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ABSTRACT
Background and Objectives: Determining the classification, phylogenetic
relationships, and genetic diversity in citrus is critical to determining
genetic relationships, identifying germplasm, controlling genetic erosion,
establishing breeding programs, and registering new cultivars. Researchers
believe that genetic diversity is very important and is an essential part of
any breeding program. The use of molecular techniques to assess DNA
level, genetic diversity, and genetic distance is widely used in germplasm
samples. Therefore, the aim of this study was to investigate the genetic
diversity of orange genotypes using molecular markers.
Materials and Methods: In order to investigate the genetic diversity, 40
orange genotypes of Rudsar city in Guilan province were evaluated. DNA
extraction from young leaf samples was performed using the Edward
method with slight modifications. After DNA extraction of genotypes,
polymerase chain reaction (PCR) was performed with 15 primers.
Amplified genomic DNA images were analyzed and the data were entered
into Excel software as a matrix. Polymorphic information content, marker
index, effective multiple ratio, number of effective alleles, Shannon index
and straw gene diversity were also examined.
Results: The 15 primers used in this study were able to create a total of
140 bands, of which 101 were polymorphic bands, including TOS-1 and
TOS-2 primers with 9 bands, UBC811 primer and UBC8821 + UBC826
hybrid primer with 4 Tape created the least number of polymorphic strips.
Primers TOS-1, UBC813, UBC823 and TOS-2 and UBC811 with the
highest PIC value, best markers and high values of effective allele,
Shannon index, straw gene diversity were as the top primers to study
genetic diversity in this study, respectively. Based on the results, the
markers used were able to evaluate the genetic diversity of genotypes. The
content of polymorphic information in this study ranged from 0.22 to 0.45.
Principal coordinate analysis showed that the first three components were
able to explain a total of 29.08% of the total variance. Cluster analysis by
the farthest neighbor method divided 40 orange genotypes into five distinct
groups based on similarities and differences. The grouping accuracy
obtained from the cluster analysis was confirmed by the Fisher linear focal
detection function 100%. The markers used in this study showed
acceptable polymorphism. Also, the study of morphological traits and
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molecular markers used in this study showed the degree of similarity and
differences of genotypes, although there were differences in the results of
morphological and molecular studies that can be observed. Due to the high
accuracy of molecular markers. However, using appearance and morphology,
it was possible to distinguish orange genotypes from each other.
Conclusion: The results of this study showed that there is a high genetic
diversity among orange genotypes. Due to the fact that the markers used in
this study showed acceptable polymorphism, they can be used in
future research on this plant and other citrus plants. In general, according to
the results of this study, that ISSR and retrotransposon primers can be used
as a simple molecular method based on PCR and relatively safe and
reliable in determining the level of genetic diversity and phylogenetic
relationships in citrus.
Cite this article: Rajabi, Abbas, Samizadeh Lahiji, Habibollah, Mohsenzadeh Golfazani, Mohammad.
2022. Assessment of genetic diversity in Citrus sinensis by ISSR marker and retrotransposon.
Journal of Plant Production, 29 (2), 119-136.
© The Author(s).
DOI: 10.22069/JOPP.2021.19141.2828
Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

120

ارزیابی تنوع ژنتیکی پرتقال  / ... Citrus sinensisعباس رجبی و همکاران

نشریه پژوهشهاي تولید گیاهی

شاپا چاپی2322-2050 :
شاپا آنالین2322-2778 :

ارزیابی تنوع ژنتیکی پرتقال  Citrus sinensisبا استفاده از
نشانگر  ISSRو رتروترانسپوزون
3

عباس رجبی ،1حبیبا ...سمیعزاده الهیجی* ،2محمد محسنزاده گلفزانی

 .1دانشجوی کارشناسیارشد گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران .رایانامهabbasrajabi1373@gmail.com :
 .2نویسنده مسئول ،استاد گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران .رایانامهhsamizadeh@yahoo.com :
 .3استادیار گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران .رایانامهmohsenzadeh_mohammad@yahoo.com :

اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :مشخص شدن ردهبندی ،روابط فیلوژنتیک و تنوع ژنتیکی در مرکبات جهت

مقاله کامل علمی -پژوهشی

تعیین روابط ژنتیکی ،شناسایی ژرمپالسم ،کنترل فرسایش ژنتیکی ،ایجاد برنامه های اصالحی و
ثبت ارقام جدید ،امری مهم و حیاتی است .پژوهشگران معتقدند که تنوع ژنتیکی از اهمیت

تاریخ دریافت1400/02/17 :
تاریخ ویرایش1400/06/15 :
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واژههای کلیدی:
تجزیه تابع تشخیص،
تجزیه خوشهای،
ضریب تطابق ساده،
PIC

بسیار باالیی برخوردار بوده و جز اساسی هر برنامه اصالحی است .استفاده از تکنیکهای
مولکولی برای ارزیابی در سطح  ،DNAتنوع ژنتیکی و فاصله ژنتیکی در نمونههای ژرمپالسم
بهطور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد .بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تنوع ژنتیکی
ژنوتیپهای پرتقال به کمک نشانگرهای مولکولی است.
مواد و روشها :این پژوهش بهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی  40ژنوتیپ پرتقال شهرستان رودسر
در استان گیالن مورد ارزیابی گرفت .استخراج  DNAاز نمونههای برگی جوان با استفاده از
روش ادوارد با اندکی تغییر انجام شد .پس از استخراج  DNAژنوتیپها ،واکنش زنجیرهای
پلیمراز با  15آغازگر صورت گرفت .تصاویر  DNAژنومی تکثیر شده مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت و دادهها بهصورت یک ماتریس وارد نرمافزار اکسل شد .محتوای اطالعات
چندشکلی ،شاخص نشانگری ،نسبت چندگانه مؤثر ،تعداد آلل مؤثر ،شاخص شانون و تنوع
ژنی نی نیز بررسی شدند.
یافتهها :پانزده آغازگر مورد استفاده در این مطالعه توانستند در مجموع  140باند ایجاد کنند که
از این تعداد  101باند چند شکل بودند که از این بین آغازگرهای  TOS-1و  TOS-2با  9نوار
بیشترین و آغازگر  UBC811و آغازگر ترکیبی  UBC8821+UBC826با  4نوار کمترین
تعداد نوار چند شکل را ایجاد کردند .آغازگرهای  UBC823 ،UBC813 ،TOS-1و TOS-2
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و  UBC811به ترتیب با داشتن باالترین مقدار  ،PICبهترین شاخصهای نشانگری و مقادیر
باالی تعداد آلل مؤثر ،شاخص شانون ،تنوع ژنی نی بهعنوان آغازگرهای برتر جهت بررسی
تنوع ژنتیکی در این پژوهش معرفی شدند .بر اساس نتایج بهدست آمده نشانگرهای مورد
استفاده توانستند تنوع ژنتیکی ژنوتیپ ها را به خوبی ارزیابی کنند .محتوای اطالعات چند شکل
در این پژوهش بین  0/22تا  0/45متغیر بود .تجزیه به مختصات اصلی نشان داد که سه مؤلفه
اول توانستند در مجموع  29/08درصد از واریانس کل را توجیه کنند .تجزیه خوشهای به روش
دورترین همسایه  40ژنوتیپ پرتقال را بر اساس تشابه و تفاوت در پنج گروه مجزا قرار داد.
صحت گروهبندی حاصل از تجزیه خوشهای توسط تابع تشخیص کانونی به روش خطی فیشر
 100درصد تأیید شد .نشانگرهای بهکار رفته در این پژوهش چندشکلی قابلقبولی را نشان
دادند .بررسی صفات ریخت شناسی و نشانگرهای مولکولی استفاده شده در این پژوهش
درجه قرابت و تفاوت ژنوتیپها را به خوبی نشان داد هرچند که تفاوتهایی در نتایج
بهدست آمده از بررسیهای ریختشناسی و مولکولی مشاهده شد که میتواند ناشی از باال بودن
دقت نشانگرهای مولکولی باشد .بهطورکلی در این پژوهش استفاده از صفات ظاهری و
ریختشناسی امکان تفکیک ژنوتیپهای پرتقال از یکدیگر به خوبی محیا شد.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان داد که تنوع ژنتیکی باالیی در بین ژنوتیپهای پرتقال
وجود دارد .با توجه به اینکه نشانگرهای به کار رفته در این پژوهش چندشکلی قابلقبولی را
نشان دادند میتوان در پژوهشهای آینده روی این گیاه و سایر گیاهان تیره مرکبات از آنها
استفاده کرد .بهطورکلی با توجه به نتایج این پژوهش آغازگرهای  ISSRو رتروترانسپوزون
میتوانند به عنوان یک روش مولکولی ساده مبتنی بر  PCRو نسبتاً مطمئن و قابل اعتماد در
تعیین سطح تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیک در مرکبات به کار روند.
استناد :رجبی ،عباس ،سمیعزاده الهیجی ،حبیبا ،...محسنزاده گلفزانی ،محمد ( .)1401ارزیابی تنوع ژنتیکی پرتقال Citrus sinensis

با استفاده از نشانگر  ISSRو رتروترانسپوزون .نشریه پژوهشهاي تولید گیاهی.119-136 ،)2( 29 ،
DOI: 10.22069/JOPP.2021.19141.2828
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مقدمه
پرتقال با نام علمی  Citrus sinensisاز تیره

توالیهای تکراری ساده یا ریزماهوارهها دارای

 Rutaceaeاست .مرکبات یکی از گستردهترین

کارکرد خاص برای شناسایی ژرمپالسم هستند زیرا

محصوالت میوه در سطح جهان است که دارای ارزش

آنها دارای پلیمورفیسم باال و توالی حفاظتشده

اقتصادی بوده و برای سالمتی مفید است .مرکبات در

هتروزیگوس هستند که میتوان به عنوان نشانگرهای

مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری جهان تولید میشود

غالب از آنها استفاده کرد ( .)11نشانگرهای  ISSRاز

( .)1گرچه اسرار تاریخ و منشأ مرکبات حل نشده

توالیهای ریزماهواره استفاده میکند که بسیار متغیر

باقی مانده است اما برخی پژوهشگران معتقدند جنس

هستند و همه جا در ژنوم توزیع می شوند و در

 Citrusبومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آسیا

عینحال قابلیت استفاده بیشتری نسبت به RAPDها

بوده و از بخشهای خاصی از جنوب شرقی آسیا از

داشته از لحاظ زمان و هزینه نسبت به استفاده از

جمله چین ،هند ،و مجمعالجزایر ماالیی منشأ گرفته

 AFLPsبهصرفهتر است .همه اینها باعث میشود

است ( .)2در دنیای جدید ،مرکبات دومین صنعت

 ISSRنشانگر ژنتیکی ایده آل برای مطالعات مختلف

بزرگ میوه در تجارت جهانی بوده و میتوانند در

به ویژه در مورد تنوع ژنتیکی باشد .همه اینها باعث

اقلیمهای گرمسیری و نیمه گرمسیر که خاك مناسب،

میشود  ISSRنشانگر ژنتیکی ایدهآل برای مطالعات

گرمای متوسط و رطوبت دائمی داشته باشند گسترش

مختلف به ویژه در مورد تنوع ژنتیکی باشد .از دیگر

بیابند ( .)3گسترش وسیع جغرافیایی و میزان باالی

مزایای استفاده از نشانگر  ISSRاین است که

تولید مرکبات موجب شده است که این محصول یکی

نشانگرهای ریزماهواره اختصاصی بوده و نیاز به

از اقتصادیترین محصوالت میوهای در جهان به شمار

هیچگونه اطالعات توالی برای سنتز آغازگر ندارد

رود ( .)4مشخص شدن ردهبندی ،روابط فیلوژنتیک و

( .)12مشاهدات در مورد بررسی استفاده از

تنوع ژنتیکی در مرکبات جهت تعیین روابط ژنتیکی،

نشانگرهای  ISSRدر ایجاد تفکیک بین ژنوتیپهای

شناسایی ژرمپالسم ،کنترل فرسایش ژنتیکی ،ایجاد

مرکبات مشخص مینماید که این نشانگر ،قادر به

برنامههای اصالحی و ثبت ارقام جدید ،امری مهم و

تفکیک بین ژنوتیپهای بسیار نزدیک بوده و میتوان

حیاتی است ( .)5شناخت تنوع ژنتیکی برای طراحی

با کمترین اشتباه ژنوتیپ هر رقم را بررسی نمود

استراتژیهای حفاظت از اهمیت اساسی برخوردار

همچنین این نشانگرها قادرند چند شکلی قابلقبولی

است ،زیرا هدف اصلی ،حفاظت از طیف وسیع تنوع

را آشکار سازند و بر پایه آن میتوان ژنوتیپها و

ژنتیکی و ذخایر ژنتیکی جهت پیشبرد اهداف تکاملی

گونه های مرکبات را به درستی از هم متمایز ساخت

است ( .)6تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی بین یا میان

( 13و  .)14عابدینپور و همکاران تنوع ژنتیکی 29

جمعیتهای مختلف ،گونهها و افراد برای ارزیابی

ژنوتیپ مرکبات را با استفاده از  5نشانگر IRAP

ژرمپالسم ضروری است ( .)7پژوهشگران معتقدند

(رتروترانسپوزون) ارزیابی کردند .نتایج این پژوهش

که تنوع ژنتیکی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده

نشان داد که روشهای انگشت نگاری مبتنی بر

و جز اساسی هر برنامه اصالحی است ( .)8از

رتروترانسپوزون ابزار مفیدی برای توصیف سریع

تکنیکهای مولکولی برای ارزیابی در سطح ،DNA

مرکبات و جنسهای مربوط به آن است .این روش

تنوع ژنتیکی و فاصله ژنتیکی ،خصوصیات ژرمپالسم،

میتواند به طور کارآمد برای حفاظت و مدیریت منابع

شناسایی ژنتیکی گیاه ،مطالعه ژنوم ،تجزیه فیلوژنتیکی

ژنتیکی ژرمپالسم مرکبات مورد استفاده قرار گیرد.

و  ...استفاده میشود ( 9و  .)10در میان نشانگرها،
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( .)15از نشانگر ریزماهواره  SSRجهت بررسی تنوع

رابطه با تنوع ژنتیکی در دنیا صورت گرفته و با توجه

ژنتیکی در کلکسیون ژرمپالسم مرکبات دانشگاه

به اینکه هنوز ژرمپالسمهای پرتقال داخل کشور از

کالیفرنیا استفاده نمودند و توانستند به خوبی گونههای

نظر نشانگر مولکولی بهطور کامل بررسی نشده

مختلف جنس  Citrusرا با استفاده از این نشانگر از

بنابراین در این پژوهش با هدف بررسی تنوع ژنتیکی،

هم متمایز کنند ( .)8روترانسپوزونها فراوانترین و

کنترل فرسایش ژنتیکی و بررسی دقیقتر مولکولی 40

گستردهترین عناصر جابهجا شونده در ژنوم یوکاریوتها

ژنوتیپ پرتقال شهرستان رودسر (یکی از مهمترین

هستند که برخالف ترانسپوزونها از طریق رونویسی

مناطق تولید مرکبات در شمال کشور) مورد بررسی

پیدرپی ،رونویسی معکوس و در نهایت تولید

قرار گرفتند و برای گروهبندی آنها از آغازگرهای

 cDNAجدید ،کپیهای خود را در نواحی جدید

 ISSRو رتروترانسپوزون استفاده شد تا از نقطهنظر

ژنومی درج میکنند و کپیهای قبلی در جای خود

این نشانگرها وضعیت تنوع ژنتیکی تعدادی از

پایدار باقی میمانند .این عناصر جابهجا شونده تقریبا

ژنوتیپهای ژرمپالسم موجود تعیین گردد.

در تمام نواحی کروموزومی پراکنده ،دارای توزیع
وسیع و تصادفی در کروموزومهای گیاهی و دارای

مواد و روشها
این پژوهش به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 40

گونههای گیاهی بوده که استفاده از آنها را ایدهآل

ژنوتیپ پرتقال شهرستان رودسر در استان گیالن در

میسازد ( .)16بیسواز و همکاران شباهت ژنتیکی

سال  1399انجام گرفت .ابتدا برگهای جوان از

مبتنی بر  ISSRو رتروترانسپوزون را در جنس

جمعیتهای پرتقال از مناطق مختلف این شهرستان

مرکبات و گونههای مرتبط بررسی کردند .هر دو

شامل  12ژنوتیپ از بخش رحیمآباد ( G1تا ،)G12

نشانگر  IRAPو  REMAPتنوع قابلتوجهی را در

 12ژنوتیپ از بخش کالچای ( G13تا 10 ،)G24

بین ژنوتیپ های مورد نظر به نمایش گذاشتند .به طور

ژنوتیپ از منطقه طول الت ( G25تا  )G34و 6

کلی تجزیه و تحلیل  IRAP ،ISSRو REMAP

ژنوتیپ از منطقه سموش ( G35تا  )G40که هر کدام

باعث ایجاد  113باند مختلف شد که  94باند چند

از ژنوتیپها از باغهای مختلف بودند جمعآوری

شکل بودند ( .)17نظر به بررسیهای زیادی که در

شدند (جدول .)1

چندشکلی پایدار و بسیار زیاد در بین و داخل

جدول  -1مشخصات مناطق نمونهبرداری شده برای بررسی تنوع ژنتیکی پرتقال.
Table 1. Characteristics of the sampled areas to study the genetic diversity of oranges.
ارتفاع

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

تعداد ژنوتیپهای نمونهبرداری شده

نام منطقه

ردیف

Altitude

Latitude

Longitude

Number of genotypes sampled

Area name

Row

-19

37.07

50.29

12

کالچای

137

37.01

50.32

12

100

37.00

50.32

10

99

36.99

50.29

6

1

Kelachay

رحیمآباد

2

Rahimabad

سموش

3

Somoush

طول الت
Tool lot
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این برگها از سرشاخههای جوان بدون نشانههای

زمان مصرف در فریز  -20درجه سانتیگراد نگهداری

ظاهری ناشی از اثر عوامل بیماریزا و فیزیولوژی و

شدند .برای تعیین کمیت و کیفیت  DNAبهدست

حاصل از رشد فصل جاری بودند .نمونههای برگ در

آمده از دستگاه اسپکتوفتومتری نانودراپ و الکتروفورز

اردیبهشت پس از جمعآوری با مخزن محتوی نیتروژن

ژل آگارز یک درصد استفاده شد .در این مطالعه برای

مایع به آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی

تکثیر  DNAژنومی از  10آغازگر  ISSRو 2

دانشگاه گیالن منتقل شد و تا زمان استخراج DNA

رتروترانسپوزون ساخت شرکت  Generayو  3ترکیب

در فریز  -80درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

آغازگری استفاده شد .بهمنظور انجام واکنش زنجیرهای
1

استخراج  DNAاز نمونههای برگی جوان با استفاده از

پلیمراز مخلوط  12میکرولیتری شامل  6میکرولیتر

روش ادوارد و همکاران ( )18با اندکی تغییر بهصورت

محلول آماده سیناکلون (،PCR buffer ،dNTPs

زیر انجام شد .ابتدا حدود  0/5تا  0/7گرم از برگهای

 Taq DNA Polymeraseو  1 ،)MgCl2میکرولیتر

جوان در هاون چینی و با افزودن نیتروژن مایع

آغازگر 1 ،میکرولیتر  DNAو  4میکرولیتر آب مقطر

بهخوبی آسیاب شد .سپس  700میکرولیتر بافر استخراج

آماده شد .سپس نمونهها توسط سانتریفیوژ کوتاه

( 200 Tris-HClمیلی موالر با 250 NaCl ،PH=7/5

بهخوبی مخلوط شدند .چرخه حرارتی  PCRشامل

میلیموالر 25 EDTA ،میلیموالر 5 SDS ،درصد

واسرشتهسازی اولیه DNAی ژنومی در دمای 95

( ))w/vدرون هاون ریخته تا با نمونه پودر شده

درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه و سپس  35چرخه

مخلوط شده و بعد به تیوپ  1/5میلیلیتری منتقل

که هر چرخه شامل  30ثانیه دمای  95درجه

گردید سپس تیوپها در حمام آب گرم قرار گرفتند.

سانتیگراد واسرشتهسازی 30 ،ثانیه اتصال آغازگر به

در ادامه  300میکرولیتر کلروفورم ایزوآمیل الکل (به

 DNAواسرشته شده (بسته به آغازگر متفاوت بود و

نسبت  )24:1به تیوپ اضافه شد و برای اینکه مواد

در جدول  2آورده شد) 30 ،ثانیه دمای  72درجه

بهطور یکنواخت با هم مخلوط شوند ورتکس انجام

سانتیگراد برای گسترش رشته  DNAو در نهایت 7

شد .در مرحله بعد سانتریفیوژ به مدت  5دقیقه در

دقیقه دمای  72درجه سانتیگراد برای گسترش نهایی

 10000دور در دقیقه در دمای محیط انجام شد .فاز

بود .محصول واکنش  PCRروی ژل  1/5درصد آگارز

باالیی با احتیاط برداشته شد و به تیوپ جدید 1/5

بارگذاری شد .برای رنگآمیزی از ماده سیف استین 2و

میلیلیتری جدید منتقل شد .سپس هم حجم فاز

برای عکس برداری از دستگاه  Gel Docبا نور UV

باالیی برداشته شده به تیوپ ایزوپروپانول سرد افزوده

استفاده شد .تصاویر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و

و به آرامی تکان داده شدند تا کالف  DNAتشکیل

الگوی باندی بر اساس وجود یا عدم وجود باندها به

شود .بعد بهمدت  5دقیقه تیوپها روی یخ قرار

ترتیب با یک و صفر امتیازدهی شدند .دادههای حاصل

گرفتند .به منظور رسوب دهی  DNAسانتریفیوژ در

به صورت یک ماتریس  40×140وارد نرمافزار Excel

دمای  4درجه سانتیگراد بهمدت  15دقیقه در 13000

شد که در آن  40تعداد ژنوتیپ پرتقال و  140تعداد

دور در دقیقه انجام گرفت سپس مایع باالیی دور

باند مشاهده شده بود .در این پژوهش جهت محاسبه

ریخته شد و تیوپها در دمای آزمایشگاه قرار داده

درصد چندشکلی تعداد نوارهای چند شکل بر تعداد

شدند تا خشک شوند .پس از خشک شدن 60

3

کل نوارها تقسیم شد .میزان اطالعات چند شکلی

میکرولیتر بافر  TEبه تیوپها اضافه شد تا DNA

1- Polymerase chain reaction
2- Safe Stain
3- PIC

رسوب یافته حل شود .در نهایت  DNAنمونهها تا
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آغازگرها از طریق معادله نشانگرهای نوع غالب

ژنوتیپها ،فاصله ژنتیکی ژنوتیپها و رسم نمودار

 p( PIC=1-Σpi2برابر با فراوانی آلل iام هر جایگاه

خوشهای از نرمافزار  NTSYSpc.2.02استفاده شد.

ژنی برای ژنوتیپها است) محاسبه گردید .شاخص

جهت تجزیه به مختصات اصلی از نرمافزار GenStat

نشانگری 1که بیانگر میزان چند شکلی بوده و میتواند

نسخه  12و جهت تجزیه تابع تشخیص از نرمافزار

به عنوان شاخصی جهت برآورد کارایی یک نشانگر

 SPSSنسخه  25استفاده شد.

در یک ژرمپالسم ناشناخته استفاده گردد ،با استفاده از
رابطه  MI=PIC×EMRبهدست آمد .نسبت چندگانه

نتایج و بحث

مؤثر 2که بیانگر تعداد جایگاههای ژنی چند شکل

پانزده آغازگر مورد استفاده در این مطالعه

موجود در یک ژرمپالسم میباشد بر اساس رابطه

توانستند در مجموع  140باند ایجاد کنند که از این

 EMR=np × βمحاسبه شد که  npتعداد کل نوارها

تعداد  101باند چند شکل بودند .تعداد باندهای

که  npتعداد نوارهای چند شکل و  βنسبت تعداد

چندشکل هر آغازگر از  4تا  9متغیر بود (جدول .)1

نوار چند شکل به تعداد کل نوار است ( .)19جهت

نمونه الگوی باندی DNAهای تکثیر شده از

محاسبه شاخص تنوع ژنتیکی شانون و نی و تعداد آلل

ژنوتیپهای پرتقال در شکل  1نشان داده شده است.

مشاهده شده از نرمافزار  popgene 1.32استفاده شد.
همچنین جهت ارزیابی آغازگرها ،میزان تنوع بین

شکل  -1الگوی باندی حاصل از تکثیر نتایج  DNAژنومی ژنوتیپهای مختلف پرتقال با استفاده از آغازگر .UBC826

21

Fig. 1. Bonding pattern of amplified genomic DNA results of different orange genotypes using UBC826 primer.

1- Marker Index
2- Effective Multiplex Ratio
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. به دست آمده است6/73 به ازای هر آغازگر معادل

بیشترین تعداد مکان ژنی یا قطعه تکثیر یافته با

 باTOS-2 بیشترین درصد چند شکلی توسط آغازگر

 و کمترین تعدادUBC812  باند توسط آغازگر13

 درصد و کمترین درصد چندشکلی توسط آغازگر90

 به دستUBC817  باند توسط آغازگر6 مکان ژنی با

.)2  (جدول. درصد بهدست آمد44/4  باUBC811

 میانگین تعداد کل باندهای مشاهده شده به ازای.آمد
 و میاتگین تعداد باندهای چند شکل9/33 هر آغازگر

 درصد چندشکلی، تعداد باندهای چند شکل، تعداد کل باندها،)TM(  دمای اتصال، آغازگرهای مورد استفاده-2 جدول
.و توالی آغازگرها در ژنوتیپهای پرتقال مورد مطالعه
Table 2. Primers used annealing temperature, total number of bands, number of polymorphic bands,
polymorphic percentage and the sequence of primers in the studied orange genotypes.
دمای اتصال

تعداد کل

تعداد باند

باندها

چندشکل

درصد

توالی آغازگرها

ردیف

نام

Row

Name

Annealing
temperature

Total
number of
bands

Number of
Polymorphic
bands

Polymorphic
percentage

1

TOS-1

50.74

11

9

81.8

TGTTGGGAATAGTCCCACA

2

TOS-2

44.72

10

9

90

TGTTGAATAGTTCCACATT

3

UBC811

43.21

9

4

44.4

GAGAGAGAGAGAGAGAC

4

UBC812

42.07

13

8

61.5

GAGAGAGAGAGAGAGAA

5

UBC813

42.02

7

5

71.4

CTCTCTCTCTCTCTCTT

6

UBC814

40.97

8

6

75

CTCTCTCTCTCTCTCTA

7

UBC815

43.17

9

7

77.7

CACACACACACACACAT

8

UBC816

47.23

10

7

70

CACACACACACACACAT

9

UBC817

47.53

6

5

83.3

CACACACACACACACAA

10

UBC821

44.86

10

7

70

TCTCTCTCTCTCTCTCG

11

UBC823

44.15

11

8

72.7

TCTCTCTCTCTCTCTCC

12

UBC826

49.56

12

8

66.6

ACACACACACACACACC

13

TOS-1+
UBC812

42.72

9

8

88.8

TGTTGGGAATAGTCCCACA
+ GAGAGAGAGAGAGAGAA

14

UBC815+
UBC817

43.17

8

6

75

CTCTCTCTCTCTCTCTG+
CACACACACACACACAA

15

UBC821+
UBC826

44.86

7

4

57.1

TCTCTCTCTCTCTCTCG+
ACACACACACACACACC

140

101

72.14

9.33

6.73

کل

آغازگرها

Total

میانگین
Average

127

چندشکلی

Sequence of primers
5΄ → 3΄
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میزان  PICدر این پژوهش بین  0/22تا 0/45

ژنوتیپها را مشخص کنند و میتوان از آنها برای

متغیر بود و میانگین محتوی اطالعات چند شکل 0/4

تجزیه مجموعه ژرمپالسم دیگر ژنوتیپهای پرتقال

است .باالترین مقدار محتوای اطالعات چند شکل

در پژوهشهای بعدی استفاده کرد .از طرف دیگر

مربوط به آغازگرهای  UBC813 ،TOS-1و

آغازگر  TOS-2با کمترین مقدار محتوای اطالعات

 UBC823به میزان  0/45و کمترین مقدار متعلق به

چندشکل توانایی قابلقبولی در جداسازی ژنوتیپها

آغازگر  TOS-2به میزان  0/22بود (جدول  .)3مقدار

نداشتند .بهمنظور تعیین کارایی نشانگرها در بروز

باالی  PICآغازگرها نشاندهنده کارایی زیاد این

چندشکلی ،شاخص نشانگری و نسبت چندگانه مؤثر

آغازگرها در تمایز ژنوتیپهای مورد استفاده در این

محاسبه شد .بیشترین میزان نسبت چندگانه مؤثر

پژوهش است که نشاندهنده سودمندی این آغازگرها

برای آغازگر  )8/1( TOS-2و کمترین میزان برای

برای بررسی تنوع ژنتیکی پرتقال است .بنابراین

آغازگر  )1/7( UBC811بود .همچنین آغازگرهای

آغازگرهای  UBC813 ،TOS-1و  UBC823با

 TOS-1و  UBC811دارای بیشترین ( )3/31و

داشتن باالترین مقدار محتوای اطالعات چندشکل،

کمترین ( )0/76مقدار شاخص نشانگری بودند

بهتر از سایر آغازگرها توانستند فاصله ژنتیکی

(جدول .)3

جدول  -3محتوای اطالعات چند شکل ( ،)PICنسبت چندگانه مؤثر ( ،)EMRشاخص نشانگری ( ،)MIتعداد الل مؤثر،
شاخص شانون و تنوع ژنی نی در جایگاه  ISSRدر ژنوتیپهای پرتقال مورد مطالعه.
Table 3. Polymorphic information content, effective multiple ratios, marking index, the number of effective
alleles, Shannon index and Nei gene diversity at ISSR locus in studied orange genotypes.
تعداد آلل موثر

محتوای اطالعات

نسبت

شاخص

نام آغاگرها

Nei gene
diversity

Shanon index

The number of
effective alleles

چندشکل

چندگانه مؤثر

نشانگری

PIC

EMR

MI

Primers
Name

0.36

0.55

1.61

0.45

7.3

3.31

TOS-1

1

0.11

0.23

1.14

0.22

8.1

1.78

TOS-2

2

0.47

0.66

1.9

0.43

1.7

0.76

UBC811

3

0.37

0.56

1.64

0.38

4.92

1.87

UBC812

4

0.40

0.59

1.72

0.45

3.5

1.6

UBC813

5

0.32

0.50

1.53

0.42

4.5

1.89

UBC814

6

0.30

0.48

1.45

0.43

5.4

2.34

UBC815

7

0.40

0.53

1.57

0.44

4.9

2.15

UBC816

8

تنوع ژنی نی

شاخص شانون

ردیف
Row

0.36

0.54

1.59

0.40

4.1

1.6

UBC817

9

0.23

0.38

1.34

0.33

4.9

1.61

UBC821

10

0.36

0.55

1.63

0.45

5.8

2.61

UBC823

11

0.37

0.55

1.64

0.37

5.33

1.97

UBC826

12

0.43

0.62

1.81

0.42

7.1

2.98

TOS-1+
UBC812

13

0.38

0.57

1.66

0.41

4.5

1.84

UBC815+
UBC817

14

0.30

0.48

1.46

0.42

3.28

0.96

UBC821+
UBC826

15

0.34

0.51

1.57

0.40

5.02

1.95

-

میانگین
Average
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یکی از مهمترین شاخصها برای ارزیابی تنوع

( .)23سولو و همکاران با استفاده از نشانگرهای

ژنی در بین ژنوتیپها و جمعیتها ،شاخص تنوع ژنی

 SSR ،SSCPو  ISSRتنوع ژنتیکی در بین انواع

نی است ( .)20برآورد شاخص نی نشان داد که میزان

جهش یافته لیمو و ماندارین را شناسایی و بررسی

تنوع ژنی بین  0/11تا  0/47متغیر بود و آغازگرهای

کردند .نتایج نشان داد که نشانگرهای مورد استفاده

 UBC811دارای بیشترین مقدار تنوع ( )0/47و

توانستند ابزار مهمی برای تشخیص ژنوتیپهای

 TOS-2دارای کمترین مقدار تنوع ( )0/11بودند.

جهش یافته باشند و برای مطالعات فیلوژنتیک مفید

میانگین تنوع ژنی در ژنوتیپهای مورد مطالعه 0/34

هستند ( .)24یو و همکاران در پژوهشی در کشور

بود (جدول  .)3در این پژوهش میانگین ضریب

چین تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت  274نمونه

شانون  0/51است که نشاندهنده تنوع متوسط در

گریپ فروت چینی (دارابی) ( )Citrus maximaکه

ژنوتیپهای مورد مطالعه بود .آغازگرهای ،UBC811

از  12استان در طول  4سال جمعآوری شده بود را

 TOS-1 + UBC812و  UBC813به ترتیب دارای

بررسی کردند .نشانگرهای  SSRبه خوبی توانستند

بیشترین میزان شاخص شانون بودند ،این نشاندهنده

تنوع ژنتیکی و ساختار  274نمونه را تجزیه و تحلیل

این است که آغازگرهای فوق میتوانند تنوع ژنتیکی

کنند .میزان محتوای اطالعات چندشکل در این

درونجمعیتی را بهتر توجیه کنند .همچنین بیشترین

پژوهش  0/41بود .این مطالعه توانست بینش در مورد

و کمترین تعداد آلل مؤثر بهترتیب مربوط به آغازگرهای

تنوع ژنتیکی را ارائه دهد ،ژنوم آینده را تسهیل کند و

 )1/9( UBC811و  )1/14( TOS-2میباشد (جدول

برنامه پرورش پوملو (گریپ فروت چینی) را

 .)3ابوذری و همکاران تنوع ژنتیکی و تجزیه ساختار

ترویج کند ( .)25پال و همکاران در پژوهشی

ژنوتیپهای مختلف مرکبات را با استفاده از آغازگرهای

تغییرات ژنتیکی و روابط ماندارین (نارنگی)

 ISSRبررسی کردند که میانگین محتوای اطالعات

( )Citrus reticulate blancoبا استفاده از

چندشکل ،شاخص نشانگری ،تعداد آلل مؤثر،

نشانگرهای ریختشناسی و مولکولی بررسی کردند .در

شاخص شانون و شاخص تنوع ژنی نی به ترتیب برابر

این پژوهش عالوه بر صفات ریختشناختی از  15و

 0/61 ،1/78 ،6/15 ،0/48و  0/42بود ( .)21باباخانی

 11نشانگر  RAPDو  ISSRبرای استنباط در مورد

و همکاران تنوع ژنتیکی ارقام مختلف مرکبات را به

تمایز ژنتیکی و روابط بین 25رقم استفاده شد .نتایج

کمک نشانگرهای ریزماهواره بررسی کردند .نتایج

پژوهش نشان داد که از نشانگرهای ریختشناختی و

نشان داد که مشاهدات در مورد بررسی استفاده از

مولکولی میتوان برای تعیین تنوع و ارتباط ژنتیکی و

نشانگرهای  ISSRدر تمایز ژنوتیپها مشخص

برنامههای اصالحی در نارنگی استفاده کرد (.)26

مینماید که این نشانگر قادر به تفکیک بین

المبراردو و همکاران در پژوهشی تنوع ژنتیکی  8رقم

ژنوتیپهای بسیار نزدیک نیز میباشد و میتوان با

نارنج ( )Citrus aurantiumرا با استفاده نشانگر ISSR

کمترین اشتباهی ژنوتیپ هر رقم را بررسی نمود

مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .نتایج این پژوهش

( .)22شرفی و همکاران در پژوهشی تنوع ژنتیکی

قابلیت اطمینان و تکرارپذیری نشانگرهای  ISSRرا در

مولکولی  19گونه مرکبات رشد یافته در ایران را با

تمایز این ارقام و سایر مرکبات تأیید کرد .اگرچه برخی

استفاده از نشانگرهای  ISSR ،SSRو CAPS

از تفاوتهای ریختشناسی در تمایز ارقام وجود

ارزیابی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که

داشت اما برخی ارقام چندشکلی قابلتوجهی نداشتند

نشانگرهای  SSRو  ISSRدر تشخیص تنوع ژنتیکی

که این امر نشان میدهد جهش بدون تغییر قابلتوجهی

و روابط ترکیبات مرکبات بسیار مفید و کارآمد بودند

در طول  DNAآنها رخ داده باشد ( .)27راهب و
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همکاران ،تنوع ژنتیکی  33نژادگان مختلف الیم به

 15مؤلفه اول توانستند در مجموع  73/13درصد از

همراه  10رقم تجاری مرکبات به عنوان شاهد با 17

واریانس کل را توجیه کنند .مطابق انتظار مؤلفه اول

جفت آغازگر  SSRو  11آغازگر  ISSRبررسی کردند.

بیشترین سهم ( 15/35درصد) را در توجیه تغییرات

نتایج نشان داد بین الیمها و دیگر انواع مرکبات از

داشت .سه مؤلفه اول مجموعاً توانستند  29/08درصد

لحاظ نشانگرهای مورد بررسی تفاوتهایی وجود دارد.

از واریانس کل را توجیه کنند .در این پژوهش با

از سوی دیگر همه نژادگانهای الیم بر پایه هر دو

توجه به اینکه تعداد زیاد مولفه ،درصد کمی از

نشانگر قرابت باالیی با رقمهای مکزیکن الیم و پرشین

واریانس مؤلفهها را توجیه کرد نشان میدهد انتخاب

الیم نشان دادند و در یک خوشه قرار گرفتند (.)28

آغازگرها به خوبی انجام شده است و نشانگرهای

تجزیه به مختصات اصلی در بیان تنوع ژنتیکی بر

مورد مطالعه در این پژوهش در قسمتهای مختلف

اساس صفات کیفی کاربرد زیادی دارد و با استفاده از

ژنوم پرتقال پراکنده هستند و این میتواند بهترین

آن میتوان الگوهای تنوع را به صورت چندبعدی نشان

حالت در بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از دادههای

داد و اجازه تفسیر بیشتری در مورد ارتباط بین افراد را

مولکولی باشد ( .)30باباخانی و همکاران با استفاده از

فراهم کرد ( .)29نتایج تجزیه به مختصات اصلی شامل

نشانگرهای مولکولی  ISSRتنوع ژنتیکی  29رقم

مقادیر ویژه ،واریانس نسبی و واریانس تجمعی مؤلفهها

مرکبات شمال ایران را بررسی کردند که نتایج تجزیه

در جدول  4نشان داده شده است .میزان واریانس

به مؤلفههای اصلی نشان داد که سه مؤلفه اصلی در

نسبی هر مؤلفه نشاندهنده اهمیت آن در واریانس کل

مجموع توانستند  83/18درصد از واریانس کل را

است و به صورت درصد بیان میشود .در این تجزیه

توجیه کنند (.)22

جدول  -4مقادیر ویژه ،واریانس نسبی و درصد تجمعی برای  15مؤلفه اول در ژنوتیپهای پرتقال مورد مطالعه.
Table 4. Eigenvalues, relative variance and cumulative percentage for the first 15 components in the studied
orange genotypes.
مؤلفه
مقادیر ویژه
درصد واریانس
درصد تجمعی
Cumulative percentage

Relative variance

Eigenvalues

Component

15.35

15.35

2.45

1

23.24

7.89

1.26

2

29.08

5.84

0.93

3

34.64

5.56

0.89

4

39.62

4.98

0.79

5

44.05

4.43

0.70

6

48.25

4.20

0.67

7

52.04

3.79

0.60

8

55.66

3.62

0.57

9

59.13

3.47

0.55

10

62.29

3.16

0.50

11

65.33

3.04

0.48

12

68.08

2.75

0.44

13

70.70

2.62

0.41

14

73.13

2.43

0.38

15
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به منظور تشخیص بهترین روش محاسبه ضریب

 40 ،0/55ژنوتیپ پرتقال را در پنج کالستر قرار داد.

شباهت و خوشهبندی نمونهها ،ضریب کوفنتیک برای

گروههای یک تا پنج به ترتیب شامل  6 ،7 ،13 ،10و

هر روش محاسبه شد .تجزیه خوشهای به روشهای

 4ژنوتیپ بودند .صحت گروهبندی حاصل از تجزیه

مختلف انجام شد و اندازهگیری سه ضریب تشابه

خوشهای توسط تابع تشخیص کانونی به روش خطی

تطابق ساده ،1جاکارد 2و دایس 3نشان داد که

فیشر  100درصد برآورد شد .با این ترتیب میتوان

گروهبندی به روش دورترین همسایه 4و ضریب

نتیجهگیری نمود که تابع تشخیص تقسیم ژنوتیپهای

تشابه تطابق ساده با ضریب کوفنتیک  0/76بهترین

پرتقال را به پنج گروه بهوسیله تجزیه خوشهای را

روش از بین روشهای مورد بررسی است .گروهبندی

تأیید مینماید.

بر اساس ضریب تشابه با ترسیم خط برش در فاصله

شکل  -2دندروگرام ترسیم شده بر اساس روش دورترین همسایه و ماتریس تشابه تطابق ساده برای  40ژنوتیپ پرتقال مورد مطالعه.

4321

Fig. 2. Dendrogram drawn based on COMPELET method and simple similarity matrix for 40 orange
genotypes studied.

1- Simple Maching
2- Jacar
3- Dice
4- COMPELET
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نسبت نمونهها در هر گروه به ترتیب برای گروه

 G13که در گروه چهارم قرار دارند و از لحاظ

اول  25درصد ،گروه دوم  32/5درصد ،گروه سوم

ریختشناسی هم تاحدی مشابه بودند بهترتیب از

 17/5درصد ،گروه چهارم  15درصد و گروه پنجم 10

باغهای بخش رحیمآباد و کالچای نمونهبرداری

درصد بود .در این گروهبندی گروه یک شامل

شدند .ژنوتیپهای  G35و  G36که هر دو از باغات

ژنوتیپهای ،G16 ،G12 ،G10 ،G8 ،G2 ،G1

منطقه سموش جمعآوری شده بودند و از لحاظ برخی

 G24 ،G21 ،G19و  G25گروه دوم شامل

صفات ریختشناسی به یکدیگر شباهت داشتند اما

ژنوتیپهای ،G28 ،G27 ،G26 ،G22 ،G14 ،G5

یکی در گروه چهار و دیگری در گروه پنج قرار دارد.

 G37 ،G34 ،G33 ،G32 ،G31 ،G29و  G38گروه

بیشترین پراکندگی ژنوتیپها در گروه دوم است که

سه شامل ژنوتیپهای ،G9 ،G7 ،G6 ،G4 ،G3

شامل همه ژنوتیپهای مناطق نمونهبرداری است.

 G11و  G13گروه چهار شامل ژنوتیپهای ،G15

بنابراین افراد مشابه در یک گروه و افراد متفاوت از

 G39 ،G36 ،G30 ،G23و  G40و گروه پنج شامل

هم در گروههای مختلف قرار گرفتند .به این ترتیب

ژنوتیپهای  G20 ،G18 ،G17و  G35بودند .این

آغازگرها توانستند ژنوتیپها را به خوبی جداسازی و

ژنوتیپها از بخشهای مختلف شهرستان شامل بخش

در گروههای مختلف قرار دهند طوری که قرار گرفتن

رحیمآباد ،کالچای ،طول الت و سموش جمعآوری

هر یک از ژنوتیپها در این گروهها بر اساس منطقه

شدند .به عنوان مثال ژنوتیپ  G14که از باغ بخش

جغرافیایی ،تشابه ژنتیکی ،ریختشناسی و غیره با

کالچای نمونهبرداری شد با ژنوتیپ  G38از منطقه

سایر ژنوتیپها است.

سموش در یک گروه قرار گرفتند .ژنوتیپهای  G6و
جدول  -5آمار توصیفی برای صفات ریختی اندازه گیری شده در ژنوتیپهای مورد مطالعه پرتقال.
Table 5. Descriptive statistics for morphological traits measured in the studied genotypes of orange.

حداکثر

میانگین

حداقل

صفات

Maximum

Mean

Minimum

Traits

5.5

4.1

2.4

ارتفاع درخت

13

9.8

6

بزرگ

متوسط

کوچک

اندازه میوه

Big

Medium

Small

Fruit size

14

8.5

3

تعداد بذر

گالبی شکل

دایرهای

شکل میوه

Pear-shaped

circular

Fruit shape

صاف

زبر

پوست میوه

Smooth

Rough

Fruit skin

صاف

کنگرهای

شکل برگ

Smooth

jagged

Leaf shape

)Tree height (meters

تعداد شاخه
Number of branches

Number of seeds
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در جدول  5صفات ریختی اندازهگیری شده برای

در مناطق مختلف بودند اما توانستند در یک گروه قرار

ژنوتیپهای مورد مطالعه پرتقال دیده میشود .بر این

بگیرند .در واقع تطابق واضحی بین تنوع ژنتیکی و

اساس ژنوتیپهای گروه اول از نظر صفات

تنوع جغرافیایی مشاهده نشد .این امر میتواند ناشی

مورفولوژی دارای درختان بلند با تعداد شاخههای

از آن باشد که جداسازی جغرافیایی تنها عامل بهوجود

زیاد بودند که در این گروه قرار گرفتند (جدول .)6

آورنده تنوع ژنتیکی نیست .در گروه چهارم که

همچنین مطابق انتظار ژنوتیپهای  G10و  G12در

ژنوتیپها همگی دارای تعداد شاخه کم و میوه آنها

این گروه بیشترین شباهت را داشتند .در گروه دوم

گالبی شکل بود توانستند در این گروه قرار بگیرند هر

که بیشترین تعداد ژنوتیپها قرار داشتند از نظر

چند برخی از ژنوتیپها در بعضی از صفات دیگر با

اندازه ،شکل و پوست تا حدی مشابه هم هستند که

یکدیگر مشترك بودند .ژنوتیپهای گروه پنج

دارای میوههایی با اندازه متوسط ،دایرهای شکل و

درختانی با ارتفاع کم و میوه آنها گالبی شکل بودند.

پوست زبر بودند (جدول  )6اما با اینکه ژنوتیپهای

همچنین بررسی ریختشناسی ژنوتیپهای تحت

 G33 ،G29و  G38از این نظر متفاوت بودند اما در

بررسی و انطباق آن با نتایج حاصل از نشانگرها مفید

این گروه قرار گرفتند .هر چند که ممکن است برخی

واقع شد .بنابراین با توجه به قرار گرفتن ژنوتیپها در

ژنوتیپها از لحاظ ریختشناسی با هم متفاوت باشند

گروههای مختلف میتوان در گزینش ژنوتیپهای

اما از نظر ژنتیکی با یکدیگر شباهت دارند.

برتر ،برنامههای اصالحی ،مدیریت و حفظ ژرمپالسم

ژنوتیپهای گروه سوم با اینکه از لحاظ جغرافیایی

این ژنوتیپها و غیره استفاده نمود.

جدول  - 6صفات ریختی اندازه گیری شده در گروههای حاصل از تجزیه خوشهای در ژنوتیپهای مورد مطالعه پرتقال.
Table 6. Morphological traits measured in groups resulting from cluster analysis the studied genotypes of orange.
گروه پنجم

گروه چهارم

گروه سوم

گروه دوم

گروه اول

صفات

The fifth group

The fourth group

The third group

The second group

First group

Traits

2.6

4

3.4

4.7

5.3

ارتفاع درخت

6

10

7

9

12

10

12

8

بدون بذر

)Tree height (meters

تعداد شاخه
Number of branches

4

No seeds

تعداد بذر
Number of seeds

متوسط

کوچک و متوسط

کوچک

متوسط

بزرگ

اندازه میوه

Medium

Small and Medium

Small

Medium

Big

Fruit size

گالبی شکل

گالبی شکل و دایرهای

گالبی شکل

دایرهای

دایرهای

شکل میوه

Pear-shaped

Pear-shaped and circular

Pear-shaped

circular

circular

Fruit shape

زبر

صاف و زبر

صاف

زبر

صاف و زبر

پوست میوه

Rough

Smooth and Rough

Smooth

Rough

Smooth and Rough

Fruit skin

صاف

صاف

کنگرهای

کنگرهای و صاف

کنگرهای

شکل برگ

Smooth

smooth

Jagged

Jagged and Smooth

Jagged

Leaf shape
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خیاوی و همکاران تنوع ژنتیکی  29رقم لیمو

نتیجهگیري کلی
نتایج این پژوهش نشان داد که تنوع ژنتیکی باالیی

مورفولوژیکی و  ISSRارزیابی کردند .نتایج پژوهش

در بین ژنوتیپ های پرتقال وجود دارد .با توجه به

نشان داد که تجزیه و تحلیل صفات مورفولوژی و

اینکه نشانگرهای بهکار رفته در این پژوهش

 ISSRدر میان ژنوتیپها و ارقام از سه منطقه ایران

چندشکلی قابلقبولی را نشان دادند میتوان در

برای محاسبه تنوع ژنتیکی و ارتباط میان آنها مفید

پژوهشهای آینده روی این گیاه و سایر گیاهان تیره

واقع شد .همچنین تجزیه خوشهای به روش

مرکبات از آنها استفاده کرد .آغازگرهای ،TOS-1

 UPGMAارقام مورد مطالعه را در گروههای مختلف

 UBC823 ،UBC813و  TOS-2با داشتن باالترین

قرار داد ( .)31تریپولیتسوتیس و همکاران  36رقم

مقدار  ،PICبهترین شاخصهای نشانگری و مقادیر

مرکبات را با استفاده از نشانگرهای  RAPDو ISSR

باالی تعداد آلل مؤثر ،شاخص شانون ،تنوع ژنی نی

مورد بررسی قرار دادند و بیان کردند که شباهت

به عنوان آغازگرهای برتر جهت بررسی تنوع ژنتیکی

باالیی در بین ارقام پرتقال وجود دارد ( .)32بیسواز و

در این پژوهش معرفی شدند .به طور کلی با توجه به

همکاران بیان کردند که نشانگر مولکولی ISSR

نتایج این پژوهش به نظر میرسد آغازگرهای ISSR

ابزاری قدرتمند در تجزیه و تنوع ژنتیکی مرکبات

و رتروترانسپوزون میتوانند به عنوان یک روش

است ( .)33گلسن و رز از نشانگرهای مولکولی SSR

مولکولی ساده مبتنی بر  PCRو نسبتاً مطمئن و

و  ISSRبرای بررسی تنوع ژنتیکی و ارتباط

قابلاعتماد در تعیین سطح تنوع ژنتیکی و روابط

فیلوژنتیک میان  24رقم لیمو ( )C. limonاستفاده

فیلوژنتیک در مرکبات به کار روند.

ترش در سه منطقه ایران را با استفاده از نشانگرهای

کردند و تنوع کمی میان آنها مشاهده نمودند (.)34
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