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  RAPDگروهبندي ارقام گندم نان  با استفاده از داده هاي مورفولوژيکي و مارکر مولکولي 
 

 ،محمدرضا٢،حسينعلي؛ نقوي١،سيدمحمدمهدي؛ رامشيني***١مرتضويان
  دانشجويان دکتري اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران١

 ه کشاورزي دانشگاه تهران استاديار گروه زراعت واصالح نباتات دانشکد٢            
 

 چکيده 
رروي   RAPDبمنظور گروهبندي ارقام گندم نان  و بررسي تطابق نتايج حاصل از داده هاي مورفولوژيکي و مارکري     دم   ١٣، آزمايشي ب  ژنوتيپ گن

 بوته تصادفي  ١٠ حاصل از  صفت مرتبط با عملکرد از نتايج حاصل از آزمايش مزرعه اي١۶داده هاي مورفولوژيکي براساس       . نان صورت گرفت  
تجزيه هاي آماري چند متغيره مولفه هاي اصلي و   .  نشانگر چندشکل بدست آمد۴۵ پرايمر تصادفي  ١٧  با استفاده از     RAPDدر آزمايش   . بدست آمد 

 دو کالستر بر اساس ضريب  مختصات اصلي و نيز تجزيه کالستر بر مبناي روش دورترين همسايه ها براي هر يک از دو آزمايش انجام شد و مقايسه 
کوفنتيک، عدم همبستگي بين دو سري داده هاي  مورفولوژيکي و مولکولي را نشان داد که علت آن را مي توان تکثير تصادفي نواحي هتروکروماتيني 

 .ژنوم در بررسي هاي مولکولي دانست
 

 .زيه به مختصات اصلي،صفات مورفولوژيکي،تجزيه به مولفه هاي اصلي، تجRAPDگندم،:  کلمات کليدي
 

 مقدمه
ا    (Triticum aestivum)گندم نان    گياهي است آه به مقدار زياد و درمساحت وسيعي از زمينهاي آشاورزي دني

ران است                     . آشت مي شود      رين محصول آشاورزي اي د وسطح زيرآشت مهمت اه از نظر تولي ن گي آسب اطالع از   ). ١(اي
ه هاي اصالحي،           فاصله ژنتيكي در بين افراد يا جمعيت     ورد نظر در برنام ه هاي م ط خويشاوندي گون اهي از رواب  ها و آگ

ازد راهم مي س ا را ف ؤثر از ژنوتيپ ه ري م ه گي م و نمون ازمان دهي ژرم پالس ان س وع ) ٣.(امك اي تن ابي ه تين ارزي نخس
دليل سادگي                   ه هدف        براساس نتايج مورفولوژي و ارزيابي صفات زراعي بوده است که هنوز هم عمدتا ب ته ب ه بس ا و البت آنه

د                   رار مي گيرن تفاده ق ورد اس راي وي م ع نتيجه جهش       . محقق و ميزان دقت مورد نظر ب وژيکي در واق انگرهاي مورفول نش
ان           ه بي د آ رار گيرن هاي قابل رويت در شکل ظاهري موجود بوده و در صورتي مي توانند به عنوان نشانگر مورد استفاده ق

رات محيطي    .حيط هاي مختلف قابل تكرار باشدآنها در طيف وسيعي از م    ه تغيي بهرحال، به دليل آم بودن تعداد ، وابستگي ب
ا محدود مي                                  تفاده از آنه ا اس ه مارکره ي ستازي و نظاير آن در اينگون ت، اپ رات غالبي و مرحله رشدي گياه و نيز وجود اث

ات بدست آوردن  اطالعات بيشتر و     باشد بعالوه اينکه  پيشرفت هاي شگرف اخير در زمينه زيست شناسي م        ولكولي، امكان
ديگر از معيارهاي         ) ٢ ، ٣. (دقيق تر تنوع را فراهم آورده است      واد اصالحي از هم ات دوري و نزديكي م در اصالح نبات

اي هدف تجزيه آالستر بدست آوردن گروه ه  . انتخاب والدين براي تالقي و ايجاد تنوع الزم جهت انتخاب بهترين ارقام است            
م مشخص                  .  حتي االمكان يكنواخت است    ه ه با تجزيه نشانگري و در نهايت ترسيم دندروگرام موقعيت ژنتيكي ارقام نسبت ب

تكنيك  ). ۶(شده و انتخاب والدين براي آميزش هاي بعدي جهت شروع برنامه هاي اصالحي با اطمينان بيشتري همراه است                   
RAPD         زيرا قادر است  . ه در بررسي هاي ژنتيكي مورد استفاده قرار مي گيرد       يكي از تكنيك هايي است آه به طور گسترد

م        ان را در سطح              DNAبا استفاده از مقادير آ ين گياه ي در          DNA اختالف موجود ب ه اطالعات قبل از ب د و ني  شناسايي آن
ه در       . مورد ژنوم ندارد   ل اينك اي اتصال آ            RAPDبه دلي تفاده مي شود و دم ائين     از آغاز گرهاي تصادفي اس ز پ غازگر ني

 ).۴(است آغازگر به جايگاه اختصاصي متصل نمي شود و بنا به تعريف غيراختصاصي ناميده مي شود
 
 

 مواد و روش ها
تايا،                  ١٣در اين مطالعه     والني،، طبسي، الوند،بزوس اين، تجن،ب ي سرداري ،ش ران يعن الت،  518 رقم زراعي اي ، ف

ام شد و             . گرفت  مورد بررسي قرار     ٢روشن، قدس، گلستان ،آذر    ران انج کاشت در مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه ته
دم از            ١۶يادداشت برداري    ا عملکرد گن ه تصادفي در مراحل مختلف رشد صورت گرفت         ١٠ صفت مختلف مرتبط ب .  بوت

لئوتيدي  پرايمر ده نوآ١٧آزمايش مولکولي با استفاده از  .  براساس روش تصحيح شده ميني پرپ انجام شد     DNAاستخراج  
تفاده از    PCRدرنهايت، محصوالت   .  ميكروليتر انجام گرفت   ٢۵ PCR  و در حجم واآنش       UBCاز سري پرايمرهاي   ا اس  ب

ورز روي ژل  د% ۶الكتروف ک ش د تفکي ل  . اآريالمي دهاي حاص ده و بان ام ش د انج ديوم بروماي ا اتي زي ژل ب گ آمي رن
اتريس ص          . اسکوربندي گرديد  دا م ا ابت دة               . فر و يك تشكيل شد       براي تجزيه داده ه ا نماين ه در آن رديف ه ا آ اتريس داده ه م

ن  .  مورد تجزيه و تحليلي قرار گرفت NTSYS pc-2.02eژنوتيپ ها و ستونها نمايندة نشانگرها بودند در نرم افزار  در اي
 (Dice يا Nei and Liتحقيق از روش  ضريب تشابه ني و لي 
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ij    رد ين دو ف ابه ب   j و i تش
د        . است، براي محاسبه ضرايب تشابه استفاده شد       اتريس آوفنتيك بدست آم ودن داده    . بعد از تجزيه خوشه اي م دليل کيفي ب ب

ه مختصات اصلي  ه ب ارکري  از روش تجزي اي م د. (PCO)ه تفاده ش الت اس اي پ يم ب راي ترس تر صفات . ب ه کالس تجزي
ه  .  ماتريس همبستگي بين ارقام براساس روش دورترين همسايه ها انجام شد مورفولوژيک نيز پس از تشکيل    از روش تجزي

تفاده شد               ام اس وژيکي ارق ه هاي نخست بمنظور بررسي مورفول اي پالت مولف يم ب راي ترس ه هاي اصلي ب ه مولف جهت  . ب
ارکري                       دروگرام هاي حاصل از داده هاي م ين دن زان همبستگي ب ديگر از         مشخص شدن رابطه مي ا هم وژيکي ب  و مورفول

 ). ۵(آزمون مانتل استفاده شد
 

 نتايج و بحث
ي  ). ۴و٣شکل هاي (تجزيه کالستر براساس روش دورترين همسايه ها انجام شد     اين روش چنانچه ارقام از نظر ژنتيکي خيل

ه مختصات اصلي    دو مولفه نخست. به هم نزديک باشند از بقيه روش ها کارايي باالتري در تفکيک ارقام دارد      ۴٧ تجزيه ب
ام گرفت   . درصد تغييرات را توجيه نمود  ز انج ). ٢ و١جداول  (تجزيه به مولفه هاي اصلي بر روي داده هاي مورفولوژي ني



 

 

د  ٧۴بر اساس نتايج بدست آمده سه مولفه اول در مجموع           ه نمودن ا    .  درصد تغييرات را توجي ه تقريب ه اول ک  درصد  ٣۴مولف
رات را توجي ه و     از تغيي ه در خوش داد دان ه ، تع ه، وزن خوش ول خوش راي صفات ط ي ب رد داراي ضرايب بزرگ ي ک ه م

رات                    . عملکرد کل خوشه بود    ده وجود  تغيي ه نشان دهن د ک ا خوشه نامي رتبط ب بعبارتي مي توان اين مولفه را خصوصيات م
ر    . تکرارپذير از نظر اين صفات مي باشد    اثير صفاتي نظي نبلچه      مولفه دوم بيشتر تحت ت راکم س نبلچه در خوشه و ت داد س تع

باي پالت مربوط به تجزيه به مولفه هاي اصلي و تجزيه به مختصات اصلي رسم شد و مقايسه اين دو مشابهت کمي را                       . بود
وفنتيکي توسط          ). ٢و١شکل هاي   (نشان داد  براي کالسترهاي حاصل از داده هاي مورفولوژيکي و مولکولي ماتريس هاي ک

ايج  . سپس بمنظور مقايسه دو کالستر، دو ماتريس کوفنتيک با آزمون مانتل مقايسه شدند        .  محاسبه شد  NTSYSنرم افزار    نت
ي         مقايسه تشابه دو کالستر براساس ماتريس هاي کوفنتيک دو روش صفات مورفولوژيکي و مارکر مولکولي همبستگي معن

وان ماهيت نشانگر      يکي از داليل احتمالي عدم همخو   ). r=٠٢/٠( داري نشان نداد     ي  RAPDاني دو کالستر را مي ت  يعن
دهاي      ه در اينصورت بان د ک ده باش ام ش اتيني انج اطق هتروکروم ر از من ن است تکثي را ممک ودن آن دانست زي تصادفي ب

 .حاصله نمي توانند نماينده ژنهايي باشند که بيان آن ها صفت کمي را باعث شده است
 

 راي سه مولفه اول صفات مورفولوژيکي براساس تجزيه به مولفه هاي اصلي ضرايب بردارهاي ويژه ب-١جدول 
Vector تراکم سنبلچه خصوصيات خوشه    
 1.1688 0.5731 1.1005 تعداد پنجه
 0.4615 1.3061 1.1706- ارتفاع بوته
 0.7468 1.1353 0.1618 طول پدانکل
 0.0118 0.3728- 1.0732- تعداد گره
 0.2473- 0.0680- 2.0717 طول خوشه

 0.4730- 1.4501- 0.8147 تعداد سنبلچه در خوشه
 0.3088- 1.7146- 0.4985- تراکم سنبلچه
 1.0707 0.3088 0.6771 طول ريشک
 0.2220- 0.1553- 2.2527 وزن خوشه

 0.3472 0.1546 2.1797 وزن تمام خوشه ها
 0.2933 0.8622- 1.7768 تعداد دانه در خوشه
 0.3354- 1.0191 0.4279- عملکرد خوشه

 0.2418 0.1613 2.2077 عملکرد تمام خوشه ها
 1.0095- 1.3428 0.5966  دانه٣٠٠وزن 

 0.9279- 1.3519 0.5888 طول دانه 
 1.0694- 0.5624 1.0680 عرض دانه

 
  مقادير ويژه صفات مورفولوژيکي براساس تجزيه به مولفه هاي اصلي- ٢جدول 

 مولفه هاي اصلي 
ر مقادا
 درصد تجمعي درصد ويژه

PC1 5.41 33.83 33.83 
PC2 3.80 23.72 57.56 
PC3 2.67 16.67 74.23 
PC4 1.29 8.07 82.30 
PC5 1.02 6.38 88.67 
PC6 0.87 5.46 94.14 
PC7 0.47 2.91 97.05 
PC8 0.18 1.15 98.20 
PC9 0.16 0.98 99.18 

PC10 0.09 0.54 99.72 
PC11 0.04 0.24 99.95 
PC12 0.01 0.05 100.00 
PC13 0.00 0.00 100.00 
PC14 0.00 0.00 100.00 
PC15 0.00 0.00 100.00 
PC16 0.00 0.00 100.00 



 

 

 
 
 

  باي پالت دو مولفه اصلي اول ژنوتيپ ها براساس صفات مورفولوژيک-١شکل
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 ل ژنوتيپ ها براساس داده هاي مولکولي باي پالت دو مولفه اصلي او-٢شکل 

PCO 1
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  دندروگرام ژنوتيپ ها براساس صفات مورفولوژي بر مبناي روش دورترين همسايه ها-٣شکل 

Coefficient
0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

          

 R1 

 R2 

 R13 

 R5 

 R8 

 R3 

 R6 

 R11 

 R9 

 R4 

 R7 

 R10 

 R12 

 
 

  بر مبناي روش دورترين همسايه هاRAPD دندروگرام ژنوتيپ ها براساس نشانگر -۴شکل 
 

Coefficient
0.21 0.35 0.49 0.63 0.76

          

 R1 

 R5 

 R11 

 R6 

 R10 

 R2 

 R13 

 R12 

 R7 

 R4 

 R8 

 R3 

 R9 
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