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 : چکيده 

ط        . مطالعه و شناسايی ژنوتيپ های انار که قدمت ديرينه ای در ايران دارد حائز اهميت است            د رواب انگر مولکولی رپي تفاده از نش ا اس ه ب در اين مطالع
وژنتيکی  ت ٢۴فيل رار گرف ورد بررسی ق ار م پ ان ايش،   .  ژنوتي رايط آزم ازی ش ه س تخراج دی ان ای و بهين ن بررسی پس از اس ازگر ١٣در اي  آغ

 ۵۶ قطعه تکثير شد که ٩۶يازده آغازگر چند شکلی نشان دادند و در مجموع . تصادفی که در انار چند شکلی نشان داده بودند مورد استفاده قرار گرفت       
ه روش          . قطعه از آنها چند شکل بودند دی ب روه بن ارد و گ ابه جاک ر اساس ضريب تش اری ب رم اف     UPGMAمحاسبات آم تفاده از ن ا اس  Ntsysزار  ب

ver.2.02  د و ضريب کوف         ٨ درصد ژنوتيپ ها در    ۶۴ تشابه   حددر دندروگرام حاصله در     .  انجام شد ابه و    ن گروه جای گرفتن اتريس تش ين م  تيکی ب
وژيکی موجود مطابقت           . بدست آمد) r =0.92( حاصله دندروگرام ر اساس صفات مرفول دی ب روه بن ا گ ده ب افي گروه بندی بدست آم افي  .  نداشت  آ آ

ل  ها و تغييرات ژنتيکی  عدم تشخيص برخی از جهشمورفيسم حاصله از آنها،     نبودن تعداد آغازگرها و ميزان پلي      ه قاب رداری  آ تند توسط    نسخه ب  هس
 . تاثير شرايط محيطی، می تواند از داليل اين امر باشدو وراثت غير هسته ای برخی از صفات احتمال  اين نوع مارآر،
 نوع ژنتيکی، دی ان ای، رپيد، پی سی آرانار، ت: آلمات آليدي

 
 

Analysis of genetic diversity in some pomegranate genotypes using Randomly 
Amplified Polymorphic DNA (RAPD) markers 

Abstract 
 
Study and identification of pomegranate genotypes of Iran is important due to its long history of cultivation in this 
conutry. Here, after DNA extraction and optimization, 13 random primers which were already reported to be 
polymorphism on pomegranate were used. Among them 11 showed polymorphism that produced 56 polymorphic 
bands out of totally 96 bands. Using Ntsys (ver. 2.02) software, Jacard similarity coefficient and UPGMA clustering 
methods applied to the genotypes distances. The resulted dandrogram revealed 8 groups in distance of 64% 
similarity. The cophenetic coefficeient between similarity matris and the resulted dandrogram was r=0.92. This 
dandrogram obtained from RAPD marker was not much in accordance with morphological data. It would be due to 
insufficient number of polymorphic primers and bands, inability to distinguish some mutations and genetic changes 
by this marker, probable cytoplasmic inheritance of some characters and also environmental effects. 
Kery words: Pomegranate, Genetic diversity, DNA, RAPD, PCR  

 
 

 :مقدمه
ده و     ) Punica granatum(انار   ار می ش از جمله درختان ميوه ای است که از زمان های بسيار قديم در ايران کشت و ک

ا و     . اهميت اقتصادی زياد نيز دارد    بتا سرد شب ه انار بيشتر در مناطق کويری با شرايط گرم و خشک در روز و هوای نس
ار از               ). ١٣٧٧هربابکی،  ش( شور پرورش داده می شود        نسبتا خاک های  اره ژنوتيپ های ان ون اطالعات موجود درب ا کن ت

ده است        انی، (طريق بررسی صفات مورفولوژيکی اين گياه در ژنوتيپ های مختلف ايران بدست آم شهربابکی،  ؛ ١٣۶٩زم
ا               . )١٣٧٧ دليل  اگرچه چنين اطالعاتي به جاي خود داراي ارزش است ام اثير  ب ر روي مرف شرايط اقليمی   ت اه  ب وژي گي  ول

ا   باهت ه ين ش ت تعي ر نيس دان معتب ال،  .چن وان مث ه عن پ از   ب ک ژنوتي ال ي ال دارد انتق   احتم
ر          ن ژنوتيپ را مشکل سازد                 فمنطقه ای به منطقه ديگر با تغيي ق اي ده و شناسايی دقي راه ش ن     . نوتيپ هم ر اي ه ب رای غلب ب

تفاده از تکنيک              .مشکالت شناسايی و تشخيص دقيق تر ژنوتيپ های انار الزامی است           اد در اس ه پيشرفت های زي  با توجه ب
های مولکولی به نظر می رسد استفاده از اين روش ها برای طبقه بندی و شناسايی ژنوتيپ های متنوع انار در ايران کمک        

ران       وشايانی نمايد   ار در اي ورد اصالح ان ی در م ای آت وثر باشد   برای تصميم گيريه داف  .  م اران طالبی ب ) ١٣٨٢ ( و همك
ار از  ای ان وع ژنتيکی برخی از ژنوتيپ ه رای بررسی تن ار ب ين ب رای اول رد ١٣ب تفاده ک د اس انگر رپي دنش ق . ن در تحقي

معرفي شده  ) RAPD( انار با استفاده از نشانگرهای رپيد         ديگر  تالش گرديد که برخی از ژنوتيپ های تجاری         نيز رضحا
ی دی ان ای     ع.مورد مقايسه قرار گيرند  توسط محققين مذآور     والی بازهای آل دم نياز به اطالعات اوليه در مورد ترتيب و ت

ا و           ه ه وم نمون جهت طراحی آغازگرها، هزينه کم کاربرد و سرعت توليد و اجرای آن، امکان بررسی چندين لوکوس در ژن
ار،   (عدم نياز به کاوشگر و مواد راديواکتيو از مزايای نشانگر رپيد است               ا توجه   ). ١٩٩٩کوم ارايی          ب وق و ک ای ف ه مزاي  ب

 . اين نشانگر در محصوالت مختلف به نظر می رسد استفاده از اين روش برای شناسايی ژنوتيپ های انار مفيد واقع شود
 
 : مواد و روشها 

ورد ار م ای ان پ ه نژنوتي تفاده در اي گاه   اس اورزی دانش کده کش انی دانش روه باغب ات گ ز تحقيق يون مرک  بررسی از کلکس
ن                ٢۴بدين منظور   . و مرکز تحقيقات انار ساوه انتخاب گرديدند      تهران   زه های شيرين، ملس و ترش در اي  ژنوتيپ انار با م

 .مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند
کيفيت و کميت دی ان ای   . انجام گرفت) ١٩٩۶( با استفاده از روش ورابی و همکاران اناراستخراج دی ان ای از برگهای     

ا ا   ده ب ت آم د     بدس ری ش دازه گي پکتروفتومتر ان تگاه اس ارز و دس ورز ژل آگ تفاده از الکتروف د از   . س ات رپي رای آزمايش ب
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 هاو مخلوط نوکلئوتيد) Taq DNA polymerase(آنزيم تک دی ان ای پلی مراز . آغازگرهای سری اپرون استفاده گرديد

)dNTPs (    يناژن رکت س ه از ش ای مربوط افر ه افه ب ه اض ران (ب ه ش )اي ک    . دند تهي دار ي نش مق وط واک ر مخل رای ه ب
ا غلظت   ده ب ه ش ر از دی ان ای تهي ر ۵ميکروليت انوگرم در ميکروليت انوگرم ۵( ن ه ) DNA ن وط ٢۴ب ر از مخل  ميکروليت

ی سی آر  نش پ ی سی آر   ) PCR(واک افر پ تريل، ب ر اس ار تقطي امل آب مقطر دو ب زيم ) 1X(ش د مني ، )١/٧۵ mM(کلري
dNTPs) µM ازگر ) ٢٠٠ نش    ) ٠/µM ۴(و آغ ول واک م محل ت حج ه در نهاي د ک افه گردي ه PCRاض ر ٢۵ ب  ميکروليت

ای   ٤بصورت يک سيکل  مخلوط واکنش سريعا تحت واکنش زنجيره ای پلی مراز با چرخه های دمايی         .  رسيد ه در دم  دقيق
°Cسيکل به صورت     ٣٥، تعداد   ٩٤ °Cيک دقيقه،    ٩٢°Cيک دقيقه و     ٣٧ °Cقه و در نهايت يک سيکل    دو دقي  ٧٢°Cبه ٧٢ 

د  )I-Cycler( مدل آيساکلر )Bio-Rad(بيو رد  دقيقه با استفاده از دستگاه ترمال سايکلر ٥مدت   ام گردي ام   .  انج پس از انج
وط حاصل در چاهک                  ۵ به محتويات واکنش هر لوله مقدار        آزمايشات رپيد  د و مخل ذاری اضافه گردي افر بارگ  ميکروليتر ب

ارز  ای ژل آگ د۵/١ ه ی ای    و درص ی ب افر ت د ) TBE( ب ه ش دت    . ريخت ه م ا ب ه ه اژ   ٢نمون ا ولت اعت ب ت ١٠٠ س  ول
د ٣٠پس از اين مرحله ژل به مدت . الکتروفورز شدند زی شد و سپس      رنگ ٠/µg/µ l۵ دقيقه در محلول اتيديوم بروماي آمي

رداری از ژل صورت    قطعات تکثير يافته دی ان ای مشا) Gel document, UVP(توسط دستگاه ژل داک  هده و عکس ب
ت دی  . گرف روه بن ارد و روش گ ابه جاک د از ضرايب تش ای رپي ر اساس داده ه ار ب ای ان دی ژنوتيپ ه روه بن ه منظور گ ب

UPGMA و با استفاده از نرم افزار Ntsys ver.2.انجام شد . 
 

 :نتايج و بحث
داف           ١٣از مجموع     بال توسط طالبی ب ار   آغازگر تصادفی که ق ورد       )١٣٨٢(ان  و همك ار م وع ژنتيکی ان رای بررسی تن  ب

د   ١١استفاده قرار گرفته بود      ن  .  آغازگر بين دو يا چند ژنوتيپ چند شکلی نشان دادن ا   ١١اي د   ٩۶ آغازگر مجموع ه تولي  قطع
د      .  قطعه آن چند شکل و بقيه يک شکل بودند    ۵۶کردند که    ا عدم وجود بان ره قطعات چند شکل بر اساس وجود و ي د نم ی  بن

زاز  رم اف تفاده از ن ا اس دند و ب ه Ntsys ver. 2.02ش وط ب دروگرام مرب ه و دن ابه تهي اتريس تش ارد م ا روش جاک  ٢۴ و ب
نتايج . بدست آمد) ٠r=/٩٢(همچنين ضريب کوفيتيکی بين ماتريس تشابه و دندروگرام مربوطه      ). ١شکل(ژنوتيپ ترسيم شد    

فيد ترش کرج      %) ٢٠(ت حاصل از ماتريس تشابه نشان داد که کمترين شباه   مربوط به دو ژنوتيپ آلک شيرين و پوست س
دروگرام حاصله   . بين دو ژنوتيپ پوست سفيد ترش ساوه و آلک ترش ساوه می باشد    %) ٩۵(است و بيشترين شباهت      در دن

روه مستقل   هر کدام يک گي ژنوتيپ باقی مانده به تنهای۶ ژنوتيپ در دو گروه قرار گرفتند و ١٨ درصد،  ۶۴تشابه  حد  در
وژيکی مطابقت نداشت                  . را تشکيل دادند   گروه بندی به دست آمده در بسياری از مواقع با گروه بندی بر اساس صفات مرفول

د            رار گرفتن ه ق ای جداگان ه در گروهه ابه در دو منطق ام مش ا ن ای ب پ ه ه ژنوتي کل(بطوريک فات   ). ١ش ابق ص دم تط ع
. يد می تواند مربوط به تاثير شرايط اقليمی متفاوت بر روی ژنوتيپ ها باشد   مرفولوژيکی با گروه بندی بر اساس نشانگر رپ       

دازه درخت، شکل درخت، و عادت شاخه                  وه، ان همچنين بعضی از جهش ها و تغييرات ژنتيکی مانند رنگ ميوه، شکل مي
 در بعالوه  مشکل است،   د رپيدهی از نظر فنوتيپی قابل تشخيص هستند اما تشخيص آنها با استفاده از نشانگرهای مولکولی 

تند                    م نيس بيه ه ابر . پاره ای از مواقع قطعات دی ان ای تکثير شده با اندازه مشابه کامال ش ار       ابن ورد ژنوتيپ های ان ن در م ي
د                              ا را نشان نده ين ژنوتيپ ه داف،     ( ممکن است قطعات دی ان ای تک شکل هميشه شباهت کامل ب در ). ١٣٨٢طالبی ب

ی آغازگر، احتمال ارزيابی بخشی از ژنوم گياه وجود دارد در حاليکه محصوالت              دربرد تعداد محدو  نشانگر رپيد به دليل کا    
). ١٩٩٩کومار، ( به همراه تاثير محيط، صفات مورفولوژيکی را به وجود آورده اند              بخصوص نواحي بيان شونده    کل ژنوم 

ه  ي آ دين معن و  ب ه ت وم ک ی از ژن ان دارد بخش ر م س امک د تکثي ازگر رپي ده صفات   ط آغ د کنن ای ک اوی ژن ه ردد ح ی گ
وم باشد                 د شونده ژن در مجموع تکنيک     ). ٢٠٠٣نيکولوداسکی و همکاران،      (مرفولوژيک نباشند و مربوط به ناحيه غير ک

رپيد نشان داد که برای شناسايی ژنوتيپ های انار مفيد است و شايد استفاده از آغازگرهای زيادتر کمک بيشتری در تفکيک               
ايد    . ی ژنوتيپ های انار نمايد و گروه بند   در صورتی که توالی نوکلئوتيدی بعضی از اين قطعات دی ان ای مشخص شود ش
 . ت بيشتری از تغييرات ژنومی در ژنوتيپ های انار به دست آوردعابتوان اطال
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