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 چكيده

در تحقيق حاضر تنوع . است هاي اصالحي، در گام اول تعيين سطح تنوع ژنتيكي آنهاالزمه استفاده و به كارگيري بهينه منابع ژنتيكي در برنامه
براي بررسي تنوع ژنتيكي براساس نشانگرهاي مولكولي . مورد بررسي قرار گرفت RAPDژنوتيپ گلرنگ با استفاده از نشانگرهاي  30ژنتيكي 

RAPD بندي براي گروه. نوار چند شكل واضح، توليد كردند 131آغازگر الگوي نواربندي چند شكل در مجموع  15آغازگر استفاده شد،  68، از
و متوسط فاصله  (ClINK)اي دورترين همسايه از دو روش تجزيه خوشه RAPDهاي حاصل از نشانگرهاي ها بر مبناي دادهژنوتيپ

(UPGMA) بندي روش خوشه. براساس ضرايب تشابه ژاكارد، تطابق ساده و دايس استفاده شدUPGMA براساس ضريب تطابق ساده ژنوتيپ
 .ه قرار دادگرو 4ها را در 

   .تنوع ژنتيكي، گلرنگ، ماركر مولكولي، واكنش هاي زنجيرهاي: كليدي واژگان
  

  مقدمه
گياهي است كه از گلهاي آن بعنوان ماده رنگي استفاده مي   Carthamus tinctoriusگلرنگ از خانواده استراسه و با نام علمي 

   ).2000ويس ، (شود ستفاده ميكنند ولي امروزه از اين گياه به عنوان يك گياه روغني ا
هاي مناسب در جهت اصالح و معرفي ارقام با عملكرد باال و كيفيت مناسب محصول، شناخت و با عنايت به اينكه الزمه اتخاذ روش

ررسي باشد، اولين گام در جهت توليد ارقام مطلوب، سازگار و مقاوم به شرايط نامساعد بدرك صحيح از تنوع موجود و ماهيت آن مي
هاي گياهي وجود دارد كه روشهاي مختلفي براي برآورد تنوع ژنتيكي در گونه. ها استتنوع ژنتيكي و شناخت دقيق ژرم پالسم

با توجه به اينكه روشهاي . باشنداستفاده از صفات مورفولوژيكي و نشانگرهاي مولكولي از روشهاي متداول در اين راستا مي
ام داراي مزايا و معايب خاص خود بوده و لذا در خصوص استفاده از آنها براي بررسي تنوع ژنتيكي، مورفولوژيكي و مولكولي هر كد

در تحقيق حاضر با استفاده از صفات مورفولوژيك و نشانگرهاي مولكولي ).  1385محمدي ، (بين محققين اختالف نظر وجود دارد 
RAPD  گلرنگ بهاره مورد مطالعه قرار گرفت 30تنوع ژنتيكي.  

  
  ها مواد و روش

هاي روغني مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر كرج رقم گلرنگ بهاره بود كه از بخش دانه 30مواد گياهي مورد مطالعه شامل 
. قرار داده شد ºC20بذر بين كاغذ صافي در انكوباتور با دماي  30هاي مورد مطالعه، از هر رقم رقم DNAبراي استخراج . تهيه شدند
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سقاي (  CTABبر اساس روش   DNAاستخراج . گياهچه استفاده شد 15، از هر رقم DNAعد از جوانه زني جهت استخراج ب
  . انجام گرفت)  1984معروف و همكاران،  

  
  

 DNAآغازگر قادر به تكثير  21آغازگر تصادفي استفاده شد كه  61رقم گلرنگ از  30براي تكثير قطعات ژنومي  RAPDدر تجزيه 
  . درصد استفاده شد 2/1، از ژل آگارز RAPDحاصل از تجزيه  PCRبراي تفكيك محصوالت . ده اندبو

  .، در صورت وجود نوار به آن نمره يك و در صورت عدم وجود نمره صفر تعلق گرفتDNA براي امتياز دهي الگوهاي نواربندي
، با ضريب تشابه ژاكارد  Complete linkageو  UPGMAبراي داده هاي مولكولي از دو روش  خوشه بندي تجزيه خوشه اي  

  .انجام گرفت NTSYS-PCاين عمل با استفاده از نرم افزار . ، دايس و تطابق ساده استفاده شد
  

  نتايج
در اين . درصد استفاده شد 8/0ي استخراج شده از الكتروفورز ژل آگارز DNAهاي در اين تحقيق براي تعيين كيفيت و كميت نمونه

آغازگر قادر به تكثير قطعات  21از اين تعداد، . براي بررسي تنوع ژنتيكي گلرنگ استفاده شد RAPDآغازگر تصادفي  68ه از مطالع
DNA براي امتياز . الگوي نواري چند شكلي توليد كردند%) 22(آغازگر  15آغازگر،  21هاي مورد مطالعه بودند و از بين در ژنوتيپ

نوار به  73/8نوار با ميانگين  131، در مجموع RAPDآغازگر تصادفي  15. ح مناسب استفاده شددهي از نوارهايي با شدت وضو
  . ها توليد كردندازاي هر آغازگر در مجموع ژنوتيپ

آغازگر  11رقم گلرنگ، فقط  28مورد استفاده براي شناسايي  RAPDآغازگر  100از ) 2001(در بررسي يزدي صمدي و همكاران 
  .نوار چند شكل گزارش كردند 72/25آنها به ازاي هر آغازگر چند شكلي، . شكلي قابل قبولي نشان دادندسطح چند %) 11(
نوار  11/17آنها به ازاي هر آغازگر . بندي كردندگونه كارتا ميوس را گروه RAPD ،15آغازگر  9با ) 2005(ويالترسانا و همكاران  

  . چند شكلي مشاهده كردند
و براي تجزيه ) 1381محمدي، (ها از سه ضريب تشابه ژاكارد، دايس و ضريب تطابق ساده ژنتيكي ژنوتيپبراي برآورد شباهت  

  .و دورترين همسايه استفاده شد UPGMA اي نيز از دو روش خوشه
آمده  1هاي انجام گرفته از ضرايب همبستگي كوفنتيك استفاده شد كه نتايج آن در جدول بنديبراي بررسي نيكويي برازش خوشه

تواند باشد، بلكه ممكن است به هاي مولكولي دليل بر عدم كارايي دندروگرام حاصل نميپائين بودن ضريب كوفنتيك در داده. است
  ).1381محمدي ،   (هاي مولكولي باشد هاي گم شده زياد در دادههاي به خصوص وجود دادهدليل شرايط غيرعادي در داده

،  به استثناء دندروگرام حاصل از روش دورترين همسايه با ضريب RAPDاز نشانگرهاي هاي گلرنگ با استفادهبندي ژنوتيپدر گروه
به تنهايي به ) 2محلي كردستان ( 14گروه، رقم شماره  4بندي ژنوتيپ ها به تطابق ساده در بقيه دندروگرامهاي به دست آمده با گروه

، 1محلي اصفهان ( 3و  10، 7گروه، ژنوتيپهاي شماره  4بندي ژنوتيپ ها به امها با گروهدر كليه دندروگر. يك گروه مجزا منتسب شد
در يك  2/2811و  1/2811همواره رقم محلي ارك به همراه دو رقم اراك . در يك گروه قرار داشت) محلي رزقان و محلي اروميه

  .واقع شدند هاي اصالح شده در يك گروهدر كليه دندروگرامها رقم. گروه مشاهده شد
  

  ضريب همبستگي بين ماتريس تشابه و ماتريس كوفنتيك حاصل از آن 1جدول 
ضريب همبستگي بين ماتريس تشابه و ماتريس

 كوفنتيك حاصل از آن
 ايروش تجزيه خوشه معيار تشابه

٨٩٧/٠ Dice   
٩٠۴/٠  Jaccard UPGMA 
٧٠٧/٠  Simple Matching  

 ٨۵٣/٠  Dice  
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٨۴٩/٠ JaccardComplete Linkage 
۶٠٣/٠ Simple Matching  
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Abstract 
Assessment of genetic diversity in the first step is useful for the utilization of  genetic materials 
through breeding  programs . In the   present study , genetic diversity of 30 spring genotypes of 
safflower (Carthamis tinctorious ) was assessed by RAPD markers. In assessment of genetic 
diversity by RAPD markers 15 seeds from each genotype were grown in greenhouse and genetic 
DNA was extracted from leaf samples by CATAB procedure. For the RAPD analyses, 68 primers 
were screened and 15 most polymorphic ones yield 131 clear polymorphic bands. On the average 
8.37 bans per primer were observed. The cluster analyses  of  RAPD data was done using un 
weighted pair-group  method with  arithmetic averages (UPGMA) and complete linkage methods 
with jaccard similarity , simple matching and Dic–coefficients. The UPGMA method based on 
simple  matching coefficient based on RAPD data four groups were detected.  
 
Kaywords: Carthamus tinctorius, genetic diversity, RAPD markers, spring safflowerm,  

 


