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  چکيده

ه دام، مصرف غذايی      . اشداز خانواده گندميان می ب) 2n=20(گياهی يکساله و ديپلوئيد ) .Zea mays L(ذرت  ه تغذي اين گياه به صور مختلفی از جمل
وب           . مصرف می شود... انسان، صنايع داروسازی و      ردالين های مطل ه انتخاب و تالقی اينب از ب اال، ني ا کيفيت ب از آن جا که توليد بذور هيبريد ذرت ب

وژيکی و فيزي  ی، مورفول ا خصوصيات ژنتيک ايی ب ن ه ايی الي ذا شناس داف اصالح دارد ل وژيکی مناسب يکی از اه ران ول د گ ی باش ات م ن . نبات در اي
ن اساس      .  ارزيابی گرديد  RAPD اينبردالين زودرس ذرت با استفاده از نشانگر مولکولی          7مطالعه، تنوع ژنتيکی     ر اي ه     380ب د ک وار شمارش گردي  ن

ردالين های   % 6/74حداکثر شباهت . و گروه اصلی تفکيک شدندبه د% 38اينبردالين ها در فاصله ژنتيکی . نوار جندشکل بودند %) 64 (243 بين اينب
Em1  و Em4 بين الين های %) 59( و حداقل شباهتEm2 و Em6واری  .  مشاهده شد ه خوبی         RAPDالگوهای ن شانگر ب ن ن ه اي د ک شان می دهن  ن

ا از        . م پالسم ذرت می باشد   قادر به تفکيک اينبردالين های ذرت از يکديگر بوده و تکنيک مناسبی جهت مطالعه ژر        ن ه ن الي ه اي ه ذکر است ک الزم ب
ه      . نظر برخی صفات مورفولوژيکی و فيزيولوژيکی نيز به طور همزمان مورد بررسی قرار گرفته و جداگانه گروه بندی شدند  ن ک ه جالب توجه اي نکت

شان       وده و ن ين          نتايج حاصل از اين دو گروه بندی از شباهت بسيار بااليی برخوردار ب ده ب شاهده ش وژيکی م وژيکی و فيزيول وع مورفول ه تن د ک  می ده
  .اينبردالين ها ناشی از تنوع ژنتيکی آن ها می باشد

  .، تنوع ژنتيکیRAPDذرت، نشانگر مولکولی، : واژه های کليدی
  

Assessment of genetic variation in some maize early maturing inbred lines using 
RAPD molecular marker 

Roya Hassannezhad, Shahram Mohammadi and Bhrooz Shiran. 
Faculty of Agriculture, Shahr-e-kord University 

Abstract 
Corn (Zea mays L.) is an annual and diploid (2n=20) crop belonging to Graminaea family. It is used for different 
purposes including silage, human food and medical industries. In this study, Randomly Amplified Polymorphic DNA 
(RAPD) markers were used to investigate genetic variation among 7 early maturing inbred lines of maize and to 
compare molecular variation with some variations observed in the case of morphop-physiological characters. The 
results indicated that out of 380 bands scored, 243 (64%) were polymorphic. Based on the RAPD markers 2 major 
clusters were formed at 38% genetic distance. The maximum and minimum similarity observed between Em1 and 
Em4 lines (74.6%), and Em2 with Em6 lines (59%), respectively. RAPD profiling was found efficient enough to 
reveal useable level of DNA polymorphism among the genotypes, RAPD analysis can discriminate the inbred lines. 
Comparison between clusters obtained based on molecular data and morph-physiological data showed a very close 
similarity between the two clusters. This indicates that the genetic variation observed for molecular markers might be 
a cause for variations observed in the case of morho-physiological characters. 
Key words : Corn, RAPD, molecular marker, Genetic variation. 

  
  مقدمه
دميان   ) .Zea mays L(ذرت  انواده گن ساله از خ اهی يک د ) Gramineae(گي ی باش داد    . م وده و تع د ب اه ديپلوئي ن گي اي

ه ذرت، آمريكاي مرآزي است و      ). 1988اسپراگو و دودلی، (می باشد  ) 2n=20( جفت   10کروموزوم های آن     شاء اولي من
ه       ليل عملكرد بالقوه باال و تنوع فرآورده چه اين گياه با اقليم گرم سازش دارد ولي به د            اگر ا توجه ب ز ب هاي حاصل از آن و ني

ـج        ـدم و برن د از گن ـوم را بع قدرت سازگاري با شرايط اقليمي گوناگون، بسيار زود در سراسر دنيا گستـرش يافت و مكان س
ه     ذرت به ). 1377نورمحمدي و همكاران، (از نظر سطـح زير آشــت به خود اختصـاص داد           ل ارزش غذايي خاصي آ دلي

ه     . دارد، مورد توجه بسياري است   شتر ب اه بي ن گي االي اي رد         توليد محصول ب ه عملك دي است آ ام هيبري تفاده از ارق خاطر اس
ده،  (دهند و از اين جهت تهيه و توليد بذر هيبريد از اهميت خاصی برخوردار است           بيشتري را نشان مي    ن  ). 1377خدابن اي

ان مصرف می شود          گياه به صور مختل    ه دام، مصرف غذايی                    . فی در جه د از تغذي تفاده از آن عبارتن وارد اس رين م ده ت عم
ل   ). 1380آمارنامه کشاورزی، ... (انسان، توليد گلوتن، مالت و   بر اساس آمار سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان مل

ار 200000 سطح زير کشت ذرت در ايران     2002در سال   ) FAO(متحد   ا عملکرد    هکت وده    6000 ب ار ب وگرم در هکت  کيل
  . است

اذ روش ن  اتخ ي الي ت معرف اي مناسب در جه ت     ه وع و ماهي ناخت و درك صحيح تن د ش وب، نيازمن دهاي مطل ا و هيبري ه
ه تحت      اهميت پيدا مي  RAPD1اينجاست آه نشانگرهاي ژنتيكي نظير      . هاست  آن ه اينك آنند، چرا آه اين نشانگرها با توجه ب

رار نمي       شرايط محيطي، اثر متقابل ژن     تأثير ره ق وع و ساختار ژنتيكي مجموعه          ها و غي ين تن االيي در تعي ارايي ب د، آ گيرن
ه واسطه سادگی            می  PCR2 يکی از انواع نشانگرهای مبتنی بر        RAPDنشانگر  . مواد ژنتيكي خواهند داشت    ه ب اش   باشد ک

ن روش      . مورد توجه متخصصين ژنتيک گياهی است       ه يک آغازگر           اساس اي ن اصل استوار است ک ر اي دی  10ب  نوکلئوتي
در مقايسه با نشانگرهای ديگر  .  در محل هايی که همولوژی کافی داشته باشد تکثير کندPCRتواند توالی ژنومی را طی        می

ردن کاوشگر و RAPDتکنيک  شاندار ک ه و ن ال، تهي ا انتق ده ي زيم های محدودکنن تفاده از آن ا اس د هضم ب تن  نيازمن ا داش ي
دار کمی                           ه مق ز ب وده و ني از   DNAاطالعات اوليه در مورد توالی ژنوم مورد مطالعه نمی باشد در نتيجه روش سريعی ب  ني

تفاده شده است           RAPDتکنيک  ). 2003دومينيکو،  (دارد   يه و همکاران      .  در بررسی ژرم پالسم ذرت اس رای  ) 2002(ش ب
های هتروتيك   استفاده کردند و موفق شدند الين ها را به گروه     RAPDشانگر   اينبردالين ذرت از ن    13ارزيابی تنوع ژنتيکی    

شانگر       HOPE3تنوع ژنتيکی جوامع ذرت      ) 2000(پوپی و همکاران    . بندی نمايند   طبقه تفاده از ن ا اس  بررسی  RAPD را ب
ستم      نموده و بر مبنای نتايج حاصله از آناليز داده         ع ژرم پال    HOPEها، سي وان يک منب ه عن ه      را ب سم غيرسنتی جهت برنام

  . های اصالحی ذرت تاييد نمودند

                                                 
1- Randomly Amplified Polymorphic DNA 
2- Polymerase Chain Reaction 
3- Hierarchical Open-ended Population Enrichment 



 

 

  ها مواد و روش
ه شد                    7مواد گياهی مورد استفاده شامل       ذر تهي ال و ب ه نه  DNA.  اينبردالين زودرس ذرت بوده که از موسسه اصالح و تهي

ه      1-5/1ژنومی از    ر يافت سون،  موری  ( استخراج شد   CTAB1 گرم بافت برگی تازه و بر اساس روش تغيي ). 1980و تامپ
DNA   افر ده در ب تخراج ش د       TE اس ری ش دازه گي ومتر ان ط بيوفت افر توس ت آن در ب د و غلظ ل گردي ت .  ح  DNAکيفي

رار گرفت       ابی ق ورد ارزي ارز م ورز ژل آگ ه کمک الکتروف ده ب داد  . استخراج ش رار   60تع ه ق ابی اولي ورد ارزي  آغازگر م
امز  . کنش های تکثير انتخاب شدند  آغازگر برای انجام وا    36گرفتند که نهايتا     واکنش زنجيره ای پليمراز بر اساس روش ويلي

 PCR          ،µM 200dNTPs بافر 0X10 ميکروليتر5/2با تغيير جرئی در مخلوط واکنش شامل ) 1990(و همکاران 
ازگر، 15،  انوگرم آغ د 6/0 ن انوگرم 50 و Taq DNA Polymerase واح ودDNA ن و ب تگاه تکثي.  الگ ر در دس

ه در  1سيکل اول شامل :  سيکل برنانه ريزی شده بود به شرح زير صورت گرفت 45ترموسيکلر، که برای   oC92 ،1  دقيق
دام شامل      44؛ سپس oC 72 دقيقه در oC35 ،2 دقيقه در  ه در  1 سيکل بعدي هر ک ه در  oC 92 ،1 دقيق ه  2 و oC 35 دقيق  دقيق

ذيرفت       oC 72 دقيقه در    10 و نهايتا    oC 72در   ايی انجام پ سط نه ارز       .  جهت ب ورز ژل آگ ر توسط الکتروف راورده های تکثي ف
دند  TBE بافر X 5/0حاوی اتيديوم برومايد در % 2/1 زيم های     λDNA.  از يکديگر تفکيک ش ا آن ده ب  / EcoRI هضم ش

Hind III ر د ور   به عنوان مارکر استاندارد مورد استفاده قرار گرفت و از فراورده های تکثي  Gel توسط دستگاه   UVر ن
documentation   ده                .  عکس برداری شد هر واکنش خاص دو بار تکرار گرديد و فقط نوارهايی که به طور ثابتی تکرار ش

ه    ) 0(يا عدم حضور    ) 1(ها برای حضور      الين. بودند جهت تجزيه و تحليل مورد استفاده قرار گرفتند         دی و ب ا امتيازبن نواره
  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتندNTsys 2.02ی آمار کمک نرم افزار
  نتايج و بحث

ين    .  نوار ايجاد کردند380 آغازگر مورد استفاده د راين مطالعه  36مجموع   ا ب دازه نواره ا  252ان ر    2396 ت از متغي  جفت ب
د    .را توليد نمودند  ) 18( بيشترين تعداد نوار     OPM33و آغازگر   ) 4( کمترين تعداد    OPM45آغازگر  . بود زان چن شکلی     مي
و ا .ن ازگر% 64اره د و آغ رآورد ش ای  ب شترين OPM42 و OPM7ه ازگر %) 3/92( بي رين درصد OPM58و آغ  کمت

ن  . را نشان دادند%) 66/16(نوارهای چند شکل  رد الي ر آغازگر     Em4 و  Em1های  اينب ه کمک اکث ر ب ا الگوی     در تکثي ه
د  شان دادن شابهی را ن امال م واری ک کل . ن ايج 1ش ای   نت ا کمک آغازگره ر ب ) OPM1) a( ،OPM12) bحاصل از تکثي

 محاسبه و دندروگرام 2جهت تجزيه و تحليل داده ها، ضرايب تشابه از طريق متد جاکارد. را نشان می دهد) OPM36 ) cو
ه را در فاصله       ای الين   دندروگرام حاصل از تجزيه خوشه    .  ترسيم شد  UPGMA3مربوطه با روش     ورد مطالع  %38های م

رد زا تفکيک ک امال مج روه ک ه دو گ ن های . ب روه اول شامل الي روه دوم Em7 وEm14 ،Em4 ،Em2 ،Em3گ ود و گ  ب
 از Em4 و  Em1های     بين اينبرد الين  %) 6/74(بيشترين شباهت   .  را به خود اختصاص داد     Em6 و   Em5های    اينبرد الين 

ه در فاصله           ن   % 5/35گروه اول مشاهده شد ک رين شباهت      های اي   از ساير الي دند و کمت دا ش رد   %) 59(ن گروه ج ين اينب ب
ن          Em6 و   Em2های    الين روزيس،                   برآورد گرديد که اين امر در تالقی اينبرد الي ا حداکثر هت د ب ذور هيبري د ب ا جهت تولي ه

ار بااليی با الزم به ذکر است که نتايج بدست آمده بر مبنای مطالعات مولکولی از شباهت بسي             . بايستی مورد توجه قرار گيرد    
ن     . های مورفولوژيکی و فيزيولوژيکی برخوردار است     اطالعات حاصله از بررسی    رد الي دی اينب ه گروهبن ا   بدين ترتيب ک ه

ای مطالعات مولکولی است                 . بر مبنای داده های چند متغيره مورفولوژيکی و فيزيولوژيکی مشابه گروهبندی الين ها بر مبن
ی ابراين م ه   بن ان داشت ک وان بي ن ت ين الي وع ژنتيکی ب ود تن ی وج ا م وژيکی و   ه ای مورفول خ ه روز پاس ه ب ر ب د منج توان

ن      ين الي ي ب ط ژنتيك ناخت رواب ه ش ا ک ود و از آنج اوت ش وژيکی متف ن   فيزيول ا الي رد ي اي اينب ژه در    ه ه وي الص ب اي خ ه
ن      ريزي به منظور انجام صحيح تالقي       برنامه ا در گروه      ها، تفكيك الي ه    هاي هتروتيك و ب        ه ه واريت د    راي شناسايي اولي ا مفي ه
اد    ارزيابي صحيح تنوع ژنتيكي امكان شناسايي ترآيب). 1988هالوار و ميراندا،   (باشد    می هاي والدي مختلف به منظور ايج

  ).1998بارت و آيدول، (هاي اصالحي مختلف را فراهم خواهد ساخت  نتاج با حداآثر تنوع ژنتيكي براي استفاده در برنامه
  
  

                          
  
  
  
  

  

                                                 
1- Cetyl Trimethyl Ammunium Bromide 
2- Jacard 
3- Unweighted Pair-Group Method with Arethmetic Average 
4- Early maturing 

a b c 

  .OPM36 و OPM1 ،OPM12 تکثير شده توسط آغازگرهای تصادفی DNA ژل الکتروفورز قطعات -1شكل 
ردالين      در هر شکل اولين چاهک از سمت راست متعلق به نشانگر و چاهک             ه اينب  Em1هاي   های بعدی به ترتيب متعلق ب

  .باشند  ذرت میEm7تا 
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