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    چكيده

هاي به منظور برآورد تنوع ژنتيكي درون و بين اكوتيپ   

اكوتيپپ  18، بذر RAPDلف باغ با استفاده از نشانگرهاي ع

 در گلخانپه دانشپكده كشپاورزيي اكوتيپ خپار  7داخلي و 

 DNAاسپتخرا  محقق اردبيلي كشپت شپدندب بپراي  دانشگاه

هپاي برگپي از بپر  4ها در مرحلپه نمونه برگي از ژنوتيپ

 40از  RAPDآغپازگر  RAPD، 8در تجزيپه   وان تهيپه شپدب

 بشپك  توليپد كردنپدچنپد نوار 73ورد ارزيابي، آغازگر م

 49تا  25ها از تعداد ك  نوارهاي چندشك  در درون اكوتيپ

بپر اسپاس  هااكوتيپنوار متغير بودب فاصله ژنتيكي بين 

برآورد شپدب ميپانگين تنپوع  245/0تا  051/0ضريب ني بين 

ها و در ه تمايز ژني به ترتيپب درون اكوتيپ ،ژنتيكي ك 

 دادنشپان مپيبرآورد گرديدنپد كپه  378/0و  181/0 ،291/0

ها استب تنپوع از بين اكوتيپ يشترها بتنوع درون اكوتيپ

ها با استفاده از شاخص ژنپي نپي در ژنتيكي درون اكوتيپ

برآورد شدب تجزيه واريپانس مولكپولي  5/0محدوده صفر تا 

و  داري را بپينتنوع معني ،اقليدسي فاصله بر اساس مربع

بخپ  اعظپ   ،هپا نشپان دادب بپه يپوري کپهاكوتيپ درون

ب بپر اسپاس بود%(  38/78) هاپيدر درون اکوت يريرپذييتغ

 8اكوتيپ علف باغ در  25هاي مولكولي، اي دادهتجزيه خوشه

هاي مولكپولي بندي بر اساس دادهگروه قرار گرفتندب گروه

هپا نداشپتب در بندي  غرافيايي اكوتيپپگروه انطباقي با

 48/59هاي هماهنگ اصپلي، سپه مولفپه او  يه به مولفهتجز

بنپدي گپروه ها را تو يپه كردنپدبرات دادهيدرصد از تغي

با استفاده از دو مولفه اصپلي او  و دوم تپا  هااكوتيپ

  اي را تائيد كردبحدودي نتايج حاص  از تجزيه خوشه

 

 ج

 ج
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 مقدمه -1-1

شپتر و بهتپر يب يوررباز به دنبا  بهرهيانسان از د     

شپپرفت علپپ  و ياز منپپابع مو پپود در  هپپان بپپوده اسپپتب پ

ن، ينو يهااز دستاورد ياريبشر به بس يابيو دست يتکنولوژ

خود  امه عم   ياهاياز رو يارينمود تا به بس ياريرا  يو

ن موارد يا يکه در تمام ين منابعيتراز مه  يکيبپوشاندب 

اسپت کپه  ييهپابخ  انسان بوده، اسپتفاده از الگپوالهام

 يهپاار ما نهپاده اسپتب بپدون شپا دخالپتيعت در اختييب

نابخردانه انسپان گپاه منجپر بپه بپروز خسپارات  بپران 

به هزاران سپا  گپذر  ازيها نشود که  بران آنيم يريناپذ

، يکپي، انقراض ژنتيکي  ژنتيچون فرسا يزمان داردب عواقب

از  ييهپاامپديپ يگر که همگيد ياريو بس يستيکاه  تنوع ز

تنپوع  يان بررسين ميدخالت نابخردانه انسان هستندب در ا

در  يهپا کمپا بزرگپپيان ژنوتيم يکيو ارتباط ژنت يکيژنت

-تيپ مع يابياست و ارز يدنژابه يهاتوسعه برنامه يراستا

-سته ژرميشا يريو به کارگ يدر نگهدار يو وحش يزراع يها

(ب در واقپع 96 و 38رسپد )يبنظر مپ يمناسب ضرور يهاپالس 

هر مو ود وابسپته بپه و پود و ميپزان  يکيبهبود وضع ژنت

و  يفعلپ ياصپالح يهپا(ب برنامپه110آن است ) يکيتنوع ژنت

باشپند، ين تنپوع مپيبه ا يازمند دسترسينده نه تنها نيآ

ح حفپ  و اسپتفاده يت صحيريو مد يبلکه وابسته به نگهدار

، متخصپص اصپالح يکپيتنپوع ژنت يز هستندب بررسيها ناز آن

صپفات مپرتبط بپا  يکپيت ژنتيپظرف يينباتات را در شناسا

و  يريد و مطالعه الگوپذينمايم ياريمه  آن  ياهداف اصالح

-پيژنوت يميو اقل ييايرافاز تنوع  غ يکيت تنوع ژنتيتبع

 يهپاطيهپا بپا محپآن ياحتمپال يها، نشان دهنده سپازگار

توان اظهپار داشپت يگر مي(ب از منظر د60باشد )يمتفاوت م

شه در ياز ملزومات اصالح نباتات است که ر يکيکه تنوع ژنت

ن عنصپر در ببپات يتپرمو ودات داشته و مهپ  يعيتکام  يب

ط مختلپف يمو ودات را در شپرا ياست و بقا يستيز يهانظام
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 يبپرا يکيدب حفاظت و استفاده از منابع ژنتينماين ميتضم

 يازيپبپوده و ن يضپرور ياهيپدات گيبهبود تول يبقا و حت

-يدار و کاه  فقر در  هان محسپو  مپيدر توسعه پا ياساس

و  ين که امروزه اگثپر گياهپان زراعپيشودب با تو ه به ا

منپابع  يهپادر عرصپه ييروو دا ياهان مرتعيبويژه اکثر گ

و  يسپتيز يهاو تن  يطيط نامناسب محي، در معرض شرايعييب

ت يريو مپد يکياز تنوع ژنت يقرار دارند، آگاه يستير زيغ

از تنپوع  يت استب آگاهيحايز اهم  ي  از پين منابع، بيا

ا يپ يشپاوندان وحشپيو خو يمو ود در ارقام اهلپ  يکيژنت

از   يا برنامپه اصپالحيپدر  آن يريدر به کارگ ياهيگونه گ

ن تنپوع يپيبرخپوردار اسپتب روم مرسپوم تع ياديپت زياهم

اسپت کپه بپه  يکيات مورفولپوژيخصوصپ يبپر مبنپا يکيژنت

ات ياز داردب بعپالوه، خصوصپيپن ياديپز يامشاهدات مزرعپه

 ي، پوشپ  ژنپوميطپير عوام  محي  تابيبه دل يکيمورفولوژ

اه، کپاربرد يپگ يبه بافت و مرحلپه رشپد يف و وابستگيضع

 ينشپانگرها يالديمپ 1950دارنپدب از اواسپط دهپه  يمحدود

 يارهيپن کپ  و خخيها و پپروت  يزوزايشام  آ ييايميوشيب

  تنپوع يپه و تحليها در تجزد بودن آنيارائه شدند که مف

ن يهپا تفپاوت بپن روميپده اسپتب ايبه اببات رسپ يکيژنت

-ه توسط آل رمزشد يها يا آنزيدانه  يارهيخخ يهانيپروت 

-يم ييرا شناسا يا چند مکان ژني يا مکان ژنيمختلف  يها

ط يابپر محپ يتا حد ييايميوشيب يهاکنندب استفاده از روم

ع يپهپا بپه علپت توزد بپودن آنيپکند، امپا مفيرا حذف م

و  ياهيپگ يهپاهپا در گونپه، تعپداد محپدود آنيرتصادفيغ

 يشانگرها(ب امروزه ن49رات پس از تر مه محدود است )ييتغ

 يق بپرايپد و دقيله و ابزار مفيا وسيبه عنوان  يمولکول

ن يپرنپدب ايگيمورد استفاده قپرار مپ يکيتنوع ژنت يبررس

ا در سپرعت يمرسپوم و کالسپ يهپاها به عنوان مکم  رومروم

 يي پو  دقت و صرفهي، افزاينژادبه يهاتيدن به  فعاليبخش

 يهپاايپرندب تکندا يريگها نق  چش نهيکار و هز يرويدر ن

حاصپ  از تفپاوت افپراد در  يهپايچند شپکل DNAبر  يمبتن

هپا تنپوع اين تکنيا يعنيدهندب را نشان مي DNA يهايتوال

دهنپد و مسپتق  از يقپرار مپ يمورد بررسپ DNAرا در سطح 
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تواند در تمپام مراحپ  يم DNAه يهستندب تجز يطيط محيشرا

اده از هر بافپت و با استف ياهيرشد، با مقدار ک  مواد گ

 يمولکپول ياز نشپانگرها يانجام شودب انواع مختلف ياهيگ

DNA ن ابپزار را يتپرقيپانپد و دقشده يتا به امروز معرف

انپدب از مو ودات فراه  نموده يکيساختار ژنت يبررس يبرا

ر شپده يپقطعپات تکث يتپوان چنپد شپکليمپ DNAنشانگرهاي 

 ييهپاتي  محدودن روم به رغي( را نام بردب اRAPD(1يتصادف

ع در ي، بپه يپور وسپي  سپرعت و سپادگيپکه دارد، بپه دل

، يکپي، برآورد تشابهات و فواص  ژنتيکيتنوع ژنت يابيارز

از  ملپه  ياهيپهپاي گ وامع در گونه يبندو گروه ييشناسا

 64 ،40مث  علف باغ استفاده شده اسپت ) ياعلوفه يهاگراس

 (ب                      103و 

از علف باغ كپه  پز   يمتفاوت يهاپيران اکوتير اد      

، و پود دارد کپه هسپتند اي و مهپ  مرتعپيهاي علوفهگراس

هپا بپا اسپتفاده از آن يکپيات و قرابت ژنتيتاکنون خصوص

ن يپمطالعه نشپده اسپتب ا DNAدر سطح  يمولکول ينشانگرها

ن و درون يبپپ يکپپيتنپپوع ژنت يابيپپپپپژوه  بپپه منظپپور ارز

هپا  هپت اسپتفاده در آن يبنپدباغ و گروهعلف  يهاپياکوت

انجپام  RAPD يبا استفاده از نشپانگرها ياصالح يهابرنامه

 شدب 

 

 

                                                 
1- Randomly Amplified Polymorphic DNA 
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  ت علف باغياهم -1-2

هستند که به لحاظ  ياهان مرتعين گيها از مهمترگراس   

از  يريهپا، حفاظپت و  لپوگد علوفه، احپدا  چراگپاهيتول

 Dactylisف بپاغ )علپ(ب  8دارنپد ) ياديت زي  خاک اهميفرسا

glomerata L. )دگرگپرده ياعلوفپه يهپان گپراسياز مهمتر يکي-

مپه يدر منايق معتپد  و ن يعيکه به يور وس باشديافشان م

منپايق  يبپوم ،اهيپن گيپا شپودبي هپان کشپت مپ يريگرمس

امپروزه دامنپه  ،کپه يدر حپال اسپتب اروپپا ياترانهيمد

ا، يا، آسپقپي، افره منپايق معتپد  اروپپايپراکن  آن کل

امپروزه ب (89و  8)رد يپگيکا را در بر ميآمر و اياسترال

جپاد ياه بپه عنپپوان علوفپه خپالص، ايپن گيپکشت و زرع ا

 يهپانپهير گراميمخلوط بپا سپا به صورت يعييب يهاچراگاه

 يهپاهپا در برنامپها دو نپوع از لگپوميا يا با ي يمرتع

، ا برداشپتيپپبعد از چپرا  بمراتع قرار گرفته است ياياح

در  يخپوب يکند و عملکپرد علوفپهيبه سرعت رشد م علف باغ

يپور ه اه بپيپن گياب (37 و 35)  دوم و سوم دارد يهاسا 

ر و کپ  يفق يهاخاک ه ويسا به سرما مقاوم است و در ينسب

 متحمپ  ين در برابر خشپکيهمچن کندبيرشد م يعمق  به خوب

در  بپودن متحمپ  بپه خپايرکه علف باغ  يبه يور بباشديم

و کپا يمرآ يو عملکرد خو  در مراتع شما  شرق يبرابر خشک

اه يپگ نيپا (ب90رد )يپگيمورد اسپتفاده قپرار مپ كانادا

زان يپم ،که يبه يور بدارد ياديز ييخوشخوراک و ارزم غذا

 يدر مرحله گلپده خام نيماده خشا قاب  هض  و درصد پروت 

ب (35باشپد )يمپدرصپد  3/61و   2/8ب يبه ترت اهين گيدر ا

 يهپااز مراتپع اسپتان يعيران در سطح وسپياه در اين گيا

کند و از آن به ي، سلسله  با  البرز و زاگرس رشد ميشمال

-يمپ ا برداشت علوفه استفادهي  دام و يمستق ياعنوان چر

 (ب10شود )

 علف باغ يبندطبقه -1-3

 يبنپد ي، سلسله مراتپب تقسپياه شناسياز  نبه گ      

 (20باشد )ير ميز علف باغ به قرار

        شاخهMagnoliophyta   
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   ردهLiliopsida          

 ر رده يزCommelinidae    

   راستهCyperales       

 ره يتGramineae         

 رهيرتيز     Pooideae 

 فه يياFestuceae        

  نس  Dactylis        

  گونهglomerata        

 يکي، cocks footا ي orchardgrass يسيعلف باغ با نام انگل      

 glomerataباشپدب يچنپد سپاله مپ يمرتع يهان گراسياز مهمتر

لپه فسپتوکا تعلپق ياست که بپه قب Dactylis نس  يتنها گونه

-يکمپلکس پل يهامثا  نيبهتراز  يکيب علف باغ (103) دارد

ن کمپلکس از يب ا(92باشد )يم يعييب يادرون گونه يديپلوئ

(، 14x=2n=2) يديپپلوئير گونه ديز 15شام   يديلوئسه سطح پ

 يتعداد کمپو  ،(28x=4n=2) غالب يدير گونه تتراپلوئيسه ز

 يديپهگزاپلوئ ير گونهيا زيو  يد بوميتتراپلوئر گونه يز

(42x=6n=2تشک )دها متداو يتتراپلوئ (ب103افته است )ي  ي-

ها ديپپلوئيد بباشپندين اشکا  علف باغ ميترين و عموميتر

د يپهگزاپلوئ يرگونپهيشپوند و زيافت مي ياژهيدر منايق و

ن  پنس يپا (ب67) کنديرشد م Cyrenaica ه ازيتنها در دو ناح

(ب 5باشد )ير گونه مين زيچند ا گونه باي يران دارايدر ا

دها و يپپلوئين ديا بپيستماتيوسيو ب يروابط تکاملن ييتع

 باسپتا مشپک  هستيمنووستاک يعلف باغ برا يدهايتتراپلوئ

ص ير قابپ  تشپخيپغ يکيها از لحاظ مورفولپوژآن  چرا که 

کپه در داخپ  و  ياقاب  مالحظه يريرپذيين تغيهمچن هستندب

از  ياريبسپپ و پپود داردعلپپف بپپاغ  يهپپاتيپپ مع نيبپپ

ا يپها پيها، اکوتپيمورفوت  فيها را  هت توصستيمنوتاکسو

-رما فيها رگونهيها، زبه عنوان گونه يياي غراف ينژادها

 يهپاپيتوتي(ب سپ18) مورد تو ه قرار داده اسپتد ي د يها

 ، يريگرمسپ يهپامختلف علف باغ از نظر آ  و هوا در گپروه

ن گونپه در يپا (ب94رند )يگيو معتدله قرار م ياترانهيمد
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 300   ازيب يو بارندگ متر 3000تا  500با ارتفاع  يمنايق

 (ب35) ديرويمتر در سا  ميليم
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 علف باغ ياه شناسيمشخصات گ -1-4

اسپت کپه بپه صپورت  يريسردس يهاعلف باغ  ز  گراس      

اه بپه يپو  روز و يپن گيا يگلده کندب زمانيرشد م ياکپه

سه بپا فسپتوکا يعلف باغ در مقا اهچهيگداردب  يدما بستگ

 ياما سرعت آن به اندازه علپف قنپار ،کنديبه سرعت رشد م

 يهپاگونپه يبپرا يبپيرق ،مرحله نشپا اه درين گيا ستبين

توانپد يمپ يستير مراح  زيشود اما در سايمحسو  نم ياهيگ

ب غپالف ديبه حسا  آ ياهيگ يهاگونه يبرا يار خوبيب بسيرق

علپف بپاغ  يژگيوو ن مشخصه يها از مهمترکدست بر يصاف و 

گو  پوسته مانند است يکندب ليص آن را آسان ميبوده و تشخ

رسدب يو  پهنا بر  به يور يمتر ميليم 2 - 8ه و يو  آن ب

-يمتر مپيليم 5 -25آن به  يمتر و پهنايسانت 2 -10معمو  

ز يپمتپر نيلپيا مين اندازه ممکن است به يرسدب اگر چه ا

 يچمنپ يها ممکن است از سبز روشپن بپه آبپبرسدب رنگ بر 

 3/1تپا  1اه گلدار بپه يدا کندب ارتفاع گير پييره تغيت

و در هپر  متر يو  دارنپديسانت 8 -15ها رسدب خوشهيمتر م

و به  يشودب علف باغ به يور  نسيده ميگلچه د 2-5 چههخوش

 يكلپ ير نمايدر ز(ب 68 و 8 ،5ابد )يير ميله بذر تکثيوس

 ب(1-1)از علف باغ نشان داده شده است شك  

 

 

 

 

 

  

    

 علف باغاه يگاز  يكل ينما -1-1شک 

 

 

 پياکوت -1-5

 ياهپسپ يمکان يکسپريط با اعما  يبا گذشت زمان مح      

هپا در آن يراتپيي  تغيدايپا گونه مو ب پيخاص بر افراد 
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قاب  انتقا  بپه  يموروب ورتبه صرات يين تغيگردد که ايم

ن صپفات يا چنپي يکه دارا ييهاباشدب گونهيم يبعد يهانس 

شپوندب يده مپي( ناميکيپ )نژاد اکولوژياکوت ،هستند يارب

ن شپک  يمطرح و بد تورسون توسط 1922در سا  پياکوت يواژه

 يکيجه پاسخ ژنتيپ عبارت است از نتياکوت د کهيف گرديتعر

هپا بپه صپورت پيمکن است اکوتم بخاص ا بستريا گونه به ي

، کپ  و يکنند که از لحاظ مشخصپات ظپاهر يتجل ييهاتي مع

تپوان واژه ين  هت مپيز بوده و از ايگر متمايکدي  از يب

که در  يعوامل ها به کار بردب اصولا ته را در مورد آنيوار

-يمتفاوت ابر م اس کامالا يدر دو مق ،پ موبرندين اکوتييتع

ع عوامپ  يپکپه  م يااس بپزر  منطقپهيپدر مق کنندب او ،

-يمنطقه شپرکت مپ ينيکل راتييتغ نييمنطقه در تع يمياقل

که عوامپ  مختلپف  يااس کوچکتر و حوزهيکنندب دوم، در مق

در  (…و ي  آبپيپما، خاک، رژيکروکليآن نقطه خاص )مث  م

ن بر حسپب نپوع عامپ  مپوبر در يبنابرا کنندبيآن شرکت م

اند صيقاب  تشخ يمتفاوت يهاپيختلف، اکوتم يهاص گروهيتشخ

، يخپاک يهپاپيپ، اکوتيمپياقل يهپاپيکه عبارتند از اکوت

  (ب2) يياي غراف يهاپيو اکوت يستيز يهاپياکوت

 در علف باغ ياهداف اصالح -1-6

ر يکارآمد استفاده از خخا يا برنامه اصالحي يبرا      

داردب از  ياديپت زياهم يبوم يهاپيا اکوتيته يو وار يژن

جپاد يد بپا ايپهپا بانمونه يحف  و نگهدار ين  هت برايا

-ن رفتن گونهيژن، خطر از ب يهاو بانا ياهيگ يهاونيکلکس

گران بتواننپد از را کاه  داد، تا اصالح يو بوم يوحش يها

د در يپمف يهاها و ژنبه آل  يابيدست يبرا ير ژنين خخايا

 يعپيد شوندب و ود تنپوع يبمنبهره  دي د يهاتهياصالح وار

ا کار يات شروع ين ضرورين و ارزشمندتريتريهياز بد ياهيگ

هماننپد  ياعلوفه يهااصالح گونه(ب 75 و 39باشد )يم ياصالح

ر يبع خخپااخزانپه منپ يآوربپا  مپع ياهان زراعپير گيسا

 بعاا خزانپه منپيپ يآورگرددب پس از  مپعيآغاز م يتوارب

 ين روم بپرايدنبپا  مپوبرتره بپد يپ، اصالح کننده بايژن

ا يپجپاد ي هپت ا ،پالس  در دسترسژرم  استفاده از منابع 

-هپدف  عالوه بر يا روم اصالحين  يرق  اصالح شده باشدب گز
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-يم ير عوام  مختلفي، تحت تابياصالح يهابرنامه ياصل يها

ا عپدم و پود آن، يپمانند و ود ارقام اصپالح شپده باشدب 

مپورد نظپر و و پود  ياهيگونه گ يسر  نيا غي ير  نسيتكث

 يااهان علوفهيدر گ ياصالح يهاهدفباشدب يم يغن يخزانه ژن

به عنپوان اه يد و نوع کاربرد گيمنطقه تول با نوع گونه،

ن يکنپدب مهمتپرير منظورها فرق مپيا سايخشا، چرا  علوفه

  عملکرد علوفه اسپتب يافزا يااهان علوفهيگاصالح  هدف در

ر يپتکث يکه دارا ياهاني ز گه ملکرد دانه ب  عياما افزا

برخوردار اسپت و بپه  ياژهيو تياهماز  زيهستند، ن يشيرو

-يارقام اصالح شده مپ يدر معرف ياز اهداف اصل يکيعنوان 

د از يپد بايپپپر محصپو   د ياعلوفه   را ارقاميباشدب ز

هپا برخوردار باشند، تا بتوان آن يمطلوب ي  بذردهيپتانس

بپر  يمبنپ يکشت نمودب گزارشپات متعپدد يعيوس را در سطح

عملکپپرد بپپذر در علپپف بپپاغ و صپپفات  يو پپود تنپپوع بپپرا

 و 39منتشر شپده اسپت ) ياعلوفه يهادر گراس يکيمورفولوژ

ان، بپه صپورت يپه چهارپايتغذ يبرا يااهان علوفهيگ (ب75

از  يکپيشوندب علف باغ ه  يخشا استفاده م يا علوفهيچرا 

جپاد چراگپاه و يا يچند ساله بپرا ي  مرتعمه يهانهيگرام

در  يت علوفپه مصپرفيپفيت و کيپد علوفه خشا استب کميتول

ا يپت يپکم يشرفت در اصالح بپرايوان نق  داردب پيح هيتغذ

  يپت علوفپه تکميفي  کيتوان با افزايعملکرد علوفه را م

شتر )ارزم يب ييتوان با ارزم غذايت علوفه را ميفيکردب ک

و  يبپر، مپواد معپدنين، فيپروت  يا محتواعلوفه ب ييغذا

ت هضپ  يپ  و قابلذ   پيافپزا ،گپردد(ين مپيين تعيتاميو

ت يپکننده با  ذ  و قابل وانات چراير و گوشت حيد شي)تول

 ي)بعضپ يسم مواد يمحتوا ه کا و هض  علوفه ارتباط دارد(

 يکنند کپه خوشپخوراکيم يد مواديتول ياعلوفه يهااز گونه

عپالوه بپر مپوارد  (ب1دهد( بهبود داد )يم علوفه را کاه 

د يپباشپند، باياه ميگ يکي  ژنتيتابع پتانس يفوق که همگ

خاک،  يزي، حاصلخيطي، ابرات محيزراع يهاتيفعال دانست که

 يو عوامپ  كپاه  دهنپده ياهيپگ يهپايمپاريريوبت خاک، ب

دهنپدب ير قرار ميعلوفه را تحت تابت يو كمت يفيت، کيفيک

   ت علوفپهيفين کييدر تع ن عام ياه موبرتريگ يگديزمان رس
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شپرفت رشپد يبپا پ ت هضپ يقابلباشدب در علف باغ درصد يم

ز بپه يپن يريپپذو هضپ  يابد و خوشپخوراکييکاه  م يشيرو

سپلولز، نسپبت نپامطلو   ين، هميگني  درصد ليواسطه افزا

+2aC/+k شپرفت رشپد يبپا پ (ب24ابد )ييها کاه  مبر  يو تلخ

 يابپد، ولپيي  مپيدر علف باغ عملکرد علوفه افپزا يشيرو

-ي( کاه  م2ن خاميو درصد پروت 1ت هض يقابلت علوفه )يفيک

ز منجر به كاه  بر ، يكاه  ريوبت خاك ن (ب55 و 54ابد )ي

ن يگرددب اما درصد پپروت يعلف باغ م 3NDFعملكرد و درصد 

 ي  ريوبت خاك ه  منجر به خفگپيابدب افزايي  ميخام افزا

در  يار اندكيگرددب اما ايالعات بسياه و كاه  عملكرد ميگ

(ب 55ت علوفه و ود دارد )يفيك يرابطه با ابرات آن بر رو

ر يپر و لليپاسپتب ول ياهان متحم  به خشكيعلف باغ  ز  گ

 Currie ،Lutetia يهپاتهيوار يمقاومت به خشك يهاس ي( مكان106)

اه يپاز گ Centurionته يو وار .Dactylis glomerata Lاه ياز گ Medlyو 

Festuca arundinacea L. مشپابه در لولپه  يدهپشهير    طيتحت شرا

ج نشپان داد كپه ي  مورد مطالعه قرار دادنپدب نتپايآزما

سپت  يتوسعه س Centurionته يدر وار يس  مقاومت به خشكيمكان

سپ  مقاومپت بپه يكپه مكان يباشدب در حالياه ميگ ياشهير

 ي  اسپمزيتر بودن پتانسيعلف باغ منف يهاهتيدر وار يخشك

ر مقاوم بپود، كپه ياهان غيها نسبت به گشه آنير يهاسلو 

 يكه پتانس  آب يها را در  ذ  آ  از خاكتهين واريتوان ا

دادب ي  مپيافپزا يمدت زمان يپولن يدارند، برا يترنييپا

ز موبر ياه نيگ ياشهيست  رين امر ممكن است در گسترم سيا

 يشپيدر مرحله رشد رو ( گزارم نمود كه41اشدب فراندسن )ب

 Bromusو   Phleum pretenseت هض  مشابه با يقابل يعلف باغ دارا

inermis ت هض  علف يدرصد قابل يافشانباشدب در مرحله گردهيم

ت هضپ  آن يپقابل يگراند ولپيکديمشابه  Bromus inermisباغ و 

ت يپن مرحلپه، قابليپس از ا باشدبيم Phleum pretenseکمتر از 

 51دن دانپه بپه يکند و در مرحله رسپيهض  به سرعت افت م

                                                 
                  3-Neutral Detergent Fiber 1- In – vitro digestibility                         2- Crude protein   
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  رشپد يپکسان، علف باغ به دليط يا شرايرسدب در يدرصد م

نسپبت بپه  ين کمتپريت هض  و پروت ي، قابليع و زودرسيسر

Phleum pretense  وBromus inermis در علف باغ باعپ  يررسيداردب د 

اه نسبت ين گين ايت هض  و پروت يتن قابلبال رف ،يپر برگ

  يبلوغ زود رس هپ ، باعپ  افپزا شودبيع آن ميبه رشد سر

ع بعپد از يت علوفه در هپر برداشپت و رشپد مجپدد سپريكم

-يررس دارند، ميكه بلوغ د يبرداشت علوفه نسبت به ارقام

شنهاد کردند کپه ي( پ32ن و کاستر )يکولن حا  يشودب با ا

ر يت علوفپه و سپايپفيعلف باغ از نظر ک ررسيد يهاپيژنوت

ن، يقپرار دارنپدب بنپابرا يت مناسپبتريات در وضپپعيخصوص

     تيپحپائز اهم ياصپالح يهپاررس در برنامهيانتخا  ارقام د

( در مطالعه صپفات مهپ  102ب تاراکانواس و همکاران )است

ن او  و ي( در چپDM  عملکرد ماده خشپا )ياز قب ياقتصاد

ت هضپ ، يپروز تپا ظهپور خوشپه، قابل اه،يدوم، ارتفاع گ

ت يپتپه و  معيوار 18بر خپام در ين خام و فيزان پروت يم

 يسا  نشپان دادنپد کپه همبسپتگ دواز علف باغ در  ياصالح

ن او  بپا ين عملکپرد مپپاده خشپا در چپپيب ياديز يپيفنوت

( و ود r =828/0بر خام )يزان في( و مr= 78/0اه )يارتفاع گ

 يمنف يپيژنوت ين دادند که همبستگن نشايها همچنداردب آن

  يت علوفه از قبيفين عملکرد و صفات مرتبط با کيب ياديز

و  ين خپام و پود داردب مپراديزان پروت يت هض  و ميقابل

ر عملکرد علوفه، ارتفاع ينظ ي( با مطالعه صفات11) ي عفر

ت يخ ظهور خوشه، نسبت بر  به ساقه، درصد قابليبوته، تار

ندهاي زان پروتيهض ، م بپر يمحلپو  در آ ، ف ين خپام، ق

سلولز و خاکستر ک   يواره بدون همي، ديواره سلوليخام، د

ن يپ از علپپف بپپاغ در چپپيپپژنوت 26مو پپود در علوفپپه در 

ن يبپ يداريمعنپ مثبت و يتابستانه نشان دادند که همبستگ

 ين صپفات قنپدهايصفت نسبت بر  به ساقه با عملکپرد و بپ

ت علوفه و پود داردب يفيخام با کن يمحلو  در آ  و پروت 

از  ي( در مطالعپه صپفات4و همکپاران ) يف آباديشر يدريح

، ارتفپاع يخ گپرده افشپانيخ ظهور خوشپه، تپاري  تاريقب

بوته، يو  خوشه، تعداد ساقه در بوته، وزن بذر در ساقه، 
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عملکرد بذر، شاخص برداشت، عملکرد علوفه، تعداد بپذر در 

دو سا  نشان  يعلف باغ در ي از پيرق  و اکوت 29ساقه در 

وماس ک ، شاخص برداشت،  تعداد بذر در خوشه، يدادند که ب

ر ين تابيشتريهستند که ب يخ ظهور خوشه از  مله صفاتيتار

( گزارم 25  )يرا بر عملکرد بذر علف باغ دارندب بر  و ه

  عملکرد بذر در علف باغ يافزا يهااز راه يکينمودند که 

( 107نس )يپلکين حپا  ويپبرداشت استب بپا ا  شاخص يافزا

 يهپا  عملکرد بذر بپه تعپداد پنجپهيگزارم نمود که افزا

در واحپد سپطح  يشيرو يهادارد و تراک  پنجه يبستگ يشيزا

کپه بپر  ي مله عپوامل شودب ازي  علوفه خشا ميمو ب افزا

گذارد، کاه  تراک  در يو  يم     ريزان هر دو صفت تابيم

ن يزم يبر اساس کاه  درصد پوش  علوفه در روزمان است که 

-يمپ يريپگن برداشت علوفه در هر سا  اندازهيبعد از آخر

اه علف باغ يگ يرو يز مطالعاتينه كشت بافت نيدر زم شودب

 ي  خپوبيعلف باغ از پتانس يانجام گرفته استب قطعات برگ

 يپيزانيو  نپ يلپيمزوف يهپا  از سلو يمستق ييزانيدر  ن

باشندب الكساندروا ي  به واسطه كالوس را دارا ميرمستقيغ

 از علف باغ كپه بپه ييهاپي( با كشت بر  ژنوت17و كنگر )

 يپيزاني نپ كپه بپه ييهاپيدهند و ژنوتيپاسخ م ييزاني ن

از علف باغ  ييهاپيدهند، نشان دادند كه در ژنوتيپاسخ نم

شپوندب يان مپيب DGEs يهادهند ژنيپاسخ م ييزاني ن كه به

كه  يبرگ يهادر كشت 1DGEن گزارم كردند كه ژن يها همچنآن

شپوند، ي  كشپت مپيرمسپتقي  و غيمستق ييزانيبه منظور  ن

كه بپه  يبرگ يهادر كشت 2DGE كه ژن يگرددب در حاليان ميب

گرددب ب  يان ميشوند، بي  كشت ميرمستقيغ ييزانيمنظور  ن

 ييزانيك در  نيزيآبسد يابر اس ي( با بررس27و همكاران )

در  يكيسپومات ييزانيعلف باغ نشان دادند كه  ن يكيسومات

دهنپد، ممكپن يپاسخ م ييزانيعلف باغ كه به  ن يهاپيژنوت

ك يزيد آبسياس يرير غلظت و مدت زمان به كارگيياست با تغ

مانند  يگريصفات د گفته شده،عالوه بر صفات  ابدبي  يافزا

 يهپا  مقاومت در برابر تپن يافزا ها ويماريمقاومت به ب

علف باغ مورد تو ه هسپتندب  ياصالح يهادر برنامه يزمستان

 گپران درله اصپالحيد علف باغ به وسيکه ارقام  د يبه يور
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 يکشپورها يتجپار يهپاها و شپرکتدانشگاه يقاتيمراكز تحق

ات عملکپرد و يانپد کپه از لحپاظ خصوصپد شپدهيمختلف تول

 (ب89 و 63دارند ) يها برتريماريمقاومت به ب

  يستيتنوع ز -1-7  

اهپان، يمختلف از گ يهابه مجموعه گونه يستيتنوع ز      

ا منطقه به يگر مو ودات زنده که در يد يها انوران و شک 

 يبپرا يکلپ ياصپطالح يستيز شودب تنوعيم اتالقبرند، يسر م

از نظپر  يسپتيعت اسپتب تنپوع زينشان دادن در ه تنوع يب

  يسپت  تقسپيژن، گونپه و اکوس، لسله مراتب به سه يبقهس

را  يزنپدگ ياهپست ياز س يمختلف يهاا  نبهيشود که هر يم

 بکننديان ميب

ا يپ سطحها در ها و تنوع ژنانگر تفاوتي: بيکيتنوع ژنت -

از همان  يزيمتما يهاتي مع ن يبقه از تنوع،يگونه استب ا

ت را يپا  معي يکيژنت يهاا تفاوتيرد يگيگونه را در بر م

 بدهدينشان م

 مختلپف ياهپگونه يو فراوان انگر تنوعي: بياتنوع گونه -

 ا منطقه استب يدر 

نسبت به تنوع  يستميبرآورد تنوع اکوس: يستميتنوع اکوس -

ن يبپپ يرا مرزهپپايپپزتپپر اسپپتب مشپپک  يکپپيو ژنت ياگونپپه

 ار گمپراهيهپا( بسپها و ا تماعات ) وامع گونپهست ياکوس

له يبپه وسپ يستمياکوسن و ود تنوع يبا ا يکننده استب ول

د، يآيا منطقه به و ود ميکه در داخ   يمتنوع يهارستنگاه

  (ب6شود )يف ميتوص

 يکيتنوع ژنت مطالعهت ياهم -1-8

 ياصپالح يقب  از شروع کارهپا يکيتنوع ژنت يابيارز      

 هيپتجزكپه  يبه يور استب يضرور يامر يکيا مطالعات ژنتي

ها نمونه يبنديبقه ،شده يآور مع يهاپالس ژرم يکيتنوع ژنت

 يرا بپرا ياهيگ يهار مجموعهيز ييکند و شناسايرا آسان م

 يکپاف يکيو ود تنوع ژنت بسازديد ميژه مفيو ياهداف اصالح

-در برنامه ديبرتر  د يهاتهيد وارياهان امکان توليدر گ

 ينسبت بپه فاکتورهپا يريپذبيکاه  آس واصالح نباتات  يها

 يبپرا ياديپ  زيپشپودب دلير زنده را باعپ  مپيزنده و غ

ن و تجپانس مپواد يدرون و بپ يکپيح تنوع ژنتيصح يابيارز
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  يپن دليپاز ا بو پود دارد ياهان زراعيژه گيبه و ياصالح

ح تنپوع يصپح يا نگهپداريپت يپبذر، حما يگواه توان بهيم

هپا، تهيدر وار يکيژنت يريرپذييتغ هيتجزاهان، يگ يکيژنت

برتر  يح والدهايها و انتخا  صحپالس ژرم يع و نگهداريتوز

 (ب112) كرداشاره  هايتالق يبرا

 يکيبرآورد تنوع ژنت يهاروش -1-9

ژه يپاهپان بپه ويگ يکپيتنوع ژنت هيتجزن در يمحقق      

-يها استفاده مپهاز داد ياز مجموعه متنوع ياهان زراعيگ

ن مجموعپه متنپوع يپان ايها در مهدن داين ايکنندب مهمتر

، يکيمورفولپوژ يهپا، داده1شپجرنامه يهاعبارتند از داده

 ها و يزوزايآ هيتجزآمده از  به دست ييايميوشيب يهاداده

بپر  يمبتن ينشانگرها يهاداده     و يارهيخخ يهانيپروت 

.DNA  از  يهپا انپواع متفپاوتن مجموعپه دادهيا از ايهر

بپه  ،هيپتجز يهپارندب انتخپا  روميگيبر م ايالعات را در

سپتفاده، منپابع و در اه مپورد يپ ، سطح تجزياهداف آزما

-آمپاده بهپره ،يتکنولپوژ ييربنايز امكاناتدسترس بودن 

 يبسپتگ ازيپمپورد ن زمانبه  نيهمچنها و بودن آن يبردار

 (ب105 و 22،70دارد )

 انواع نشانگرها -1-10

 يکيمورفولوژ ينشانگرها -1-10-1

ا يپ يپيهمپان صپفات فنپوت يکيمورفولوژ ينشانگرها      

ند يآيبه دست م يريگاندازه قيهستند كه از ير يظاهرصفات 

 ييايميوشپيب يهااياز به تکنين نشانگرها بدون ني(ب ا34)

ن نشپانگرها يا باشندب اصولا يص ميخاص قاب  تشخ يو مولکول

تر حيعبارت صح به بشونديم منفرد کنتر  يا مکان ژنيتوسط 

 يانپهيک  هز يو نشانگرها دارند يفيار ضعيبس يپوش  ژنوم

 متعپددب يمعا يان نشانگرها دارين و ود ايباشندب با ايم

ط ير شپراين صپفات تحپت تپابيپان ايپبهستندب  زين يگريد

باشندب تعپداد يم    يوتروپيو پل يستازي، ابرات اپيطيمح

 دارند ينييار پايسب چندشکلیب ک  است يلين نشانگرها خيا

ص ين نشانگرها امکپان تشپخيها در اکثر ات ژنيو عم  غالب

                                                 
1- Pedigree data 
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سازد ير ممکن ميگوت را غيگوت از افراد هموزيافراد هتروز

 (ب53و  29)

 ييايميوشيب ينشانگرها -1-10-2

بپه ب هستندمحصو  تظاهر ژن  ييايميوشيب ينشانگرها      

ن يت طح پپرودر سپ را يچند شکلن نشانگرها ياگر يد عبارت

  يپاز قب ييايميوشپيب ي(ب نشپانگرها49کننپد )يآشکار مپ

 يهپاسپت ين سياولپ ،يارهيپخخ يهپانيها و پروت  يزوزايآ

 يبنپديبقپه يبپرا يعياس وسپيپباشند که در مقيم ينشانگر

ا،  پو و گنپدم يماننپد خرت، سپو اهانيگاز  يعيدامنه وس

با صفات  سهين نشانگرها در مقايا ب(111اند )استفاده شده

کار  برنديگيقرار م يطيمحط ير شرايار ک  تحت تابيبس يکم

و از  اسپپتع يسپپر نسپپبتاا  ،ن نشپپانگرها ارزانيپپبپپا ا

از  يبرخپ نيهمچن باشندبيه  برخوردار م يخوب يريتکرارپذ

 يهپانيهپا )پپروت  يمانند آلپوزا ييايميوشيب ينشانگرها

ا مکان يمربوط به  يله اشکا  آلليد شده به وسيمختلف تول

 يمرهايها )پل يزوزايمشابه( و آ يکيت کاتاليبا فعال يژن

 داگانپه  يژنپ يهاحاص  از مکان يجاد شده از مونومرهايا

  يپبپه دل هسپتند همبپارزمشپابه(  يکيت کاتپپاليعالفبا 

هپا و  يزوزايپهپا و آنيوارد بر مطالعپات پپروت  يخطاها

ار گرفتن ت قرينامشخص بودن وضع که از نظر ين مشکالتيهمچن

     رسپديد به نظر ميآيد ميپد يمكان ژنا چند يا يها در آل 

، 30) ها هستند ين نوع مطالعات آلوزاين ابزار ايترمناسب

 يکم يچند شکل ين نشانگرها دارايا در مجموع، ب(111 و 91

در سطح  يکيرات ژنتييرنده همه تغين در برگيه  چن بهستند

DNA  به  ب(97) نده ک  ژنوم باشنديتوانند نمايو نمنبوده

ر در ييپمنجر بپه تغ الزاماا  DNAرات در سطح ييتغ كه ييور

جپاد شپده در يرات اييپماننپد تغ بگپرددين نميسطح پروت 

متپرادف و  يهپار در کپدونييمجاور، تغ يتوال يهانترونيا

ر بپار ييپکپه در تغ ييدهاياسپ نپوير در آمييپن تغيهمچن

ار يسپب ير مولکپوليتفسپ ندارندب ين ابريپروت  يکيالکتر

از يپن ،ا بپودنيژنيپل خاير بهها، نياز پروت  يمشک  برخ

هپا در تر از همه تعداد محپدود آنمتازه و مه يهابه بافت
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 كپاربردرات پپس از تر مپه باعپ  ييپو تغ ياهيگ يهاگونه

  (ب 49ها گشته است )محدود آن

  DNA ينگرهاشان -1-10-3

-يآشکار مپ DNAرا در سطح  ين نشانگرها چند شکليا      

 يا مراح  رشپدي يطيط محير شرايجه تحت تابيکنند و در نت

هپا و ن گونهيب يزان چندشکليم اصولا  برنديگياه قرار نميگ

ان بهتر يبه ب ب(34) استمتفاوت  يمورد بررس يژن يهامكان

 يتپوال يپيبه صورت متوسپط واگرا معمولا  يديتنوع نوکل وت

-، اندازهDNAدو فرد در ناحيه معيني از بين  يدينوکل وت

ر قپرار ين تنوع را تحت تپابيا ياديشودب عوام  زيم گيري

 يزان چنپد شپکليپم 1يخنثپ تکام  يدهندب يبق ت وريم ، 

تيجه اندازه موبر  معينت eN زان  هپ  يپو م باشپد يمپ

  eN4 ن رابطپه سپاده ياز ا يکم ي  تجربيمتاسفانه دلب

 ياهيپگ يهارهيت در  ه  نرخ اهان و ود داردب اگرچهيدر گ

گر يد يکي ز احتمالا ين 2نهيانتخا  پس زم باشندبيمتفاوت م

در  باسپپت يديپپن تنپپوع نوکل وتيپپيدر تع ياصپپل عوامپپ از 

-يکپاه  مپ نندهكرکديغ يتنوع در نواح ،نهيانتخا  پس زم

 مضپر يهپاه آلپ يپاز انتخا  بر عل ين کاه  ناشيابدب اي

-يمپ ،انپدشپده    جاديا  ه  يکه در ي ،هابا آن وستهيپ

و  يخودگشپن ن در پهيز رابطه بپيها ناز داده يبعض باشدب

 يهپادر گونپه ،کپه يبه يپور بکننديسطح تنوع را اببات م

 يهپاز گونپهشپتر ايبه مراتپب ب يديدگرگشن تنوع نوکل وت

زان يپن تنوع و ميب يدر واقع رابطه مثبت بباشديخودگشن م

ز باعپ  يپد نيصفات مف انتخا  و ود داردب يافشاندگرگرده

ن ه  به يگردد که اياهان مياز گ ياهدر پار 3يکيزوا  ژنت

عپالوه بپر مپوارد  دهدبيرا کاه  م يکينوبه خود تنوع ژنت

ز يپن يته به فراوانپابسوا انتخا  ي 4فوق انتخا  متعاد 

 و يابيپيتپوال يخطاهپا شودبيم يکي  تنوع ژنتيباع  افزا

                                                 
1- Neutral theory evolution                2- Background selection                   3-Bottleneck effect              

4-Balancing selection  
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باع    2PCRيهاو خطا 1يانتخا  خط و  يباع  افزا يبينوترک

  (ب26) شونديم   يکيکاه  تنوع ژنت

-از  هپ  يمتفاوت يهادر کالس DNA يدر ک  نشانگرها      

 يهپا هپ (، يا)نقطپه ينيگزي پا يها ه   ياز قب DNA يها

کپه  ييا خطاهپاي( يالحاق يها،  ه يحذف يها) ه  يساختار

-يرخ م يتکرار يهايبا توال DNAاز  ينواح يدر همانندساز

 باا يتقرو  يخنث DNA ينشانگرها (ب77شوند )يجاد ميا ،دهند

 DNA ينشپپانگرها(ب 34ز لحپپاظ تعپپداد نامحپپدود هسپپتند )ا

 يکپيوع ژنتسپطح تنپپ يابيپ  ارزياز قب يمتعدد يکاربردها

، نشانمند 3يکيژنت يوستگيپ يها  نقشهيپالس ، ترسدرون ژرم

، انتخپا  بپه 4دانديمف يکه به لحاظ اقتصاد ييهاکردن ژن

بپردن بپه ي، پپ6بپر نقشپه يمبتن يساز، کلون5نشانگرکما 

 يابيپنقشپهه يپتجزو  7هپاپالسپ ن ژرميب يشاونديروابط خو

به سه دسته  عموماا  DNA ينشانگرها(ب 35دارند ) 8ياسهيمقا

بر  يمبتن يشوندب نشانگرهاي  ميشان تقسروم کشف يبر مبنا

بپر  يمبتنپ ي، نشپانگرهاPCR)) مپرازيپل يرهايواکن  زنج

 يول (ب34) DNA يابييتوال بر يتنبم ي، نشانگرهاگيريدور 

 يبه دو دسپته نشپانگرها DNA ينشانگرها يبند يتقس در ک 

تپر رسومم  PCRبر  يمبتن يرهاو نشانگ گيريدور بر  يمبتن

بر  يمبتن يهاايو تکن ياهيگ يهاتيانتخا  مناسب  مع باست

مهپ   يکيتنوع ژنت هيتجزا اندازه در يبه  DNA ينشانگرها

 (ب23) هستند

 (PCRا )يمراز يپل يارهيواکنش زنج -1-10-3-1

-يتپوالر يتکث يبرا يروش مرازيپل يارهيواكن  زنج      

ا يپا تکنيمراز يپل يارهيباشدب واکن  زنجيم DNAاز  ييها

از  يه به خصوصيتوان ناحياست که به کما آن م يشگاهيآزما

ن دو قسمت شناخته شده يا را که بيبونوکل ير يد دزوکسياس

DNA رير نمودب تکثيقرار دارد، تکث DNA  با اسپتفاده از

                                                 
 

 

 
 

 

 
 

                     1- Line selection                                                                  2- Polymerase Chain Reaction          

3- Construction of genetic linkage maps                            4-Tagging economically important genes  

5-Marker Assisted Selected                                             6-Map-based cloning  
7-Understanding  germplasm relationships                                        8-Comparative mapping analysis        
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 يمپر معرفپيکه به نام آمپل يديگونوکل وتياول يهاآغازگر

 ب(3) رديپذيم ر انجاميز يحرارت يهاچرخهد، در انشده

به کما حرارت در حضپور  DNAدو رشته  يمرحله او :  داساز

مراز مقپاوم يپل DNAو  PCR، بافر dNTP نوع ، چهارآغازگر

 100 – 93در حپرارت  دو رشپته معمپولا  يبه حرارتب  داساز

 ردبيگيگراد انجام ميدر ه سانت

به رشپته  يديگونوکل وتياول يهاآغازگررحله دوم: اتصا  م

-يدر په سپانت 65 يالپ 37 دا شده با کما حرارت تا حدود 

 يديپگونوکل وتياول يهپاآغازگر 1خو  يدمپا گراد کپه بپه

 داردب يبستگ

مپراز مقپاوم يپل DNAها با کما آغازگرمرحله سوم: گسترم 

ا يپگراد ب مرحله او  تا سوم يدر ه سانت 72به حرارت در 

 20حپداق   ين مراحپ  بپرايدهد و اي  ميشکرا ت PCR چرخه

مرحله سوم ممکن اسپت  ،آخر چرخهگرددب در يم  تکرار چرخه

سنتز شده  يهادا کند تا تمام رشتهي  پيافزا ياقهيچند دق

اشاره  DNA ينشانگرها از ير به تعداديدر ز   گردندبيتکم

   شودبيم

 (RFLP)2 يقطعات برش يطول يچند شکل -2-3-10-1

 RFLP ي، نشپانگرهاDNA يمولکول يان نشانگرهايدر م      

باشپند کپه در يافته مپيتوسعه  يمولکول ين نشانگرهاياول

بعپدها  باستفاده شدند يژنوم انسان يابينقشه يابتدا برا

  گندم ياهان از قبيژنوم گ يابينقشه  ين نشانگرها برايا

قطعپات  يليو يچند شکل (ب45استفاده شدند ) Aegilops tauschiiو 

- يتوسط آنز يژنوم DNA يندونوکل ازابر هض   يمبتن يبرش

 يبر حسب اندازه بپر رو DNA يا قطعات برشيتفک ،يبرش يها

به غشپا   DNA يانتقا  قطعات برش له الکتروفورز،يژ  بوس

- رن، دور تسا يگذاربه روم لکه يلونيا ناي يتروسلولزين

توسپط ار شپده نشپاند يبا کاوشگرها DNA يقطعات برش يساز

 ايپ يو خود پرتونگپارفلورسنت ا مواد يو يواکتيمواد راد

 يچنپد شپکل مشاهده قطعات دور  شده، استب يبرا يزيآمرنگ

 يانقطه يهااز  ه  يدر افراد مختلف ناش يقطعات برش ييول

                                                 

 
 

 

1- Temperature of melting            2- Restriction fragment length polymorphism 
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و  يبرشپ يهاگاهيا الحاق در  ايبر حذف  يمبتن يهاا  ه ي

 و 76، 65، 57باشپد )يمپ يگپاه برشپيا در حد فاص  دو  اي

-يهستند و مپ همبارز ي ز  نشانگرها RFLP ينشانگرها(ب 99

کنندب  ييشناساگوت ياز هموزگوت را يپ هتروزيتوانند ژنوت

 كيپگپر بپا يان ديپدارند به ب ييبال يرين تکرارپذيهمچن

 جيهپا نتپانمونپه يك سپريکاوشگر در  -ي  برشيآنزب يترک

  در يکپپه آزمپپا يوقتپپ يحتپپ ،حاصپپ  خواهنپپد شپپد يكسپپاني

بپال و  يژنپوم يفراوانپ مختلف انجام شودب يهاشگاهيآزما

باشپندب يا مين تکنيا يايگر مزايها از دآن يع تصادفيتوز

و، يپواکتينه بودن، استفاده از مپواد رادي، پرهزيدگيچيپ

ت يپپت بپپال، عپپدم قابليپپفيت و کيپپبپپا کم DNAاز بپپه يپپن

در  يمكان ژنپتعداد ک   ،ين چند شکلييون، سطح پاياتوماس

بپه  يآن به توسپعه کتابخانپه ژنپوم يوابستگ يابيهر ارز

از  مله عوامپ   ،هر گونه يژه برايو يکاوشگرعنوان مخزن 

 60،69باشند )يم   ن نشانگرها يمحدود کننده استفاده از ا

  مطالعپه يپاز قب ياهداف متنوع يا براين تکنيا (ب96 وب

ا يپهپا تيپد  معاز افرا يان گروهيا در ميلوژنيارتباط ف

، اديپز يژنپوم عيپ  توزيدلبه  يابيمطالعه نقشه ،هاگونه

 ،در کپ  ژنپوم يع تصادفيمختلف، توز يبرش يها يو ود آنز

ان يپون شام  مطالعات  رينتروگرسيو ا دور  گيريمطالعات 

 يفپيک آزمپون ،هپرز يهاو علف ياهان زراعيگان يدر م يژن

    رده اسپتفاده يپور گسپته هپا بپا نسپ يپتفک هيتجز بذر و

 (ب  99 و 76د )نشويم

-ا مااهوارکيا يتکارار يهاافيتعداد متفاوت رد -1-10-3-3

 (VNTR)1ها

ار يبسپ يتکپرار يهپافيپ( رد52ز و همکپاران )ي فر      

 يار بزرگپيبسپ يرا در ژنوم انسان که واحد تکرار يريمتغ

تکپرار  يهپار در تعپداد نسپخهييرا کشف کردندب تغ دارند

در  يتکپرار يهپافيلب به عنوان تعداد متفاوت رداغ ،ياصل

( sVNTRا )يپهپا گر ماهوارکيان ديبه ب بشودينظر گرفته م

  DNA يهافيبر تفاوت در تعداد رد يمبتن ياز نشانگرها

                                                 
1-Variable number of tandem repeats 
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Abstract: 

In order to study the genetic diversity within and between of Dactylis glomerata L. 

ecotypes using RAPD markers, seeds of 18 ecotypes from Iran and 7 ecotypes from 

other countries were planted in greenhouse at the Agriculture Faculty Mohaghegh 

Ardabili University. Fresh leaves from plants in 4 leaves stage were harvested for 

DNA extraction. In RAPD analysis, 8 primers from 40 tested RAPD primers, 

produced 73 polymorphic bands. The total number of polymorphic bands within 

ecotypes varied from 25 to 49 bands and genetic distance between entries based on 

Nei`s formula ranged from 0.051 to 0.245. The averages of total and within genetic 

diversity ecotypes of and the degree of genetic differentiation were estimated 0.29, 

0.181 and .0378, respectively. These results showed that within ecotypes genetic 

diversity were greater than between ecotypes genetic diversity. Using Nei`s gene 

index, genetic diversity within ecotypes was estimated in the range of zero to 0.5. 

Molecular analysis of variance based on squared euclidean distance indicate that  

diversity  between ecotypes were significant and larger proportion of variability 

existed within ecotypes (78.38 %). Cluster analysis based on molecular data, grouped 

the 25 Dactylis ecotypes into 8 clusters. The grouping based on molecular data 

showed no correspondence with the geographical pattern. Using principal coordinate 

analysis, the first three coordinates determined 59.48 % of the total variance. 

Grouping  of ectypes using PCoA confirmed the results of cluster analysis.  
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