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توده سياه دانه از نواحي مختلف  Nigella.sativa L.(، 12(كي و ارتباط ژنتيكي برخي از  توده هاي  ايراني گياه سياه دانه به منظور مطالعه تنوع ژنتي

 فرد از هر توده به صورت مخلوط DNA  ،10در اين مطالعه نمونه . برآورد هاي تنوع  ژنتيكي انجام شد  AFLPجغرافيايي ايران تهيه و با استفاده از نشانگر  

. چند شكل بود%) 86(نوار  179نوار قابل امتياز دهي تعداد  207از مجموع . مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت AFLPجفت آغازگر انتخابي  8استخراج شد و با 

با   UPGMAروشبه ه اي تجزيه خوش. بودبين توده هاي فردوس و قوچان  86/0تا بين توده هاي چالوس و بانه  60/0ضريب شباهت ژنتيكي در بين توده ها از 

نتايج نشان داد كه تنوع ژنتيكي قابل قبولي در بين توده  .توده ها را به سه گروه اصلي تقسيم نمود PCoAو تجزيه به روش  ژاكارداستفاده از ضريب شباهت 

  .هاي سياه دانه وجود دارد

  :يديواژگان كل

 AFLPسياه دانه، تنوع ژنتيكي، 

  

  مقدمه

به  هاي منفرد و گلساله با  گياهي يك) Ranunculaceae(و تيره آاللگان ) Ranunculales(هاي ساعت  گل از راسته )Nigella sativa(با نام علميدانه  سياه 

اراك به صورت طبيعي مي رويد و به صورت پرورشي  همنطق از جمله ايران در و) بومي جنوب غربي آسيا(است كه بيشتر در نواحي اروپا و آسيا  رنگ سفيد

عدد كروموزوم ريز و درشت  12داراي  )Nigella sativa( كه گونه ه است سيتوژنتيك نشان دادهاي بررسي  .درخراسان و اصفهان كشت مي گردد

)12=n2=x2 (و ديپلوئيد مي باشد)بذور سياه دانه به دليل خواص دارويي در طب سنتي كاربرد گسترده اي دارد و از طرفي به دليل بومي بودن اين گياه در  .)1

به منظور تشخيص تفاوت هاي ژنتيكي ارقام  مختلف و شناسايي ارقام زراعي   ايران و كشت آن در برخي مناطق كشور، ضرورت مطالعه تنوع ژنتيكي اين گياه

شناسايي ژنوتيپ . براي اهداف اصالحي احساس مي شودمناسب  ژنوتيپ هايو در نتيجه انتخاب  و شناسايي سطح تنوع ژنتيكي موجود در بين توده هامطلوب 

ارزش كمي برخوردار نيست اما به دليل تاثير اجتناب ناپذير فنوتيپ از محيط، استفاده از روش هاي  ها براساس صفات فنوتيپي و مورفولوژيكي گياهان اگرچه از

در دهه هاي اخير . را براي تشخيص دقيق تر ژنوتيپ ها در اختيار اصالح گران قرار دهد برد كارآمدتريراه نوان مكمل روش هاي سنتي مي تواند مولكولي به ع

به عنوان يكي از مهم ترين و كارآمد ترين نشانگر هاي مولكولي امكان  AFLPنشانگر  در اين زمينه ارائه داده اند، يل خوبي رانشانگر هاي مولكولي پتانس



ويژه اي در تشخيص چند شكلي قطعات برشي ژنومي را با استفاده از واكنش زنجيره اي پليمراز فراهم ساخته است و به دليل تكرار پذيري باال از اهميت 

  .مي باشد دانه ايرانتوده سياه  برخيبررسي تنوع ژنتيكي  پژوهش هدف اين. ايي ژنوتيپ ها و مباحث بررسي تنوع برخوردار استشناس

   ها روش و مواد

توده سياه دانه ي جمع آوري شده از مناطق مختلف جغرافيايي ايران مي باشد كه براساس مناطق جغرافيايي  12قيق شامل مواد گياهي مورد مطالعه در اين تح

  ). 1جدول (گذاري شده اند جمع آوري شده نام

  توده سياه دانه مورد مطالعه 12ليست توده و منشاء  - 1جدول

 شماره توده  منشاء  شماره توده  منشاء

1   شمال 7   فردوس

2   طبس 8   اهواز

3   بانه 9   كرمانشاه

4   اراك 10   چالوس

5   كرمان 11   گرگان

6   قوچان 12   آباده

  

نمونه ي برگي از هر توده تهيه و  10) برگي 3تا  2در مرحله (پس از رشد كافي گياهچه ها . در آزمايشگاه ژنتيك دانشگاه شاهد كشت شدهر توده بذر 

 با استفاده از روش هاي اسپكتروفوتومتري و DNAكيفيت و كميت . انجام شد) CTAB  )1به روشاي هر توده از مخلوط برگ ده بوته بر  DNAاستخراج

 انتخابي تركيب آغازگر 8 .انجام شد) 1995(وس و همكاران  دستورالعملمطابق   AFLPروش مراحل .مورد ارزيابي قرار گرفت) درصد /.5(ژل آگارز  الكتروفورز

Pst1-MseI )محصوالت مرحله  .انجام شد) 5(به روش وس و همكاران اي پلي مراززنجيره  هايواكنش  .در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت) 2جدول

تفكبك و آشكار سازي با رنگ آميزي نيترات نقره طبق دستور العمل باسام و همكاران درصد  5/6ژل پلي اكريل آميد واسرشته ساز  با استفاده ازتكثير انتخابي 

نرم افزار  5نسخه  تجزيه داده ها با استفاده از .امتيازدهي شد 0و  1با اعداد  به ترتيبعدم وجود نوار امتياز دهي نوار ها دستي و وجود و  .شد انجام) 2(

  .انجام شد) 6(داروين

 بحث و نتايج

در بين توده ها چند  )%86(نوار  179از اين تعداد . دست آمده نوار ب 207در مجموع تعداد استفاده شده  Pst1-MseIتركيب آغازگري  8در اين پژوهش از 

  .)2جدول(را نشان داد  )%100(بيشترين چندشكلي P-GAG/M-GCآغازگري تركيب . شكلي نشان دادند

 

 



  اسامي آغازگر هاي مورد استفاده، تعداد باند، درصد چند شكلي و محتواي داده هاي چند شكل - 2جدول

PIC درصد چند شكلي   تعداد باند چند شكل  تعداد كل باند زگريتركيب آغا  

25/0   78%  26  33  P-AT , M-TG 

24/0   91%   22  24  P-AT , M-GC 

26/0   93%   29  31  P-CA , M-CG 

25/0   83%   30  36  P-CA , M-GC 

19/0   68%   13  19  P-CA , M-TG 

20/0   83%   15  18  P-CA , M-GT 

24/0   100%   28  28  P-GAG , M-GC 

26/0   88%   16  18  P-GAG , M-TG 

24/0   86%   179  207  نميانگي  

 

به ). 1شكل (گروه كلي تقسيم بندي نمود 3سياه دانه مورد بررسي را در  توده 12 د،ژاكاربا استفاده از ضريب شباهت  UPGMA روشتجزيه خوشه اي به 

ضريب ). 1شكل(گرفتندتوده ي باقيمانده در يك گروه جاي  7طوري كه توده هاي آباده و گرگان در يك گروه و توده هاي بانه ، اراك و كرمان در يك گروه و 

  .بود متغيير بين توده هاي فردوس و قوچان 86/0تا بين توده هاي چالوس و بانه  60/0ت ژنتيكي در بين توده ها از شباه

.                         

  توده سياه دانه PCoA ،12نمودار دوبعدي  - 2شكل         با استفاده UPGMA نمودار گروه بندي به روش - 1شكل

   توده سياه دانه 12در  ژاكارد ز ضريبا 

 

توده بر اين اساس نيز  و به دست آمد UPGMAنيز نتايج مشابه تجزيه خوشه اي به روش  PCoA (Principal coordinate analysis)همچنين از تجزيه 

قابل قبولي در بين توده هاي مورد مطالعه وجود دارد كه نتايج اين پژوهش نشان داد كه تنوع ژنتيكي  .)2شكل(شدندتقسيم اصلي گروه  3 به ي مورد مطالعهها



بديهي است مطالعه تعداد توده هاي بيشتر و بررسي تنوع درون توده ها مي . مي توان از اين تنوع در توليد ارقام اصالح شده با ويژگي هاي مطلوب استفاده نمود

 .تواند در شناسايي توده ها و ژنوتيپ هاي برتر مفيدتر باشد
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