Option504
Sari gol
Heros
Colvert

تیپ رشد
بهاره
بهاره
بهاره
بهاره
بهاره
بهاره
پاییزه

منشاء
آلمان
پاکستان
آلمان
آلمان
فرانسه
آلمان
آلمان

تیپ رشد
پاییزه
پاییزه
پاییزه
پاییزه
پاییزه
پاییزه
پاییزه

رقم
Modena
Okapi
Licord
KS-7
Fornax
Elvis
Gerinimo

منشاء
دانمارک
فرانسه
آلمان
ایران
آلمان
فرانسه
فرانسه

رقم
Zarfam
KS-11
Kiloz
SLM 096
Talaye
Opera
Orient

تیپ رشد
پاییزه
پاییزه
پاییزه
پاییزه
پاییزه
پاییزه
پاییزه

منشاء
ایران
ایران
ایران
آلمان
آلمان
آلمان
آلمان

جدول .2مشخصات آغازگرهای  ISJمورد مطالعه ()Rafalski et al., 2002; Weining et al., 1991
ردیف
1
2
9
6
1
4
9
0
3
19

توالی

نام
*

'5'-GCAGAGGGCCAGGTAAGT-3

IT15-36

'5'-ACCTACCTGGGGCTC-3

IT15-34

'5'- GCGGCATCAGGTAAG-3

ISJ5

'5' CAGGGTCCCACCTGCA-3

IT18-2

'5'- TGCAGGTCA-3

ISJ3
*

'5'- ACTTACCTGCCGCAG-3

ET15-34

'5'- ACTTACCTGGCCGAG-3

ET15-33

'5'- ACTTACCTGGCCGTG-3

ET12-30

'5'- AGCAGGTGGTAC-3

ET12-28

'5'- AGCAGGTCGAAG-3

ET15-35

دمای اتصال
10
60
60
16
20
60
60
60
90
90

* پیشوند  ITمربوط به آغازگرهای اینترون و پیشوند  ETمربوط به آغازگرهای اگزون است.

محلول واکنش  PCRبرای نشانگرهای  ISJمطابق
روش  )2007( Yang et al.با کمی تغییر ( 19نانوگرم
 ،DNAبافر  PCRبا غلظت پایة  19 ،19xپیکومول از هر
آغازگر 199 ،میلیموالر  19 ،MgCl2میلیموالر ،dNTPs
 1واحد آنزیم  )Taq DNA Polymeraseو برای
نشانگرهای  SSRبا اجزای  19نانوگرم از  DNAژنومی،
بافر  PCRبا غلظت پایة  19 ،19xپیکومول از

آغازگرهای  Fو  1 ،Rواحد آنزیم
 Polymeraseو  19میلیموالر  dNTPsتهیه شد .حجم
کلی واکنش برای بسط  DNAدر نشانگر  ISJو SSR
بهترتیب  11 μlو  21 μlبود .بهمنظور جلوگیری از
تکثیرهای غیراختصاصی ،از برنامة Touch down PCR
(واسرشتهسازی اولیه 1 :چرخة  9دقیقهای در دمای 36
درجة سانتیگراد؛ واسرشتهسازی چرخهای شامل 1
Taq DNA

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،1بهار 1936

6

دقیقه در دمای  36درجة سانتیگراد؛ اتصال آغازگر19 ،
چرخة  1دقیقهای در دمای  14-41درجة سانتیگراد؛
بسط چرخهای 1/1 ،دقیقه؛ واسرشتهسازی چرخهای
شامل  1دقیقه در دمای  36درجة سانتیگراد؛ اتصال
آغازگر 99 ،چرخة  1دقیقهای در دمای  11درجة
سانتیگراد؛ بسط چرخهای 1 ،دقیقه در دمای  92درجة
سانتیگراد؛ بسط نهایی 1 ،چرخة  1دقیقهای در دمای
 92درجة سانتیگراد) استفاده شد .پس از اتمام
چرخهها ،نمونهها تا قبل از الکتروفورز در دمای  6درجة
سانتیگراد نگهداری شدند .محصول  PCRبرای آغازگر
نیمهتصادفی  ISJبا الکتروفورز ژل آگارز  1/0درصد
تفکیك و با اتیدیوم بروماید  9/1درصد رنگآمیزی شد.
محصول تکثیری نشانگر  SSRبا استفاده از ژل پلیاکریل
آمید واسرشتهساز  4درصد تفکیك شد و رنگآمیزی
ژلها با استفاده از روش نیترات نقره صورت گرفت.

در نهایت ژلها با دستگاه ژلخوان عکسبرداری
شدند .اندازة قطعات تکثیری توسط دو نشانگر وزنی
 100bpو  DNAفاژ المبدا برش دادهشده با دو آنزیم
 HinDIIIو  ،EcoRIتخمین زده شد .قطعات تکثیرشده
توسط آغازگرهای اختصاصی و نیمهتصادفی بر اساس
حضور و نبود باند بهترتیب بهصورت ( )1و ( )9رتبهبندی
شدند .باندهای چندشکل ،واضح و تکرارپذیر برای
تشکیل ماتریس دادهها استفاده شدند .بهمنظور بررسی
کارایی آغازگرهای مورد استفاده از فرمول
 PIC   2 Pi 1  Pi استفاده شد که در آن PIC
میانگین اطالعات چندشکل هر آغازگر و  Piفراوانی
باندهاست ( .)Mohammadi & Prasanna, 2003نمودار
درختی با استفاده از ضریب تشابه دایس و الگوریتم
 UPGMAرسم شد .محاسبات آماری با نسخة 2/1
نرمافزار  )Rohlf, 1998( NTSYS-PCانجام گرفت.

جدول  .9مشخصات آغازگرهای  SSRمورد مطالعه ()Uzunova & Ecke, 1999; Westman & Kresovich, 1999
ردیف
1
2
9
6
1
4
9
0
3
19

نام

منشأ

موتیف

Na12A07

B. napus

GT11

Na10D09

B. napus

(A)21,(T)14(GT)6

Na12A01

B. napus

)CT(34

Ol10D08

)B. oleracea (or rapa

(CT)28

Na10B11

B. napus

CT28

Nd

Na12A08

B. napus

GA28

Nd

Na12C06

B. napus

CT37

Nd

Na12H04

B. napus

CT16

Nd

Na14C12

B. napus

AG17

Nd

Na14D07

B. napus

CCG3

Nd

نتایج و بحث
بهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی  21ژنوتیپ کلزا از  19آغازگر
نیمهتصادفی  3تا  10نوکلئوتیدی (جدول  )6استفاده شد
( .)Rafalski et al., 2002; Weining et al., 1991ده
آغازگر در مجموع  114باند تولید کردند که  199باند
چندشکل ( 39/4درصد) بود .بیشترین تعداد باند تولیدی
مربوط به آغازگر ( ET15-35شکل  )4با  14باند و کمترین
تعداد باند متعلق به آغازگر  ISJ3با  1باند بود .بیشترین و
کمترین تعداد باند چندشکل بهترتیب مربوط به آغازگر
 ET15-35با  14باند ( 199درصد چندشکلی) و آغازگر
 ET12-28با  4باند ( 91درصد چندشکلی) بود (جدول .)6
متوسط تعداد باند بهازای هر آغازگر  11/4عدد و برای هر

اندازه
149-99
949-291
191-119
229-149

ژنوتیپ  1/1عدد بود .متوسط تعداد باند چندشکل بهازای
هر آغازگر  19/9عدد بود .در مطالعهای بر روی تنوع
ژنتیکی ارقام لوبیا با استفاده از آغازگرهای نیمهتصادفی
متوسط تعداد باند بهازای هر ژنوتیپ  11/1عدد گزارش شد
( .)Nowoseielski et al., 2002متوسط تعداد باند
تولیدشده بهازای هر یك از ژنوتیپهای چاودار  0/3عدد
برآورد شده است ( .)Rafalski et al., 2002هر چه متوسط
تعداد باند بهازای هر آغازگر بیشتر باشد کارایی آن در گیاه
مورد مطالعه بیشتر است .نتایج مطالعة ما بر روی کلزا
بهطور تقریبی در توافق با یافتههای دیگران بود ( Rafalski
;.et al., 2002; Siahsar et al., 2010; Qu et al., 2012
.)Moghaieb et al., 2014
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جدول  .6تعداد باند تولیدشده ،درصد چندشکلی و
ردیف

نام آغازگر

1
2
9
6
1
4
9
0
3
19

IT18-2
IT15-36
IT15-34
ISJ5
ISJ3
ET15-34
ET15-33
ET12-30
ET12-28
ET15-35

کل

1

میزان اطالعات چندشکلی ( )PICهر کدام از آغازگرهای ISJ

قطعات
تکثیرشده

قطعات
چندشکل

قطعات
یكشکل

درصد
چندشکلی

PIC

16
16
12
19
1
11
19
0
3
14

16
19
11
12
1
16
19
4
4
14

9
1
1
1
9
1
9
2
9
9

199
32/0
31/4
199
32
39
199
199
44/4
199

9/9949
9/9922
9/9104
9/2041
9/2449
9/2231
9/9629
9/1121
9/2999
9/2912

114

199

3

39/4

9/2991

در این تحقیق از  1آغازگر  ITو  1آغازگر
استفاده شد .از بین آغازگرهای  ،ITآغازگر 10
نوکلئوتیدی ( IT18-2شکل  )1بیشترین قطعة
تکثیرشده را با  16باند تکثیر کرد .آغازگر 3 ،IT
نوکلئوتیدی  ISJ3کمترین قطعة تکثیرشده را با  1باند
تولید کرد .از بین آغازگرهای  ETنیز آغازگر 11
نوکلئوتیدی ( ET15-35شکل  )4بیشترین قطعة
تکثیرشده را با  14باند تکثیر کرد .آغازگرهای  ITنسبت
به آغازگرهای  ETقطعات تکثیرشدة بیشتری تولید
کردند و وضوح بیشتری نشان دادند (شکل  .)4در
مطالعهای بر روی چاودار گزارش شد که آغازگرهای 11
نوکلئوتیدی چندشکلی بیشتری داشتند و از بین آنها
آغازگرهای  ITقطعات چندشکل بیشتری تولید کردند
( .)Rafalski et al., 2002محققان ضمن مقایسة دو
آغازگر  ITو  ETمشاهده کردند که آغازگرهای 10
نوکلئوتیدی فاقد چندشکلیاند و بهترین نتایج را
آغازگرهای  ITنشان دادند ( .)Gawel et al., 2002در
مطالعهای دیگر آغازگرهای  10نوکلئوتیدی الگوی باندی
پیچیدهتری تولید کردند و درصد چندشکلی آنها بیشتر
بود ،ولی از لحاظ درصد چندشکلی تفاوت چندانی بین
آغازگرهای  ITو  ETمشاهده نشد ( Rafalski et al.,
 .)1997آغازگرهای گروه  ITدر تکثیر قطعات از دقت و
کارایی بیشتری برخوردارند ،چرا که این آغازگرها
نواحیای از ژنوم را تکثیر میکنند که قابلیت کد کردن
ژنها (اینترونها) را ندارند .نواحیای از ژنوم که قابلیت
ET

کد کردن ژنها را ندارند (اینترونها) بیش از  31درصد
کل ژنوم یك گیاه را تشکیل میدهند ( ;Erlich, 1989
.)Kumar, 1999; Weining & Langridge, 1991
بهعبارت دیگر این نواحی بخش بیشتر ژن در ژنوم را
نسبت به نواحی اگزونی تشکیل میدهند ( Sharma et
 )al., 2002و با توجه به اینکه آغازگرهای  ITاین نواحی
را مورد هدف و تکثیر قرار میدهند ،احتمال تکثیر
قطعات بیشتر با طول بزرگتر در آنها بیشتر است .این
نتایج مؤید این موضوع است که اندازه و تعداد قطعات
بین ژنی (اینترونها) در ژنوم کلزا زیاد است که همین
عامل سبب اندازة بزرگتر و قطعات بیشتر تولیدشده
توسط این دسته از آغازگرها شده است .یك آغازگر با
وجود نقاط اتصال بیشتر بر روی ژن در ژنوم ،احتمال
بیشتری برای تکثیر قطعات  DNAخواهد داشت و هر
چه طول قطعهای که آغازگر بهعنوان مکان هدف انتخاب
میکند بزرگتر باشد ،احتمال تکثیر قطعات بیشتر با طول
بزرگتر بیشتر خواهد بود ( Weining & Langridge,
 .)1991عالوه بر این ،انتهای ' 9آغازگر مهمترین قسمت
برای اتصال مؤثر آن در واکنش  PCRاست .انتهای '9
آغازگرهای گروه  ITاختصاصی است و به نواحی
حفاظتشدة مکان برش اینترون-اگزون متصل میشود
( .)Rafalski et al., 1997; Gawel et al., 2002مزید بر
اینها ،جهشها مهمترین عامل ایجاد چندشکلی در
مطالعات تنوع ژنتیکی توسط نشانگرهای مولکولیاند .با
توجه به اینکه نواحی اینترون از لحاظ تکاملی کمتر
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حفاظت شدهاند و به بروز جهشهای مختلف حساسیت
بیشتری دارند ( ،)Erlich, 1989; Kumar, 1999چندشکلی
بیشتر در نواحی اینترون که توسط آغازگرهای  ITبروز
یافته است ،دور از انتظار نیست .میزان اطالعات
چندشکلی ( )PICمهمترین ابزار در مطالعة نشانگرهای
مولکولی شناخته شده است (.)Junjian et al., 2002
جایگاههای چندشکل و تعداد کل

عملکرد  PICبه تعداد
جایگاهها وابسته است .بنابراین آغازگرها با تعداد آلل
بیشتر PIC ،بزرگتری دارند .دامنة مقدار  PICاز
 9/1121در آغازگر  ET12-30تا  9/9949در آغازگر
 IT18-2متغیر بود.
نمودار درختی حاصل از تجزیة خوشهای  21ژنوتیپ
کلزا با استفاده از آغازگرهای نیمهتصادفی  ISJدر شکل
 1نشان داده شده است .با قطع نمودار درختی در ضریب
تشابه  ،9/41سه گروه اصلی بهدست آمد .گروه اول
شامل دو ژنوتیپ  PFو  SLM-096بود .منشأ این دو
ژنوتیپ که با همدیگر  41درصد شباهت داشتند ،آلمان
بود PF .بهصورت بهاره و  SLM-096بهصورت پاییزه
کشت میشود .گروه دوم شامل  10ژنوتیپ بود .منشأ
ژنوتیپهای این گروه متفاوت بود .بیشترین ضریب تشابه
مشاهدهشده در بین ژنوتیپهای این گروه  9/04بود و به
دو ژنوتیپ  KS-11و  Kilozتعلق داشت .منشأ این دو
ژنوتیپ ایران بود و دارای تیپ رشد پاییزه بودند .علت
تشابه زیاد این دو ژنوتیپ احتماالً منشأ جغرافیایی
یکسان آنهاست KS-11 .کمترین شباهت را با رقم
 Licordبا ضریب تشابه  9/13داشت .ژنوتیپ  Kilozبا
رقم  Licordنیز کمترین شباهت (ضریب تشابه  )9/14را
داشت .اولین زیرنمونة موجود در این گروه رقم  Orientبا
منشأ آلمان بود که با رقم  Herosدر یك خوشه قرار
گرفتند .رقم  Orientپاییزه بود .این رقم بیشترین
شباهت را با ژنوتیپ  Kilozبا ضریب تشابه  9/06و
کمترین شباهت را با ژنوتیپ  SLM 096با ضریب تشابه
 9/19داشت .دومین ژنوتیپ این گروه  Herosبا منشأ
آلمان بود که ژنوتیپی بهاره است .این ژنوتیپ بهترتیب با
ضریب تشابه  9/06و  9/11بیشترین شباهت ژنتیکی را
با  elalaTو کمترین فاصلة ژنتیکی را با  Licordداشت.
احتماالً علت تشابه ژنتیکی کم بین  Herosو  Licordنوع
کشت آنهاست ،چرا که  Licordبهصورت پاییزه کشت

میشود Zarfam .با منشأ ایران سومین نمونة موجود در
این گروه بود که با دو ژنوتیپ  KS-11و ( Kilozمنشأ
ایران) در یك خوشه قرار گرفتند .نمونة  Zarfamپاییزه
است .این نمونه بیشترین شباهت ژنتیکی را با نمونة
 Kilozبا ضریب تشابه  9/06و کمترین شباهت ژنتیکی
را با  Licordبا ضریب تشابه  9/16داشتModena .
نمونة بعدی این گروه با منشأ دانمارک بود .این رقم
بهصورت پاییزه کشت میشود و برای کشت در مناطق
سرد و معتدل مناسب است .این رقم بهترتیب دارای
تشابه ژنتیکی  9/02و  9/11با رقم  Orientو SLM 096
بود .ژنوتیپ بعدی  RGS 003بود که با  KS-7در یك
خوشه قرار گرفت .منشأ  RGS 003آلمان است .در
حالیکه  KS-7منشأ ایرانی دارد .قرار گرفتن این دو
ژنوتیپ در یك گروه احتماالً بهعلت تشابه خصوصیات
مورفولوژیك آنهاست .ژنوتیپ  RGS 003با ضریب تشابه
 9/09دارای بیشترین شباهت ژنتیکی با  Kilozبود .این
ژنوتیپ کمترین تشابه ژنتیکی را با ( Licordضریب
تشابه  )9/19داشت Talaye .و  Operaدو نمونة بعدی
این گروه بودند که در یك خوشه قرار گرفتند .منشأ
 elalaTو  Operaآلمان است elalaT .رقمی پاییزه و دو
صفر است Opera .نیز رقمی پاییزه است .رقم  19-Hبا
منشأ پاکستان نمونة دیگر این گروه است که بهصورت
بهاره کشت میشود .این رقم با درصد تشابه  9/02و
 9/60بهترتیب بیشترین شباهت ژنتیکی را با  elalaTو
کمترین شباهت را با  Licordداشت Sari gol .ژنوتیپ
بعدی این گروه با منشأ آلمان بود Sari gol .دارای
بیشترین شباهت ژنتیکی با ( Zarfamضریب تشابه
 )9/93و کمترین شباهت ژنتیکی با ( Licordضریب
تشابه  )9/12بود .رقم  Okapiبا منشأ فرانسه دیگر نمونة
این گروه بود که از ارقام مورد استفاده در ایران است.
این رقم با  Herosبا ضریب تشابه  9/93بیشترین
شباهت و با  SLM 096با ضریب تشابه  9/62کمترین
شباهت را داشت .ژنوتیپ دیگر این گروه رقم  Fornaxبا
منشأ آلمان بود Fornax .رقمی پاییزه است که بیشترین
شباهت ژنتیکی را با ( Kilozضریب تشابه  )9/93و
کمترین شباهت ژنتیکی را با ( SLM 096ضریب تشابه
 )9/11داشت Elvis .ژنوتیپ دیگر این گروه بود که منشأ
آن فرانسه بوده و رقمی پاییزه است .این رقم با ضریب
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تشابه  9/02دارای بیشترین شباهت ژنتیکی با  KS-11و
با ضریب تشابه  9/16دارای کمترین شباهت ژنتیکی با
 SLM 096بود .رقم  Gerinimoبا منشأ فرانسه دیگر
نمونة این گروه بود که بهصورت پاییزه کشت میشود.
این رقم دارای بیشترین شباهت ژنتیکی با Zarfam
(ضریب تشابه  )9/90و کمترین شباهت ژنتیکی با
( Option504ضریب تشابه  )9/41بود .رقم Option504
با منشأ آلمان رقمی بهاره است ،ولی در ایران بهصورت
پاییزه کشت می شود Option504 .بیشترین شباهت را
با  Colvertبا ضریب تشابه  9/01و کمترین شباهت را
با  Licordبا ضریب تشابه  9/99داشت .آخرین نمونة این
گروه  Colvertبا منشأ فرانسه بود که بهصورت پاییزه
کشت میشود .این رقم با  Option504با ضریب تشابه
 9/01بیشترین شباهت و با  Licordبا ضریب تشابه

 9/69کمترین شباهت ژنتیکی را داشت .گروه سوم در
ضریب تشابه  9/41بهتنهایی یك ژنوتیپ ( )Licordرا به
خود اختصاص داد .منشأ  Licordآلمان است که
کمترین شباهت را با رقم  Option504با ضریب تشابه
 9/99و بیشترین شباهت را با  Gerinimoبا ضریب تشابه
 9/49داشت .رقم  Licordپاییزه است .با توجه به نتایج
باال مشخص شد که بین تنوع ژنتیکی و تنوع جغرافیایی
تطابق خوبی وجود ندارد .افزونبر این ،ارقام مختلف
پاییزه و بهاره در گروههای مجزا طبقهبندی نشدهاند .گاهی
تنوع ژنتیکی ممکن است نشاندهندة الگوی جغرافیایی
آشکار نباشد ،چرا که الینهای مختلف حاصل توازن بین
فاکتورهای تکامل (انتخاب ،مهاجرت و انحطاط ژنتیکی)،
ناهمگنیهای محیطی و عوامل

حالتهای بسیار پیچیده از
تحمیلی انسان در حال و گذشتهاند.

شکل  .1نمودار درختی حاصل از تحزیة خوشهای ژنوتیپهای کلزا با استفاده از

بهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی  21ژنوتیپ کلزا از 19
آغازگر Uzunova & Ecke, 1999; Westman & ( SSR
 )Kresovich, 1999استفاده شد (جدول  .)1در میان
نشانگرهای ریزماهوارة مورد بررسی ،یك آغازگر توالی
تکراری ترینوکلئوتیدی و بقیة آغازگرها توالی تکراری
دینوکلئوتیدی داشتند .نه آغازگر از  B. napusو یك

آغازگر از ) B. oleracea (or rapaجدا شده بودند .تعداد
کل قطعات تکثیرشده حاصل از آغازگرهای  SSRدر
جمعیت  99آلل و دامنة تعداد آللها بین  1تا  11بود.
بیشترین تعداد آلل مربوط به آغازگرهای  Na12A08و
 Na10B11و کمترین تعداد آلل مربوط به آغازگرهای
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 Na10D09و ( Na12H04شکل  )9بود .دامنة اندازة آللها
از  69-949جفت باز بود .کوچكترین قطعه مربوط به
آغازگر  Na14D07با  69-119جفت باز و بزرگترین قطعه
مربوط به جایگاه  Na10D09با  291-949جفت باز بود.
سایر آغازگرها قطعاتی بین آغازگرهای  Na14D07و
 Na10D09تکثیر کردند .ده آغازگر موجود در مجموع 11
باند چندشکل ( 99درصد) تولید کردند .متوسط تعداد باند
بهازای هر آغازگر  9/9عدد و برای هر ژنوتیپ  9/1عدد بود.
متوسط تعداد باند چندشکل بهازای هر آغازگر  1/1عدد
بود .درصد چندشکلی از  96درصد برای آغازگر O110D08
با کمترین درصد چندشکلی تا  199درصد برای آغازگر
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بهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام کلزا صورت گرفت ،در
مجموع  169آلل با میانگین آللی  11/32بهازای همة
آغازگرها مشاهده شد ( .)Moghaddam et al., 2009دامنة
تغییرات  PICاز  9/911در آغازگر  Ol10D08تا 9/9901
در آغازگر  Na10B11متغیر بود Na10B11 .با بیشترین
تعداد آلل ( 11آلل) دارای باالترین  )9/9901( PICبود.

 Na10D09با بیشترین درصد چندشکلی متغیر بود.
میانگین میزان چندشکلی  40/1درصد بود (جدول .)1
بیشترین تعداد باندهای چندشکل مربوط به آغازگر
 Na10B11با  11باند ( 199درصد چندشکلی) و کمترین
تعداد باند چندشکل متعلق به آغازگر  Ol10D08با دو باند
( 96درصد چندشکلی) بود (جدول  .)1در مطالعهای که

جدول  .1تعداد باند تولیدشده ،درصد چندشکلی و میزان اطالعات چندشکلی ( )PICهر یك از

آغازگرهای SSR

ردیف

نام آغازگر

قطعات
تکثیرشده

قطعات
چندشکل

باندهای
یكشکل

درصد
چندشکلی

PIC

1

Na12A07

9

6

9

10

9/1020

2
9

Na10D09

1
4

1
9

9
9

199
19

9/2199
9/1919

Ol10D08

4
11

2
11

6
9

96
199

9/9119
9/9901

Na12A08

11
0

19
6

1
6

31
19

9/2139
9/9119

0
3

Na12H04
Na14C12

1
4

1
9

9
9

199
19

9/1909
9/9349

19

Na14D07

0

6

6

19

9/2999

99

11

22

40/1

9/1916

6
1
4
9

Na12A01

Na10B11

Na12C06

کل

نمودار درختی حاصل از تجزیة خوشهای ژنوتیپهای
کلزا با استفاده از آغازگرهای  SSRدر شکل  2نشان داده
شده است .با قطع نمودار درختی در ضریب تشابه ،9/04
شش گروه اصلی بهدست آمد .گروه اول  14ژنوتیپ و
گروههای دوم تا ششم هر کدام یك ژنوتیپ را به خود
اختصاص دادند .گروه اول در ضریب تشابه  9/39به
چهار زیرگروه تقسیم شد .زیرگروه اول شامل ژنوتیپ PF
بود که با ضریب تشابه  9/31بیشترین شباهت ژنتیکی را
با  Orientو با ضریب تشابه  9/42کمترین شباهت
ژنتیکی را با  Licordداشت .زیرگروه دوم خود شامل 12
ژنوتیپ بود که اولین آنها رقم  Orientبود .این رقم
بیشترین شباهت ژنتیکی را با ( KS-11ضریب تشابه
 )9/36و کمترین شباهت ژنتیکی را با ( Licordضریب
تشابه  )9/49داشت KS-11 .ژنوتیپ دیگر این زیرگروه
بود که نتایج مشابه با زیرگروه دوم داشت Kiloz .ژنوتیپ
بعدی این زیرگروه بود که بیشترین شباهت ژنتیکی را با
 KS-11و  Orientبا ضریب تشابه  9/36و کمترین
شباهت ژنتیکی را با  Licordبا ضریب تشابه 9/44

داشت Option504 .ژنوتیپ بعدی بود که با  Colvertدر
یك خوشه قرار گرفت Option504 .دارای بیشترین
شباهت ژنتیکی با  Colvertو  Herosبا ضریب تشابه
 9/36و کمترین شباهت ژنتیکی را با  Licordبا ضریب
تشابه  9/91داشت Colvert .ژنوتیپ دیگر این زیرگروه
بود که با ضریب تشابه  9/36بیشترین شباهت ژنتیکی را
با  KS-7و  Fornaxو کمترین شباهت ژنتیکی را با
 Licordبا ضریب تشابه  9/44داشت Heros .ژنوتیپ
دیگر بود که بیشترین شباهت ژنتیکی را با  KS-7با
ضریب تشابه  9/36و کمترین شباهت ژنتیکی را با
 Licordبا ضریب تشابه  9/40دارا بود KS-7 .نمونة دیگر
این زیرگروه بود که با ضریب تشابه  9/34بیشترین
شباهت ژنتیکی را با  Herosو کمترین شباهت را با
 Licordبا ضریب تشابه  9/40داشت .ژنوتیپ بعدی
 Fornaxبود که بیشترین شباهت ژنتیکی را با KS-7
(ضریب تشابه  )9/34و کمترین شباهت را با Licord
(ضریب تشابه  )9/46داشت .رقم  Elvisژنوتیپ بعدی
بود که با ضریب تشابه  9/36بیشترین شباهت ژنتیکی را

درویشنیا و همکاران :بررسی تنوع ژنتیکی کلزا ) (Brassica napus L.با استفاده از ...

با  Zarfamو کمترین شباهت را با  Licordبا ضریب
تشابه  9/44داشت Zarfam .و  elalaTدو ژنوتیپ بعدی
این زیرگروه بودند که با ضریب تشابه  9/39دارای
بیشترین تشابه ژنتیکی در بین تمامی ژنوتیپها بودند.
هر دو ژنوتیپ یادشده دارای کمترین تشابه ژنتیکی با
نمونة ( Licordبهترتیب با ضریب تشابه  9/99و )9/40
بودند Opera .آخرین ژنوتیپ این زیرگروه بود و
بیشترین شباهت ژنتیکی را با  elalaTبا ضریب تشابه
 9/31داشت .این ژنوتیپ کمترین شباهت ژنتیکی را با
 Licordبا ضریب تشابه  9/91داشت .زیرگروه سوم شامل
دو نمونه بود RGS 003 .اولین نمونة این زیرگروه بود که با
ضریب تشابه  9/36بیشترین شباهت ژنتیکی را با Fornax
و کمترین شباهت ژنتیکی را با  Licordبا ضریب تشابه
 9/91داشت .دومین نمونة این زیرگروه  Gerinimoبود که
کمترین شباهت را با رقم  Licordبا ضریب تشابه  9/40و
بیشترین شباهت را با رقم  Elvisبا ضریب تشابه 9/32
داشت .زیرگروه آخر این گروه شامل یك ژنوتیپ (رقم
 )Okapiبود .رقم  Okapiدارای بیشترین شباهت ژنتیکی با
( Elvisضریب تشابه  )9/32بود .این ژنوتیپ کمترین
شباهت ژنتیکی را با ( Licordضریب تشابه  )9/43داشت.
گروه دوم در ضریب تشابه  9/04فقط شامل ژنوتیپ
 Modenaبود Modena .بیشترین تشابه ژنتیکی را با
 RGS 003با ضریب تشابه  9/03و کمترین تشابه
ژنتیکی را با  Licordبا ضریب تشابه  9/96داشت .گروه

3

سوم نیز در ضریب تشابه  9/04بهتنهایی یك ژنوتیپ
( )Sari golرا به خود اختصاص داد Sari gol .با رقم
 Licordبا ضریب تشابه  9/49کمترین شباهت و با رقم
 RGS 003با ضریب تشابه  9/03بیشترین شباهت را دارا
بود .گروه چهارم نیز تنها شامل  19-Hبود که این
ژنوتیپ با ضریب تشابه  9/04بیشترین تشابه ژنتیکی را
با  Gerinimoو با ضریب تشابه  9/99کمترین تشابه
ژنتیکی را با  Licordداشت .گروه پنجم شامل SLM
 096بود .این نمونه دارای بیشترین تشابه ژنتیکی با KS-
 11با ضریب تشابه  9/04و کمترین تشابه ژنتیکی با
 Licordبا ضریب تشابه  9/49بود .گروه ششم شامل
نمونة  Licordبود .این نمونه بیشترین تشابه ژنتیکی را با
 19-Hبا ضریب تشابه  9/99و کمترین تشابه ژنتیکی را
با  Orientبا ضریب تشابه  9/96داشت .گروه ششم
(نمونة  )Licordبا نمونههای دیگر فاصلة زیادی داشت.
این مسئله در نشانگر  ISJنیز مشاهده شد .علت این
فاصلة زیاد را میتوان تفاوت در سطح پلوئیدی این
ژنوتیپ (این ژنوتیپ دیپلوئید ( )AAو ژنوتیپهای دیگر
آمفی دیپلوئید ( )AACCهستند) دانستDongre et .
 (2007) al.نشانگر  ISSRرا برای بررسی تنوع ارقام پنبه
بهکار بردند و ارقام پنبه را به دو گروه تتراپلویید و
دیپلویید تفکیك کردند و دلیل این امر را به متفاوت
بودن دو گونه و همچنین بزرگتر بودن ژنوم ارقام
تتراپلویید نسبت به ارقام دیپلوئید نسبت دادند.

شکل  .2نمودار درختی حاصل از تجزیه خوشهای ژنوتیپهای کلزا با استفاده از آغازگرهای

اختصاصی SSR
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در این تحقیق بهمنظور فهم بهتر تنوع ژنتیکی از
ترکیب دادههای دو آغازگر نیز استفاده شد .بدین منظور
اطالعات حاصل از  29پرایمر موجود با هم ترکیب شدند
و نمودار درختی حاصل از آنها ترسیم شد .ترکیب بیست
آغازگر در مجموع  103باند تولید کرد که  110باند
چندشکل (درصد چندشکلی  )01/91و  91باند
یكشکل بودند .متوسط تعداد باند بهازای هر آغازگر،
 3/61باند و برای هر ژنوتیپ  3باند بود .متوسط تعداد
باند چندشکل بهازای هر آغازگر  9/3باند بود (جدولهای
 1و  .)4نمودار درختی حاصل از تجزیة خوشهای
ژنوتیپهای کلزا با استفاده از ترکیب آغازگرهای  ISJو

 SSRدر شکل  9نشان داده شده است .با قطع نمودار
درختی در ضریب تشابه  9/99چهار گروه اصلی بهدست
آمد PF .تنها ژنوتیپ تشکیلدهندة گروه اول بود .گروه
دوم با  10ژنوتیپ بیشترین زیرگروه را به خود اختصاص
داد SLM 096 .و  Licordبهترتیب ژنوتیپهای
تشکیلدهندة گروههای سوم و چهارم بودند .بیشترین
شباهت ژنتیکی مربوط به ژنوتیپهای KS-11و Kiloz
( )9/04بود .ژنوتیپهای  Licordو  Option504کمترین
شباهت ژنتیکی ( )9/99را به خود اختصاص دادند.
نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی  21ژنوتیپ کلزا با
استفاده از آغازگرهای نیمهتصادفی  ،ISJاختصاصی SSR
و ترکیب آنها در جدول  4نشان داده شده است .سه
مؤلفة اول در مجموع  31/2 ،94/6و  09/94درصد از
تغییرات کل دادهها را بهترتیب برای نشانگرهای

نیمهتصادفی  ،ISJاختصاصی  SSRو ترکیب آنها تبیین
کردند که سهم مؤلفة اول بهترتیب  04/11 ،19/4و
 90/6درصد ،سهم مؤلفة دوم بهترتیب  2/90 ،3/4و
 9/13درصد و سهم مؤلفة سوم  1/02 ،3/21و 2/14
درصد بود .سهم مؤلفة اول در توجیه تغییرات برای
نشانگرهای  SSRو ترکیب دو نشانگر تا حدودی زیاد
بود .بنابراین تعدادی از آغازگرهای اختصاصی  SSRدر
یك یا چند قسمت از ژنوم (نواحی ژن در ژنوم) تجمع
یافتهاند و در سطح ژنوم پراکنده نیستند .در دادههای
مورفولوژیك بر عکس دادههای مولکولی ،بهترین حالت
زمانی است که بیشترین واریانس توسط تعداد کمی
مؤلفه توجیه شود .در دادههای مولکولی دو یا سه مؤلفة
اول باید حدود  19-29درصد از تغییرات مربوط به
نشانگرها را توجیه کنند که از نظر آماری ممکن است
برای نمایش گرافیکی مناسب نباشد ،ولی از نظر ژنتیکی
نشاندهندة نمونهبرداری مطلوب نشانگرها از کل ژنوم
است .بهعبارت دیگر ،زمانی که تعداد صفات یا باندها به
تعداد کمی مؤلفه کاهش یابد ،آغازگرهای مورد استفاده
بهطور صحیح انتخاب نشدهاند و تعداد محدودی از
کروموزومها را تحت پوشش قرار میدهند .در نتیجه
نمیتوانند افراد را از همدیگر بهخوبی جدا کنند؛ اما اگر
تعداد مؤلفهها زیاد باشد ،آغازگرهای مورد استفاده،
کروموزومهای بیشتری را تحت پوشش قرار میدهند و
نشانگر بهخوبی تنوع ژنتیکی افراد را تعیین میکند
(.)Siahsar et al., 2010

شکل  .9نمودار درختی حاصل از تجزیة خوشهای ژنوتیپهای کلزا با استفاده از ترکیب

آغازگرهای نیمهتصادفی  ISJو اختصاصی SSR
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جدول  .4مقادیر ویژه ،نسبت واریانس تبیینشده توسط هر مؤلفه و واریانس تجمعی تبیینشدة حاصل از
تجزیة مؤلفههای اصلی نشانگرهای اختصاصی  SSRو نیمهتصادفی  ISJو ترکیب آنها
مقادیر ویژه

درصد واریانس تبیینشده

واریانس تجمعی تبیینشده

مؤلفه
مؤلفة اول
مؤلفة دوم
مؤلفة سوم ISJ

1/1
9/4
9/19

19/4
3/4
3/21

19/4
29/2
94/6

مؤلفة اول
مؤلفة دوم SSR
مؤلفة سوم SSR

10/19
9/10
9/90

04/11
2/90
1/02

04/11
03/96
31/2

مؤلفة اول  ISJو
مؤلفة دوم  ISJو SSR
مؤلفة سوم  ISJو SSR

14/64
9/44
9/61

90/6
9/13
2/14

90/6
01/4
09/94

ISJ

ISJ

SSR

SSR

تجزیه به مؤلفة اصلی نتایج تجزیة خوشهای را تأیید
کرد (شکل  .)6گروهبندی براساس دو بردار اول تجزیة
مؤلفة اصلی تا حد زیادی مشابه با گروهبندی تجزیة

خوشهای بود و تفاوتهای اندک مشاهدهشده ،بهدلیل
این است که دو یا سه مؤلفة اول نمیتوانند نشاندهندة
تنوع کل متغیرهای اولیه (تعداد کل باندها) باشند.

شکل  .6نمودار دوبعدی مؤلفة اول و دوم حاصل از تجزیة مؤلفههای اصلی برای تلفیق دو

تنوع ژنتیکی زیادی بین  21رقم کلزای مورد مطالعه
مشاهده شد .ده آغازگر  ISJو ده آغازگر  SSRاز مجموع
 103باند تکثیرشده 110 ،باند چندشکل تولید کردند.
دندروگرام حاصل از تلفیق آغازگر اختصاصی  SSRبا
آغازگر تصادفی  ISJشباهت زیادی با دندروگرام جداگانة
حاصل از هر یك آغازگرها داشت .با این حال گروهبندی
ارقام با آغازگر اختصاصی  SSRنسبت به آغازگر
نیمهتصادفی  ISJشباهت بیشتری با دندروگرام حاصل از
روش تلفیقی داشت .دندروگرام حاصل از دادههای ISJ
ژنوتیپها را به سه گروه اصلی دستهبندی کرد (شکل.)1
دندروگرام حاصل از نشانگرهای  SSRژنوتیپها را به
شش گروه اصلی دستهبندی کرد (شکل  .)2نمودار

آغازگر  ISJو SSR

درختی حاصل از تجزیة خوشهای ژنوتیپهای کلزا با
استفاده از ترکیب آغازگرهای  ISJو  SSRژنوتیپها را به
چهار گروه اصلی تقسیم کرد (شکل  .)9در هر سه
نمودار دو رقم  Licordو  SLM 096با اینکه منشأ
یکسانی دارند ،دو گروه مجزا را به خود اختصاص دادند و
فاصلة ژنتیکی زیادی با سایر نمونهها داشتند .ازاینرو در
برنامههای بهنژادی آینده میتوان از آنها استفاده کرد؛
چرا که ارقامی که در کنار هم قرار گرفتهاند قرابت
ژنتیکی زیادی داشتند و آنهایی که گروههای مستقلی
تشکیل دادهاند فاصلة ژنتیکی زیادی با دیگر ارقام داشتند.
ازاینرو از این ارقام میتوان در برنامههای هیبریداسیون
برای تولید ارقام برتر (هیبرید) استفاده کرد.
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شکل  .1الگوی تکثیر  DNAدر ژنوتیپهای مختلف کلزا با استفاده از آغازگر  ،M( IT18-2نشانگر مولکولی وزنی؛  ،Cکنترل منفی).

شکل  .4مقایسة الگوی تکثیر  DNAژنوتیپهای مختلف کلزا ( 1تا  21بهترتیب ،Sari gol ،Option 504 ،Orient ،Licord ،PF
،Talaye ،SLMO96 ،Kiloz ،KS-11 ،Zarfam ،Gerinimo ،Elvis ،Fornax ،KS-7 ،RGS003 ،Okapi ،Modena ،Herros ،Colvert
 Operaو  19-Hهستند) با استفاده از آغازگرهای نیمهتصادفی  ITو  ،A( ETآغازگر IT15-36؛  ،Bآغازگر ET15-35؛  ،Mنشانگر
مولکولی وزنی؛  ،Cکنترل منفی).

استفاده از آغازگر اختصاصی Na12H04

شکل  .9الگوی تکثیر  DNAژنوتیپهای مختلف کلزا با
( ،Mنشانگر مولکولی وزنی؛  ،Cکنترل منفی)
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... ( با استفاده ازBrassica napus L.)  بررسی تنوع ژنتیکی کلزا:درویشنیا و همکاران

میشوند احتماالً در ژنهای رمزشونده برای خصوصیات
مورفولوژیك قرار ندارند و بنابراین استفاده از آغازگرهایی
 پیشنهاد،که بر پایة نواحی رمزشونده طراحی شوند
 برایISJ  با توجه به اینکه آغازگرهای گروه.میشود
،کاهش حجم کار در مطالعات پژوهشی مناسباند
 این گروه بهعلتIT پیشنهاد میشود که از آغازگرهای
.دقت و کارایی بیشتر در اینگونه مطالعات استفاده شود
قرار گرفتن ارقام با منشأ یکسان در گروههای مختلف
نشان داد که تنوع ژنتیکی از الگوی جغرافیایی تبعیت
 چرا که ژنوتیپهای مختلف حاصل توازن بین،نمیکند
،) مهاجرت و انحطاط ژنتیکی،عوامل تکامل (انتخاب
حالتهای بسیار پیچیدهای از ناهمگنیهای محیطی و
.عوامل تحمیلی انسان در حال و گذشتهاند

 و نیمهتصادفیSSR مقایسة دو نشانگر اختصاصی
 نشان داد که آنها ابزار مناسبی برای بررسی تنوعISJ
.ژنتیکی ارقام کلزا هستند و دقت و کارایی زیادی دارند
با توجه به تأثیر نپذیرفتن این نشانگرها از عوامل
 آنها را،محیطی میتوان بدون توجه به مراحل رشد گیاه
 استفاده.در هر مرحله از رشد در آزمایشگاه بررسی کرد
از آغازگرهای نیمهتصادفی در مطالعة تنوع ژنتیکی ارقام
کلزا مناسب بود و میتوان از نتایج بهدستآمده برای
.سایر مطالعات ژنتیکی و بهنژادی کلزا استفاده کرد
 از نواحی غیر رمزشوندهSSR ازآنجا که آغازگرهای
طراحی شدهاند درحالیکه خصوصیات مورفولوژیك
،حاصل توالیهای بیانشونده و برهمکنش آنهاست
قسمتهایی از ژنوم که بهوسیلة این آغازگرها تکثیر
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