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 چکیده  

  نیو همچن یمهم آشپز ادویهاز  یکی. و دگرگشن می باشد یک ساله.Coriandrum sativum L گشنیز گیاهی معطر با نام علمی 

توده بومی گشنیز  11پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی . می گیردمورد استفاده قرار  مهم در طب سنتی یداروهایکی از 

 (SCoT1) 5 از شده مشاهده نوارهای تعداد. استفاده شد SCoTنشانگر  11جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های گشنیز از . انجام شد

و  SCoT36میزان محتوای اطالعات چندشکلی مربوط به %( 61)و کمترین%( 63)بیشترین. بود متغیر (SCoT13)نوار  72 تا

SCoT3 1نشانگر شاخص مقدار (36/8)باالترین. بود SCoT13 نشانگر تفکیک قدرت و میانگین SCoT 61/71 با برابر پژوهش این در 

( 6/1)و بیشترین( 36/1)کمترین. بود SCoT2 نشانگر به مربوط( 27/1) شانون و( 63/1) نی ژنی تنوع شاخص بیشترین. گزارش شد

و درصد چندشکلی   (57/1)، (66/1)ژنتیکی تنوع بیشترین. یکنواختی مربوط به توده های لرستان الف و خراسان جنوبی الف بود

نتایج . خراسان جنوبی الف بود توده به آنها متعلق (68/63)و ( 76/1)، (13/1)لرستان الف و کمترین توده به مربوط( درصد 88/81)

براساس ماتریس تشابه و فاصله . بود درصد 81و  71به ترتیب تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که تنوع بین و درون جمعیت ها 

رین فاصله بیشترین فاصله به ترتیب مربوط به توده های کرمان و آذربایجان غربی، خراسان جنوبی ب و یزد، گلستان و یزد و کمت

. مربوط به توده های خراسان جنوبی ب و کرمان، گلستان و کرمان، گلستان و خراسان جنوبی ب، آذربایجان غربی و گلستان بود

تجزیه به مولفه های اصلی که  تقسیم گروه 6 به ها توده برش، خط ترسیم ژنوتیپ با 51 همراه به گشنیز های توده ای خوشه تجزیه

 . این گروه بندی را تایید کرد
 

 ، شاخص نشانگرSCoTگشنیز، تنوع ژنتیکی،  :کلمات کلیدی
 

 

 مقدمه  .1
کروموزوم بوده که   2n=2x= 22دارای 7از خانواده چتریان و یکساله معطر گیاهی.Coriandrum sativum L گشنیز با نام علمی 

. (16)درصد متغیر است 21تا  31باد بین  گشنیز دگرگشن بوده که میزان آن بستگی به وجود حشرات و  .(5)کاربردهای وسیعی دارد

به نقل از خدادادی و  (.1)شود آفریقای شمالی، اروپای مرکزی و آسیا به طور گسترده تولید و مصرف می منشا آن مدیترانه شرقی و در

تولید گشنیز در . گیرد همدان، قزوین، کرمان بوشهر و یزد صورت می: از جمله همکاران کشت گشنیز در ایران در بسیاری از مناطق

 آن دانه و برگ گیاه، مورد استفاده قسمت. گیرد تن که بیشترین تولید آن در شهرستان نهاوند صورت می 5811ایران سالیانه حدود 

 رفع در، خوراکی برمصرف عالوه گشنیز. (11)باشد می روغن درصد 71تا  13درصد اسانس و  7/1تا  6/1دارای گشنیز دانه .باشد می

باکتریایی،  ضد اکسیدانی، آنتی خواص همچنین .شود استفاده می اضطراب و خوابی بی تشنج، اشتها، گوارش، کاهش دستگاه مشکالت

به همین . باشد می دانه برداشت عمدتا   گشنیز عالوه بر مصرف سبزی هدف از کشت. (5)سرطان شناسایی شده است ضد دیابت، ضد
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 بهنژادگران یرا برا یفرصت یاهیگ یکیتنوع در منابع ژنت. (8)هستند مطلوب بسیار دانه بیشتر باشند، عملکرد دارای که ارقامی دلیل

 یبقا یبرا یا هیپا یکیتنوع ژنتدر واقع (. 11)ایجاد کنندمطلوب  اتیبا خصوص یا افتهیو بهبود  دیکند که ارقام جد یم جادیا هیایگ

به پرورش  یزراع اهیگ یها گونه نیدر داخل و ب یکیوجود تنوع ژنت. در برنامه های بهنژادی است و بهبود محصول عتیدر طب اهانیگ

به  بهنژادیدر برنامه  ایقرار دهند  فادهمورد است دیبه عنوان گونه جد ا میبرتر را مستق یها پیدهد که ژنوت یامکان را م نیدهندگان ا

هدف از این پژوهش بررسی  (.3)است یضرور سیتحقق هتروز یدو والد برا نیب یکیتنوع ژنت. رندیمورد استفاده قرار گعنوان والد 

بررسی تنوع . باشد های بومی گشنیز ایران برای استفاده از نتایج آن در برنامه های اصالحی بعدی می تنوع ژنتیکی بین برخی از توده

 شاخۀ تعداد گیاه، ارتفاع)مانند  ریخت شناختی صفات اساس بر گشنیز ژنوتیپ 66 در( 7116)و همکاران Dyulgerov ژنتیکی 
در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه تنوع ریختی معنی  که دادند نشان( دانه هزار وزن و چتر در میوه تعداد بوته، در چتر تعداد جانبی،

های مختلف گشنیز با استفاده از نشانگرهای مولکولی مبنتی بر  توده در مطالعه( 7111) و همکاران Pareek. (2)داری وجود دارد

DNA قنبری و . (15)تنوع ژنتیکی معنی داری در بین توده ها گزارش نمودندبه دو گروه ضمن تقسیم توده ها ای،  و آنالیز خوشه

 بین در قبولی قابل شکلی چند SRAP مولکولی نشانگر های بومی ایران با استفاده از تنوع ژنتیکی توده ارزیابی در( 7111)همکاران

 .  (3)دادند نشان را ایران منطقۀ چند از شده آوری جمع گشنیز های توده

 

 مواد و روش ها  .2
توده گشنیز بومی ایران بود که از بانک ژن گیاهی ملی ایران واقع در موسسه تهیه و اصالح نهال و بذر کرج  11مواد گیاهی شامل 

آزمایش در قالب طرح . در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد انجام شد 1632این پژوهش در سال زراعی . گردیدتهیه 

های مورد استفاده  توده. توده بومی بود 11از  ژنوتیپ 51جامعه آماری شامل . تکرار انجام شد 7های کامل تصادفی با  پایه بلوک

-TN-55 ،(ب یزد)TN-55-218، (ب جنوبی خراسان)TN-55-185، (مازندران)TN-55-161، (گلستان)TN-55-90: عبارتند از

-TN، (الف لرستان)TN-55-233، (الف یزد)TN-55-219، (ب لرستان)TN-55-235،(کرمان)TN-55-418، (آذربایجان شرقی)305

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کشت شده بود  نمونه برگی از ژنوتیپ های هر توده که در مزرعه (. 1جدول)(الف خراسان جنوبی)55-86

 . نگهداری شد -C  ˚ 08در یخچال  DNAاستخراج تا زمان  برداشت و 

 

 ها هر یک از تودهمحل جمع آوری  شماره نگهداری، نام منطقه، طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا : 1جدول

 (متر)ارتفاع از سطح دریا جغرافیاییعرض  طول جغرافیایی منطقه شماره نگهداری ردیف

1 TN-55-86 1657 67• 57' 76'' 53• 16' 1'' الف خراسان جنوبی 

6 TN-55-219 1777 61• 56' 15'' 56• 71' 71'' الف یزد 

6 TN-55-161 67 63• 66' 58'' 56• 6' 61'' مازندران 

6 TN-55-233 1188 66• 73' 13'' 68• 71' 66'' الف لرستان 

5 TN-55-235 1188 66• 73' 13'' 68• 71' 66'' ب لرستان 

3 TN-55-418 1236 61• 12' 6'' 52• 6' 71'' کرمان 

2 TN-55-185 1657 67• 57' 76'' 53• 16' 1'' ب خراسان جنوبی 

8 TN-55-90 166 63• 51' ''61 56• 75' 53'' گلستان 

3 TN-55-305 1668 62• 66' 11'' 65•  6'  66'' آذربایجان غربی 

11 TN-55-218 1777 61• 56' 15'' 56• 71' 71'' ب یزد 
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 تو کیفی تکمیتعیین . (17)با اندکی تغییرات انجام شد CTAB (Saghai-Maroof et al.,1984) با روش DNAاستخراج 

DNA به منظور بررسی تنوع زنتیکی توده های . انجام شد% 1های استخراج شده با استفاده از دستگاه نانودراپ و الکتروفورز ژل آگارز

ی  درجه 36ی در دما DNA هیاول سازی با واسرشت مرازیپل ای رهیواکنش زنج. استفاده شد SCoTبومی گشنیز از نشانگر مولکولی 

، اتصال سازی واسرشت یبرا هیثان 65به مدت  گراد ی سانتی درجه 36ی چرخه شامل دما 65آغاز و با  قهیدق 5به مدت  گراد سانتی

بود،  ریمتناسب با آغازگر متغگراد  ی سانتی درجه 55تا  51اتصال هر آغازگر از  یکه دما هیثان 65الگو به مدت  DNAآغازگر  به 

 2 مدت به گراد ی سانتی درجه 27 یدر دما ییو گسترش نها گراد ی سانتی درجه 27 یدر دما هثانی 65 مدت به دیگسترش رشته جد

 .  استفاده شد 7مواد و مقدار  مواد استفاده شده واکنش زنجیره ای پلی مراز طبق جدول  .دنبال شد قهدقی

 

 .Master mixبا استفاده از PCRها برای تهیه محلول پایه  مواد الزم و مقدار هر یک از آن: 7جدول

 مواد غلظت محلول اصلی (µl)مقدار

µl5 X7 Master mix 

µl5/1 ng/µl5/1 DNA Template 

µl1 Pmoles/µl111 Primer 

µl5/7  H2O 

 µ11 Total Volum 

 
 

 ،DNA  6111قطعات دارای که( Solis Biodyne شرکت ساخت)DNA  نشانگر اندازه از شده تکثیر قطعات طول جهت اندازه گیری

 165 مدت به ها نمونه الکتروفورز. شد استفاده بود، باز جفت 111 ،711 ،611 ،611 ،511 ،311 ،211 ،811 ،1111 ،1511 ،7111
 شده تکثیر DNA قطعات( Biotium شرکت ساخت) X5 رد ژل با آمیزی رنگ از پس و. گرفت صورت ولت 31 جریان با دقیقه

  .انجام شد ژل از برداری عکس و شد مشاهده داک ژل دستگاه توسط UV نور با نشانگر بوسیله

 

 SCoT الگوی نوارهای تکثیر شده  با استفاده از نشانگرهای : 1شکل

 
 برای یک و صفر اعداد صورت به میزی آرنگ  در واکنش های ژنجیره ای پلی مراز پس از تفکیک در الکتروفورز و شده تکثیر نوارهای

 نوار تعداد ماتریس، تشکیل از پس. گردید آماده داده ماتریس شکل به و امتیازدهی  اکسل فایل یک در نشانگرها و نمونه ها تمامی

 اطالعات محتوای ،P= np/n% 100×با استفاده از رابطه  (p)%چندشکل نوارهای درصد ،(np)چندشکل نوار تعداد ،(n)تکثیر

که نسبت سهم   MI=EMR×PICبا رابطه ( MI)نشانگر نیز شاخص و PIC = 2fi(1-fi)(13)نیز از طریق رابطه ( PIC)چندشکل
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باشد میانگین تعداد نوارهای تکثیر شده در هر فرد به وسیله هر یک از نشانگرها می ŋدر اینجا ) =β × ŋ EMRاز طریق  (EMR)موثر

ماتریس داده های مولکولی با استفاده از توده ها  ارزیابی تنوع ژنتیکیجهت . نشانگرها محاسبه گردید از یک هر برای( است np/n =βو 

 . تجزیه و تحلیل شدند  POPGENE version 1.31نرم افزار 

 

 نتایج و بحث  .3
 مولکولی می بررسی تنوع .است مهم گیاهان اصالح برای گیاهی های جمعیت، گونه افراد، بین آن ارتباط و مولکولی تنوع آگاهی از

 . کند شناسایی را موجود زنده با محیط اطراف خود مکان های ژنی مرتبط با سازگاری تواند

 
 گشنیز ژنوتیپ مولکولی تنوع تحلیل و تجزیه در SCoT آغازگر 11 عملکرد: 6جدول 

Primer* Sequence 5’ to 3’  TGA TB PB %P PIC GD MI Rp 

SCoT1 5'-AACCATGGCTACCACCAC-3'  51 5 5 111 66/1  67/1  33/1  38/3  

SCoT2 5'-CCATGGCTACCACCGCCA-3'  51 11 11 111 65/1  63/1  56/6  76/17  

SCoT3 5'-GCAACAATGGCTACCACC-3'  51 16 16 111 61/1  68/1  82/6  71/18  

SCoT4 5'-CAACAATGGCTACCACCC-3'  51 16 16 111 61/1  68/1  16/6  88/13  

SCoT9 5'-ACGACATGGCGACCATCG-3'  51 13 13 111 67/1  61/1  11/3  81/75  

SCoT10 5'-CAACAATGGCTACCACGC-3'  51 13 13 111 66/1  67/1  71/3  33/76  

SCoT11 5'-AAGCAATGGCTACCACCA-3'  51 15 15 111 65/1  63/1  67/5  38/18  

SCoT13 5'-ACGACATGGCGACCATCG-3'  51 72 72 111 66/1  67/1  36/8  63/63  

SCoT28 5'-CCATGGCTACCACCGCCA-3'  51 18 18 111 65/1  66/1  61/3  61/76  

SCoT36 5'-GCAACAATGGCTACCACC-3'  51 71 71 111 63/1  65/1  76/2  86/75  

Average   13 13  66/1  67/1  66/5  61/71  

 شکلی چند اطالعات ، محتویGDتنوع ژنتیکی  ،MI نشانگر شاخص ،RPتفکیک قدرت شاخص(: اختصاری عالئم) چپ به راست از ترتیب به)

PIC، چندشکلی درصد P %، چندشکل نوار PB، نوار کل تعداد TB، تعداد کل ژنوتیپ های تکثیر شده TAG) 
 

همه نشانگرهای مورد استفاده (. 6جدول) درصد استفاده شد 21تا  GC 35با محتوای  SCoTنشانگر مولکولی  11در این پژوهش 

تعداد نوارهای مشاهده شده . نوار چندشکل بود 131تعداد کل نوارهای تکثیر شده به وسیله این نشانگرها . چند شکلی را نشان دادند

ز این ژن ها در نواحی مختلفی از ژنوم موجود به دلیل اینکه تعداد زیادی ا. متغیر بود SCoT13برای  72و  SCoT1نوار برای  5از 

تعداد نوارهای تکثیر شده و همچنین نرخ چندشکلی بین . (6)قرار دارند، نوارهای تکثیری متفاوتی نیز برای هر نشانگر به دست می آید

گر نیز در این جدول ذکر تعداد کل نوارهای تکثیر شده برای هر نشان. ارائه شده است 6ژنوتیپ های گشنیز مورد مطالعه در جدول 

با  SCoT4و  SCoT3و  SCoT36همچنین بیشترین و کمترین میزان محتوای اطالعات چندشکلی مربوط به نشانگرهای . شده است

نسبت به سایر نشانگرها به خوبی توانست فاصله ژنتیکی در  SCoT36به همین دلیل نشانگر . درصد بود 61درصد و  63میزان 

دارای باالترین مقدار  SCoT13نشانگرهای . متغیر بود 36/8و  33/1شاخص نشانگری در این پژوهش بین . دهدجمعیت ها را نشان 

های مورد مطالعه  شاخص نشانگر بودند که نشان دهنده کارایی بسیار باالی این نشانگرها در آشکار کردن میزان چندشکلی جمعیت
کارایی هر  (RP)شاخص قدرت تفکیک. بود 33/1با مقدار  SCoT1به نشانگر  همچنین کمترین مقدار شاخص مارکری نیز مربوط. بود

میانگین قدرت تفکیک نشانگر . (7)های مورد مطالعه را نشان می دهد نشانگر جهت جداسازی و تفکیک نوارهای تکثیری ژنوتیپ

SCoT  بیشترین مقدار قدرت تفکیک مربوط به نشانگر . بود 61/71در این پژوهش برابر باSCoT13  بود که این مقدار  63/63برابر با

در پژوهشی که به منظور (. 6جدول)نشان دهنده کارایی باالی این نشانگر نسبت به سایر نشانگرهای استفاده شده در این مطالعه بود

. انجام شد SCoTنشانگر  13با استفاده از ( Dandrobum nobil)جمعیت گونه ای دارویی از گیاه ارکیده 3ارزیابی تنوع ژنتیکی 

تعیین . (6)محاسبه شد 5/2تا  6/6و مقدار شاخص قدرت تفکیک در محدوده ی  28/1میانگین محتوای اطالعات چند شکلی با مقدار 

هر چه این نسبت کمتر . گردد ها از طریق محاسبه نسبت آلل های موثر به تعداد آلل های مشاهده شده انجام می یکنواختی جمعیت

متغیر  88/1تا  38/1از  SCoTهای موثر در بین نشانگرهای  تعداد آلل. شود ژنتیکی جمعیت نیز بیشتر میباشد یکنواحتی 
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بیشترین . مشاهده شد SCoT3در نشانگر ( 38/1)و کمترین مقدار  SCoT2در نشانگر ( 88/1)بیشترین تعداد آلل موثر (. 6جدول)بود

با فراوانی آلل  SCoT2دهد نشانگر  این نتایج نشان می. بود SCoT2نشانگر مربوط به ( 27/1)و شانون ( 63/1شاخص تنوع ژنی نی 

ها را ارزیابی  مناسب و بیشترین تنوع ژنتیکی قادر به ارزیابی بهتر تنوع ژنتیکی نسبت به سایر نشانگرها تنوع بین جمعیت

 (. 6جدول)کند

 
 SCoTنشانگرهای  به مربوط ژنتیکی تنوع های شاخص و ها آلل فراوانی:  6جدول

SCoT na ne ne/na×100 h I 

SCoT1 7 23/1 88 67/1  31/1  

SCoT2 7 88/1 36 63/1  27/1  

SCoT3 7 38/1 86 68/1  55/1  

SCOT4 7 23/1 5/83  68/1  55/1  

SCOT9 7 86/1 5/31  61/1  31/1  

SCoT10 7 22/1 5/88  67/1  31/1  

SCoT11 7 83/1 36 63/1  35/1  

SCoT13 7 25/1 5/82  67/1  31/1  

SCoT28 7 23/1 5/83  66/1  38/1  

SCoT36 7 83/1 36 65/1  21/1  

Mean 7 81/1  31 67/1  36/1  

 
دارای کمترین  6/1دارای بیشترین و توده خراسان جنوبی الف با مقدار  36/1در توده لرستان الف با مقدار  (ne)تعداد آلل های موثر 

و شاخص ( h)ارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های گشنیز با استفاده از شاخص تنوع ژنتیکی نی . ها بود مقدار نسبت به سایر توده

همچنین   57/1و  66/1نتایج نشان داد که بیشترین تنوع ژنتیکی مربوط به توده لرستان الف با مقادیر . انجام شد( I)اطالعاتی شانون

 (. 5جدول)بود  76/1و  13/1کمترین متعلق به توده خراسان جنوبی الف با مقادیر 

 
 SCoTبا استفاده از نشانگر  زیگشن تیجمع 11در  یکیتنوع ژنت یشاخص ها: 5جدول

 na ne ne/na×100 h I درصد چندشکلی اندازه جمعیت  توده

68/63 5 خراسان جنوبی الف  7 6/1  35 13/1  76/1  

57/1 7 21 5 یزد الف  23 73/1  67/1  

68/33 5 مازندران  7 51/1  25 73/1  67/1  

88/81 5 لرستان الف  7 36/1  87 66/1  57/1  

68/33 5 لرستان ب  7 56/1  22 73/1  66/1  

17/26 5 کرمان  7 58/1  23 61/1  65/1  

88/33 5 خراسان جنوبی ب  7 5/1  25 78/1  61/1  

25/26 5 گلستان  7 58/1  23 67/1  63/1  

88/33 5 آذربایجان غربی  7 63/1  26 72/1  61/1  

25/56 5 یزد ب  7 61/1  21 77/1  66/1  

66/33 5 میانگین  7 51/1  7/25  72/1  61/1  
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درصد  68/63و  88/81مقادیر  لرستان الف و خراسان جنوبی الف با های توده به مربوط چندشکلی، درصد باالترین و پایین ترین

جهت تعیین . باشد می ها جمعیت سایر به نسبت ها یکنواختی جمعیت عدم معنای به چندشکلی میزان بودن باال. (5جدول)شد مشاهده

نتایج . انجام گردید (AMOVA)تجزیه واریانس مولکولی  SCoTتنوع درون و بین جمعیت های مورد مطالعه با استفاده از نشانگر 

ژنتیکی  تنوع مقدار که حالی داشت، در وجود ها توده بینژنتیکی کل  در   تنوعاز  درصد 71تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که 

  .(3جدول)بود درصد  81 ها توده درون

 
  SCoT نشانگر وسیله به گشنیز  های توده مولکولی واریانس تجزیه: 3جدول

 درصد واریانس واریانس تخمینی میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی  منایع تغییرات 

 71 62/33 63/37 63/537 3 هابین جمعیت

 81 81/72 81/72 1117 61 هادرون جمعیت

 111 26/66  63/1326 63 کل

 
 

 
 

 SCoTنشانگر  لهوسی به زیگشن های توده یمولکول انسیوار هیتجز: 7شکل

 

 کمتر شباهت میزان چه هر. شد تعیین نی ژنی شاخص براساس فاصله ماتریس از استفاده با ها توده بین در تفاوت یا شباهت میزان

نتایج نشان داد که بیشترین فاصله به  باشند، می زیادی اختالف دارای ژنتیکی نظر از جمعیت دو که است این دهنده نشان باشد،
ترتیب مربوط به توده های کرمان و آذربایجان غربی، خراسان جنوبی ب و یزد، گلستان و یزد و همچنین کمترین فاصله مربوط به 

 (. 2جدول)، گلستان و خراسان جنوبی ب، آذربایجان غربی و گلستان بودتوده های خراسان جنوبی ب و کرمان، گلستان و کرمان

 
 SCoTبراساس نشانگر  زیگشن اهیتوده گ 11 نیتشابه و فاصله ب بیضرا: 2جدول 

 
 

 تجزیه خوشه ای . 1-3

 بین جمعیت 
71% 

 درون جمعیت
81% 

غخه  س   کی   ف    ع س غ  فگی ف ن گ  کی   ف     ضیغ ف عی   ف   عی   ف  ع ن طع   ف  ی  ن  ف ری   ن گ  ۀ

س ن  ع 75/0 *** کی   ف  قق   82/0  70/0  59/0  64/0  69/0  73/0  74/0  75/0  

27/0 ن گ  **** 88/0  85/0  77/0  86/0  85/0  78/0  85/0  76/0  

19/0 غ  فگی ف  11/0  **** 85/0  75/0  81/0  83/0  85/0  85/0  79/0  

س 35/0 عی   ف  ع  15/0  15/0  **** 89/0  84/0  83/0  86/0  81/0  80/0  

51/0 عی   ف     42/0  82/0  10/0  **** 82/0  81/0  80/0  76/0  78/0  

44/0 ضیغ ف  14/0  20/0  16/0  19/0  *** 93/0  91/0  0/97 83/0  

ن    36/0 کی   ف  قق   15/0  81/0  18/0  20/0  0/06 **** 94/0  89/0  0/97 

30/0 طع   ف  13/0  15/0  14/0  21/0  0/08 0/05 *** 91/0  0/97 

ن ی  ن  ف ری  29/0  ۀ  15/0  15/0  20/0  26/0  13/0  11/0  0/08 *** 82/0  

28/0 ن گ  27/0  22/0  21/0  24/0  17/0  13/0  13/0  19/0  *** 
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 و کوفنتیک ضریب بودن باال دلیل به نهایت در شد که استفاده مختلفی های روش از گشنیز های ژنوتیپ بندی گروه به منظور 

 همراه به گشنیز توده 11 ای خوشه تجزیه. شد استفاده ها ژنوتیپ بندی خوشه برای Neighbor-joining روش خطا میانگین کمترین

ژنوتیپ و گروه سوم شامل دو  76ژنوتیپ، گروه دوم  75گروه اول شامل . شدند تقسیم گروه 6 به ها توده برش، خط ترسیم با فرد  51

 . ژنوتیپ بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 neighbor-joiningبراساس روش   زیگشن اهیگ یتوده ها یخوشه ا زیدندروگرام حاصل از آنال: 6شکل

استان لرستان ب، رنگ = مازندران، رنگ آبی لرستان الف، رنگ قرمز= یزد الف، رنگ سبز= خراسان جنوبی الف، رنگ فیروزه ای= رنگ بنفش)

 (یزد ب= آذربایجان غربی، رنگ سبز زیتونی= گلستان، رنگ قهوه ای= خراسان جنوبی ب، رنگ زرد= صورتی، رنگ نارنجی= صورتی

 

 تجزیه به مولفه های اصلی . 2-3
به  هیتجزاستفاده می شود،  یخوشه ا ی هیکنار تجز در که رهیمتغ چند یآمار یها روش از یکی هاپیژنوت یکیروابط ژنت در بررسی

 یکیها بر اساس فاصله ژنت توده ای ها گروه بندی ژنوتیپ یخوشه ا هیروش مانند روش تجز نیدر ا .است (PCOA) یمختصات اصل

پراکنش . گردید انجام جاکاردفاصله  بیبر اساس ضر یمولکول یهاداده یاصل های مولفه به هیتجز در این پژوهش .انجام می شود

نیز با تقسیم  تجزیه به مولفه های اصلیدر همچنین  .قابل مشاهده است( 6شکل)در  اول مولفه دو اساس بر ی مورد بررسیها پیژنوت

 . قرار گرفتتایید  مورد گروه بندی تجزیه خوشه ای،گروه 6ژنوتیپ های مورد مطالعه به 
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  زیگشن ژنوتیپ 51در  PCOA هیتجز یدوبعدنمودار : 6شکل

استان لرستان ب، رنگ = مازندران، رنگ آبی لرستان الف، رنگ قرمز= یزد الف، رنگ سبز= خراسان جنوبی الف، رنگ فیروزه ای= رنگ بنفش)

 (یزد ب= زیتونیآذربایجان غربی، رنگ سبز = گلستان، رنگ قهوه ای= خراسان جنوبی ب، رنگ زرد= صورتی، رنگ نارنجی= صورتی
 

 کلی  گیری جهینت.4

همچنین سطح باالیی از تنوع . نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تنوع ژنتیکی معنی داری در بین توده های بومی گشنیز وجود دارد

 .ای استژنتیکی در درون توده های بومی گشنیز مشاهده شد که نوید بخش امکان گزینش درون توده ای همراه با گزینش بین توده 
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