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(تاریخ دریافت - 59/11/22 :تاریخ پذیرش)59/2/31 :

منشاء پيدايش گونه به ،منطقه قفقار و شمال ايران بوده و ژنوتيپها و ارقام گزينششده آن در
مناطق مختلف کشور پراکنش دارد .در اين تحقيق ،تنوع ژنتيکی  33ژنوتيپ ايرانی
جمعآوریشده از نقاط مختلف و  1ژنوتيپ از قفقاز و غرب اروپا با استفاده از نشانگرهای مولکولی
 RAPDمورد مطالعه قرار گرفت 13 .آغازگر  RAPDمورد استفاده در اين پژوهش ،در

واژههای کلیدی

تجزیه خوشهای

ژنوتيپهای مورد بررسی  161باند تکثير نمودند که  131باند دارای چندشکلی بودند .در بين اين
آغازگرها ،آغازگر  opn102و  opn100بهترتيب با  11و  11عدد باند بيشترين و کمترين تعداد باند
را تکثير کردند و همچنين بيشترين ميزان چندشکلی مربوط به آغازگر  opn211بود .تجزيه

تنوع ژنتیکی

خوشهای ،اغلب ژنوتيپهای به گيالن ،اصفهان و خراسان را در خوشههای مستقلی طبقهبندی کرد

چندشکلی

و نشاندهنده اين بود که ،ژنوتيپهای درخت به مناطق مختلف کشور بر اساس مبدا و با استفاده از

درخت به
نشانگر RAPD

اين نشانگر به ميزان زيادی قابل تفکيک هستند.
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درخت به ،با نام علمی  Cydonia oblonga Mill.به خانواده

این تحقیق با هدف بررسی قرابت ژنتیکی ارقام و ژنوتیپهای

گلسرخیان 1تعلق داشته ( )Bell and Leitao 2011و خاستگاه آن

درخت به انجام شد .به این منظور  32ژنوتیپ درخت به ،از

بین دریای خزر و دریای سیاه 2و بهویژه نواحی شمالی ایران و

مناطق مختلف ایران که توسط ()2008a

قفقاز است ( .)Bakhriddinov 1985; Vavilov 1930در ایران،

جمعآوری و در کلکسیون به مؤسسه اصالح و تهیه نهال و بذر

گسترش انواع وحشی به ،از آستارا تا کتول در استان گلستان

کرج نگهداری میشوند و  4ژنوتیپ وارداتی ،مورد استفاده قرار

مشاهده میشود ( )Sabeti 1994و ژنوتیپهای آن به صورت

گرفتند (جدول .)1

بذری در استانهای خراسان ،اصفهان ،کردستان ،تهران و اردبیل

ارزیابیهای مولکولی با استفاده از  12آغازگر مربوط به نشانگر

وجود دارد (.)Abdollahi et al. 2013

 RAPDاز سری  opnانجام (جدول  )2و استخراج  DNAبا روش
(Razavi et al. )1999

 CTABتغییر یافته ( )Yamamoto et al. 2001انجام شد .کمیت و

انجام شد و سپس گزینش ژنوتیپهای بومی ،توسط

کیفیت  DNAحاصل با روش اسپکتروفتومتری در طول موج 292

( Abdollahi et al.)2013صورت گرفت .اولین بررسی روی

و  282نانومتر تعیین شد .واکنشهای زنجیرهای پلیمرازی با

روابط خویشاوندی درخت به با استفاده از نشانگرهای مولکولی

استفاده از دستگاه ترموسایکلر  BioRadدر حجم نهایی 29

توسط ( Sanchez et al. )1988با بررسی تنوع آیزوزایمها انجام

میکرولیتر انجام گرفت ( .)Bayazit et al. 2011اجزا واکنش

شد .استفاده از نشانگر  RAPDبا هدف بررسی تنوع ژنتیکی و

شامل 122نانوگرم  DNAالگو ،بافر واکنش 29 MgCl2 ،12X

Bayazit et al.

میلیموالر 12dNTPs ،میلیموالر 222 ،نانوگرم از هر آغازگر با

روابط خویشاوندی ژنوتیپهای به ترکیه ،توسط

( )2011گزارش شدهاست .نکته حائز اهمیت در بررسی تنوع

غلظت  22پیکومول بر میکرولیتر) و آنزیم

ژنتیکی ژنوتیپهای کشورهای مختلف این است که در اغلب

 polymeraseیک واحدی بود .واکنش زنجیرهای پلیمرازی با 9

بررسیها ،ژرمپالسم داخلی و بومی مد نظر بوده و در کمتر

دقیقه واسرشتهسازی اولیه در دمای  54درجهسانتیگراد آغاز و با

برنامهای روابط خویشاوندی ژنوتیپهای کشورهای مختلف به

 39چرخه تکثیر با پروفایل دمای واسرشتهسازی در دمای 54

صورت یکجا مورد بررسی قرارگرفته است .در کشور ما نیز،

درجه سانتیگراد به مدت  32ثانیه ،اتصال آغازگرها در دمای

وجود تعداد محدود ژرمپالسم وارداتی از موانع انجام این تحقیق

بهینهسازی شده بین  39تا  42درجه سانتیگراد به مدت یک دقیقه

بوده است .با توجه به اهمیت بررسی تنوع ژنتیکی و روابط

و تکثیر در دمای  22درجه سانتیگراد به مدت یک دقیقه انجام و

خویشاوندی جهت مطالعه ژرمپالسم و تهیه برنامههای اصالحی،

در نهایت با تکثیر به مدت  8دقیقه در دمای  22درجه سانتیگراد

Rosaceae
Trans-caucasia Regions

1

دنبال شد.

2

جدول  -1ژنوتیپهای درخت به مورد بررسی و منشا آنها
منشاء ()Origin

کد ژنوتیپ ()Genotype Code

اصفهان ()Isfahan

،NB2 ،KVD4 ،)Esfahan( KVD3 ،KVD2 ،KVD1 ،)Torsh Esfahan( KM1 ،ET1
SVS2 ،SVS1 ،SHA1 ،PK2 ،PH2 ،NB4 ،NB3

ایران

خراسان ()Khorasan

Moghavem ( M4 ،)Esfahan Oghaf( M3 ،)Moghavem No.2( M2 ،)Torsh( M1
)Dizbad( M8 ،)Sahel Borj( M7 ،)Khosro( M6 ،)Gardan Dar( M5 ،)No.1
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گیالن ()Guilan

UT1 ،ASP2 ،ASP1 ،ASM3 ،ASM2 ،ASM1 ،AS2 ،AS1

قفقاز

Caucasia

Darnak ،Rajabli-1

فرانسه

France

Provence Quince A

بلژیک

Belgium

Quince Adams
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جدول  -2مشخصات نشانگرهای  RAPDمورد استفاده در بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای درخت به.
آغازگر

آغازگر

آغازگر ()°C

آغازگر

آغازگر

Opn 100

GTTGTGCTTG

38

Opn 101

GATCTGGAAG

39

Opn 101

GATCTGCAAA

32

Opn 211

GAAGCGCGAT

32

Opn 102

CATCTTGATG

42

Opn 214

CATGTGCTTG

39

Opn 103

ATGTGATAAA

39

Opn 283

CGGCCACCGT

39

Opn 104

CTAGAGCATG

39

Opn 289

ATCAAGCTGC

35

جدول  -3پارامترهای تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای RAPD
نام
آغازگر

باندهای
پلیمورف

کل
باند

درصد پلیمورفیسم (چندشکلی)

محتوای اطالعات پلیمورفیسم
( )PIC

تعداد آلل موثر ()Ne

شاخص اطالعاتی شانون
()I

Opn 100

12

11

51

2/251

1/24

2/98

Opn 101

9

12

92

2/59

1/32

2/29

Opn 102

22

21

59

2/292

1/99

2/93

Opn 103

12

25

93

2/293

1/49

2/39

Opn 104

13

22

99

2/291

1/15

2/18

Opn 105

4

12

33

2/259

1/14

2/14

Opn 211

15

15

122

2/299

1/94

2/93

Opn 214

8

19

42

2/224

1/33

2/22

Opn 283

9

19

92

2/255

1/24

2/29

Opn 289

12

22

92

2/295

1/99

2/41

میانگین

12/9

19/4

99/1

2/229

1/42

2/39

مجموع

129

194

---

2/29

14/21

3/92

بهمنظور بررسی چندشکلی بین ژنوتیپها ،وجود یا عدم وجود

 opn104و  opn211باندهای کوچکتر از  222جفت باز و تنها

یک باند با اعداد صفر و یک نمرهدهی شد .محاسبه محتوای

در آغازگر  opn211باند بزرگتر از  1222جفتباز تکثیر شد در

اطالعات چندشکلی هر آغازگر ( )PICبا استفاده از روش

بین آغازگرهای مورد استفاده ،آغازگر  opn102با  21باند،

( Powell et al.)1996محاسبه شد .همچنین تعداد آلل مؤثر

بیشترین و آغازگر  opn100با  11باند ،کمترین تعداد باند را

( )Kimura and Crow 1963و شاخص اطالعات شانون

ایجاد کردند .بیشترین درصد چند شکلی مربوط به آغازگر

( )Lewontin 1972با استفاده از نرمافزار  GenALExو ماتریس

 opn211با  122درصد چند شکلی و کمترین مقدار چندشکلی

تشابه ژنوتیپها توسط نرمافزار  NTSYSو ضرایب تشابه جاکارد

مربوط به آغازگر  opn105با  33درصد چندشکلی بود (جدول

محاسبه شد .تجزیه خوشهای براساس ماتریس تشابه و به روش

 .)3از نظر شاخصهای تعداد آلل موثر ( )Neو شاخص شانون

 UPGMAصورت گرفت.

( )Iمشاهده شد که آغازگرهای  opn100و opn105به ترتیب

آغازگرهای مورد استفاده در مجموع  194باند را در ارقام و

بیشترین و کمترین مقدار را در بین آغازگرهای مورد مطالعه

ژنوتیپهای مختلف به تکثیر نمودند که در بین باندهای تکثیر

داشتند .با توجه به اینکه تعداد آلل مؤثر و شاخص شانون با میزان

شده ،تعداد  95باند یکشکل 1و  129باندچند شکل بودند .اندازه

تنوع ژنتیکی رابطه مستقیم دارد ،میتوان نتیجه گرفت که آغازگر

باندهای تولید شده در اغلب آغازگرهای مورد استفاده در محدوده

 opn100بیشترین تنوع ژنتیکی را نسبت به سایر آغازگرها نشان

 122تا  1222جفتباز بود و در چهار آغازگر ،opn103 ،opn100

داد (جدول .)3
تجزیه خوشهای ژنوتیپهای مورد مطالعه را در حد تشابه 2/28

Mono-morph

1

به  3خوشه و  9گروه اصلی تقسیم کرد .مقایسه منشا این
ژنتیک نوین /دوره سیزدهم /شماره  /1بهار 1317
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نام

توالی

دمای اتصال

نام

توالی

دمای اتصال
آغازگر ()°C
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کلی تمایز ژنوتیپها بر اساس مبدا تا حد قابل توجهی مشاهده

زیرگروه قرار گرفتند .اغلب ژنوتیپهای این گروه به غیر از دو

میشود ،بهصورتی که در اولین خوشه اغلب ژنوتیپهای گیالن،

ژنوتیپ قفقاز که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفتهاند ،در

در خوشه دوم اغلب ژنوتیپهای اصفهان و در خوشه سوم اغلب

بررسیهای قبلی با خصوصیاتی نظیر کیفیت میوه نسبتاً پائین

ژنوتیپهای خراسان قرار گرفتند (شکل  .)1از این نظر ،نتایج

( )Alipour et al. 2014و حساسیت به آتشک کمتر در مقایسه با

حاصل تا حد قابل قبولی با نتایج

Khoramdel Azad et al.

( )2013که گزارش کردند ،ژنوتیپهای مناطق مختلف کشور با
استفاده از نشانگر توالیهای ساده تکراری بر اساس مبدا قابل
تفکیک هستند منطبق است .از طرفی این نتایج و گزارش
( Khoramdel Azad et al. )2013مؤید این است که بههای بومی
موجود در مناطق مختلف کشور در حد قابل توجهی در تودههای
مستقل و متمایزی قرار گرفتهاند که با نتایج ارزیابی مورفولوژیک
و کیفیت خوراکی میوه ارائه شده توسط

(Alipour et al. )2014

روی این ژنوتیپها منطبق است .بر اساس تجزیه خوشهای ،کلیه
ژنوتیپهایی که از استان خراسان منشا گرفته بودند همراه با
ژنوتیپهای بومی قفقاز شامل رجبلی 1-و دارناک و ژنوتیپ
 UT1از استان گیالن در گروه اول قرار گرفتند .این گروه در
مجموع به چهار زیرگروه اصلی تقسیم شد به طوریکه
ژنوتیپهای  M4و  M2در یک زیرگروه ،رجبلی 1-و  M5در

ژنوتیپهای به منطقه مرکزی (

;Abdollahi et al. 2008b

Ghahremani et al. 2014; Mehrabipour et al. 2010 and
 )2012از دیگر ژنوتیپها داخلی متمایز شدهاند .ژنوتیپهای این

خوشه به غیر از  ،UT1اغلب دارای ارزش تجاری متوسطی بوده
و از ژنوتیپهای گیالن در رده باالتر و از ژنوتیپهای اصفهان در
رده پائینتری از جنبه کیفی و انبارمانی قرار میگیرند .وجود دو
رقم رجبلی 1-و دارناک در بین این ژنوتیپها در تجزیه
خوشهای ،احتمال این را بیان میکند که ژنوتیپهای به خراسان
دارای منشاء تکاملی مستقل از ژنوتیپهای عمومی گیالن شامل
انواع  ASM ،ASو  ASPباشند .این نتایج در کنار روند ورود
ژرمپالسم دیگر گونههای درختان میوه نظیر گالبی

 )2013; Nikzad Gharehaghaji et al. 2014از آسیای مرکزی به
خراسان ،تأیید کننده مشاهدات ( Vavilov )1930مبنی بر وجود
انواع وحشی و متمایز به در شرق دریای خزر است.

شکل  -1تجزیه خوشهای نتایج حاصل از نشانگر  RAPDsروی ارقام و ژنوتیپهای درخت به با استفاده از روش .UPGMA
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ژنوتیپها با خوشههای به دست آمده نشانگر این بود که روند

زیرگروه دیگر M8 ،M6 ،و دارناک نیز بهطور جداگانه در یک
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خود به دو زیرگروه اصلی تقسیم شد ،بهصورتی که ژنوتیپهای

قرار گرفته و با ژنوتیپهای مسیر تکاملی غرب اروپا شامل

 KVD2 ،KVD1و  KVD4همراه با به اصفهان در یک زیرگروه و

پرونس کوئینس  Aو کوئینس آدامز بیشترین قرابت را نشان

ژنوتیپهای  NB3 ،NB2و  NB4در زیرگروه دیگر قرارگرفتند.

دادند (شکل .)1

نکته قابل اهمیت ،کارآئی مطلوب این نشانگر در گروهبندی

گروه چهارم شامل ژنوتیپهای میانرس گیالن شامل ،ASM1

ژنوتیپهای به بود به صورتی که کلیه ژنوتیپهای کاشان شامل

 ASM2و  ASM3بوده و در گروه پنجم نیز ژنوتیپهایی از استان

 KVD2 ،KVD1و  KVD4و ژنوتیپهای نائین شامل ،NB2

اصفهان و گیالن قرار گرفتند .این گروه خود به دو زیرگروه اصلی

 NB3و  NB4علیرغم عدم استفاده از آغازگرهای متعدد در

تقسیم شد .زیرگروه اول شامل ژنوتیپهای  AS1و  AS2بود.

زیرگروههای مستقلی قرار گرفتند (شکل .)1

ضریب تشابه باالی این دو ژنوتیپ نیز بیانگر عدم امکان تمایز

دو ژنوتیپ  KVD1و  KVD3بر اساس خصوصیات مورفولوژیک

آنها بر اساس نشانگر  RAPDاست ،لیکن در بررسی ()2014

و عادت رشدی گزارش شده توسط ( Alipour et al. )2014کامالً

 ،Alipour et al.این دو ژنوتیپ بر اساس صفات مورفولوژیک

قابل تمایز بوده و نتایج بیانگر عدم کارآئی مجموعه آعازگرهای

متمایز گردید .زیرگروه دیگر شامل ژنوتیپهای  PH2 ،SVS2و

موجود در تفکیک این دو ژنوتیپ بود .همچنین گروه سوم مشابه

 PK2بود .ژنوتیپ  SVS2در فاصله ژنتیکی  2/12جدا شده و در

با گروه دوم ،اغلب شامل ژنوتیپهایی از استان اصفهان به همراه

یک گروه مستقل قرار گرفت .بررسی این گروه نشان میدهد که

دو ژنوتیپ بومی مناطق غرب اروپا و دو ژنوتیپ از استان گیالن

نشانگر  RAPDتوانسته است ژنوتیپهای مورد مطالعه را مطابق با

بود .این گروه خود به چهار زیرگروه اصلی تقسیم شد ،بهطوری

منشاء آنها در گروهای جدا قرار داده و ژنوتیپهایی از اصفهان

که ژنوتیپهای استان گیالن شامل  ASP1و  ASP2در فاصله

که دارای میوه پرآبتر و دارای بافت میوه نرمتری میباشند در

ژنتیکی  2/89جدا شده و در یک زیرگروه قرار گرفتند .کوئینس-

یک گروه اصلی در مجاور ژنوتیپهای گیالن که اغلب دارای

آدامز نیز خود به تنهایی در فاصله ژنتیکی  2/89جدا شده و در

بافت میوه آبدار و فاقد گسی میوه هستند گروهبندی شدند.

گروه مستقل قرار گرفت .ژنوتیپ  KM1نیز در فاصله ژنتیکی

با توجه به نتایج بهدست آمده مشخص شد ژنوتیپهای به بومی

 2/81از این گروه جدا شده و در زیرگروه مستقل قرار گرفت.

قفقاز با ژنوتیپهای منطقه خراسان و ژنوتیپهای مناطق غربی

بقیه ژنوتیپهای این گروه نیز شامل پرونس کوئینس،SHA1 ،A

اروپا با برخی از ژنوتیپهای بومی استان اصفهان بیشترین قرابت

 ET1و  SVS1بودند .نکته قابل توجه در این گروهبندی این است

را نشان دادند و بهنظر میرسد که ژنوتیپهای خراسان از

که اغلب ژنوتیپهای به اصفهان که دارای میوههایی با بافت نرمتر

ژرمپالسم شرق خزر منشاء گرفته باشند.
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