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تعیین روابط فیلوژنتیک تعدادی از ژنوتیپهای مرکبات شمال ایران با استفاده از
نشانگرهای ISSR
Determination of Phylogenetic Relationships in some Citrus Genotypes of Northern
Iran Using ISSR Markers
هاجر بخشیپور میانده ،*1بهروز گلعین ،2ایرج مهرگان 3و سارا سعادتمند
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چکیده
اطالع از روابط فیلوژنتیك و تنوع ژنتیكی در مركبات جهت تشخیص روابط ژنتیكی ،شناسایی ژرمپالسم و ثبت ارقام جدید ،امري مهم و
ضروري میباشد .در كلكسیونهاي مركبات كشور ،تعدادي بیوتیپ وجود دارد كه شناسایی آنها عمدتاً براساس صفات مورفولوژي بوده و
تحقیقات ژنتیكی چندانی بر روي آنها انجام نشده است بهمنظور بررسی تنوع ژنتیكی و روابط خویشاوندي بین  44ژنوتیپ از ارقام
ناشناخته و تجاري مركبات موجود در ایستگاه تحقیقات كترا ،از نشانگرهاي  ISSRاستفاده گردید .دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهاي
به روش  UPGMAبا ضریب تشابه جاكارد ژنوتیپهاي مورد بررسی را به نه گروه ( H ،G ،F ،E ،D ،C ،B ،Aو  )Iمجزا طبقهبندي كرد.
ارقام پرتقال ،نارنگی و  13ژنوتیپ ناشناخته در گروه  ،Aیك ژنوتیپ ناشناخته در گروه  ،Bدو ژنوتیپ ناشناخته در گروه  ،Cیك
ژنوتیپ ناشناخته در گروه  ،Dگریپفروت و پوملو و نارنج و شش ژنوتیپ ناشناخته در گروه  ،Eدو ژنوتیپ ناشناخته در گروه  ،Fیوزو در
گروه  ،Gدو ژنوتیپ ناشناخته در گروه  Hو در نهایت ارقام لیمو و بالنگ در گروه  Iقرار گرفتند .تجزیه تنوع ژنتیكی و تعیین روابط
خویشاوندي در مركبات ،اطالعات مفیدي را براي برنامههاي بهنژادي ،انتخاب و حفظ ارقام فراهم میكند.
واژههای کلیدی :ارقام مركبات ،روابط خویشاوندي ،ژرمپالسم ،نشانگر مولكولی

 .1مربی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران
 .2دانشیار ،مؤسسه تحقیقات مركبات كشور ،رامسر
 3و  .4استادیاران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران
Email: hajar.bakhshipour@yahoo.com
* :نویسنده مسوول
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می دهد ،اما نیازي به یك توالی براي سنتز آغازگر ندارد و
هم چنین از مزایاي نشانگرهاي تصادفی نیز برخوردار است
ملونی و همكاران ( .)Meloni et al., 2006این نشانگر معمو ًال
چندشكلی باالیی را نشان میدهد بورنت و برانچارد ( Bornet
.)and Branchard, 2001
این تكنیك در زمینههاي تنوع ژنتیكی ،مطالعات
فیلوژنتیك ،تعیین نقشه ژنی ،شناسایی گونهها یا واریتهها و
تكامل بیولوژي در دامنه وسیعی از گونهها و جنسهاي مركبات
كاربرد دارد .براي مثال میتوان به پژوهشهاي انجام شده زیر
اشاره نمود :شهسوار و همكاران ))Shahsavar et al., 2007
تنوع ژنتیكی و ارتباط فیلوژنتیك میان  33ژنوتیپ تجاري و
ناشناخته مركبات استان فارس را با استفاده از نشانگرهاي
 ISSRبررسی كردند .نشانگر  ISSRبه خوبی توانست روابط بین
ژنوتیپهاي مذكور را آشكار سازد .ریما و همكاران ) Rima et
 )al., 2011طی شناسایی و تخمین تنوع ژنتیكی در مركبات
تأیید كردند كه نشانگرهاي  RAPDو  ISSRقادرند چندشكلی
قابل قبولی را آشكار سازند و بر پایه آن میتوان ژنوتیپها و
گونههاي مركبات را به درستی از هم متمایز ساخت .گلسن و
روز ( )Gulsen and Roose, 2001از آیزوزایمها و نشانگرهاي
مولكولی  SSRو  ISSRجهت بررسی تنوع ژنتیك و ارتباط
فیلوژنتیك میان  24رقم لیموشیرین ) (C. limonاستفاده
نمودند و تنوع ژنتیكی كمی میان آنها مشاهده نمودند .در
پژوهشی تنوع ژنتیكی میان  44نارنج سهبرگ ( Poncirus
 )trifoliataكه بهصورت رویشی تكثیر شده بودند با استفاده از
هفت مكان ژنی آیزوزایم 34 ،تركیب  RFLPو  11نشانگر
 ISSRتعیین شد .در میان نشانگرها ISSR ،چندشكلی باالیی را
نشان داد و در نهایت  44ژنوتیپ نارنج سهبرگ به چهار گروه
اصلی دستهبندي شدند (فانگ و همكاران .)1998 ،اوزون و
همكاران ( )Uzun et al., 2010جهت شناسایی و تمایز ارقام
گریپفروت و پوملو از نشانگرهاي  ISSRاستفاده كردند .بدین-
منظور ،آنها  23رقم گریپفروت و پنج رقم پوملو و یك C.
 hassakuرا مورد استفاده قرار دادند .پس از تجزیه دادهها آنها
كل ارقام را به دو خوشه تقسیم نمودند .زیكسیانگ و
همكاران ) )Zhixiang et al., 2009با استفاده از نشانگر ،ISSR
 14واریته مركبات  Nanfengرا از نظر تنوع و ارتباط ژنتیكی
مورد مطالعه قرار دادند و آنها را در سه گروه هفت ،سه و چهار
واریتهاي تقسیم نمودند.
در ایران با تالش محققین و باغداران پیشرو ،بیوتیپهاي
مختلف پرتقال ،لیمو ،گریپفروت و نارنگی كه از طریق جهش،
دورگگیريهاي طبیعی و تغییرات ژنتیكی بهوجود آمدهاند،

مقدمه
مركبات عموماً به گونههاي مختلفی از جنس
(خانواده  )Rutaceaeاطالق میشود .مركبات در ایران شامل
گروه بزرگی از میوهها ازجمله پرتقال  ،Citrus sinensisنارنگی
C.
 ،C. reticulataالیم  ،C. aurantifoliaگریپفروت
 ،paradisiدارابی  C. grandisمیباشد .گسترش وسیع
جغرافیایی و میزان باالي تولید مركبات موجب شده است كه
این محصول از اهمیت اقتصادي زیادي در جهان برخوردار
باشد .در دنیاي جدید ،مركبات دومین صنعت بزرگ میوه در
تجارت جهانی بوده و میتواند در اقلیمهاي گرمسیري و
نیمهگرمسیري كه خاك مناسب ،گرماي متوسط و رطوبت
دائمی داشته باشند گسترش یابد گلعین و عدولی ( Golein and
 .)Adouli, 2011یكی از پایههاي اساسی بهنژادي گیاهان،
دسترسی و آگاهی از میزان تنوع در مجموعههاي ژنتیكی و
مراحل مختلف پروژههاي بهنژادي است .تخمین تركیب ژنتیكی
مركبات و مجموعههاي ژنتیكی و قرابت بین آنها از گذشته دور
معمول بوده است باركلی و همكاران (.)Barkley et al., 2006
مشخص شدن ردهبندي و تنوع ژنتیكی در مركبات جهت تعیین
روابط ژنتیكی ،شناسایی ژرمپالسم ،كنترل فرسایش ژنتیكی،
ایجاد برنامههاي بهنژادي و ثبت ارقام جدید ،امري مهم و
ضروري میباشد هررو و همكاران ( .)Herrero et al., 1996یكی
از پیامدهاي اجتنابناپذیر كشاورزي مدرن كه مبتنی بر استفاده
از واریتههاي اصالح شده با حداكثر عملكرد و كیفیت قابل قبول
میباشد ،كاهش تنوع ذخایر ژنتیكی بوده است .بنابراین امروزه
آگاهی از تنوع ژنتیكی و مدیریت منابع ژنتیكی بومی و وارداتی
بهعنوان اجزاء مهم پروژههاي بهنژادي نبات تلقی میگردند
كروجر و روز ( .)Krueger and Roose, 2003درگذشته،
مطالعات روابط فیلوژنتیك میان جنسها و گونههاي مركبات
تنها بر اساس خصوصیات مرفولوژي انجام میگرفت نیكوالسی و
همكاران ( ،)Nicolosi et al., 2000اما استفاده از خصوصیات
مورفولوژي به تنهایی ،جهت تعیین و شناسایی میان ارقام
مركبات كاري دشوار است و عالوهبر آن ،این صفات تحت تأثیر
محیط قرار میگیرند .بنابراین استفاده از نشانگرهاي مولكولی
بهطور گستردهاي در مطالعه روابط فیلوژنتیك و تنوع ژنتیكی در
گیاهان مختلف استفاده گردیده است فانگ و همكاران ( Fang
 .)et al., 1998امروزه تعیین تنوع ژنتیكی با استفاده از
نشانگرهاي مولكولی آسانتر ،كم هزینهتر ،تكرارپذیرتر و قابل
اعتمادتر از نشانگرهاي مورفولوژي است .از میان این نشانگرها،
میتوان به نشانگر )Inter Simple Sequence Repeat( ISSR
اشاره نمود .نشانگر  ISSRخصوصیات ریزماهوارهها را نشان
Citrus L.
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گونههاي  C. medica ،C. reticulataو  C. grandisبهعنوان
گونههاي اصلی پیشنهاد شدند و سایر گونهها ،دورگهاي
حاصل از این گونههاي اصلی هستند فدرسی و همكاران؛
نیكوالسی و همكاران ( Federici et al., 1998; Nicolosi et al.,
 .)2000برگها از سرشاخههاي جوان بدون نشانههاي ظاهري
ناشی از اثر عوامل بیماريزا و فیزیولوژیك بودند .پنج الی شش
برگ سالم جوان از هر گیاه جمعآوري و تا زمان استخراج
 DNAدر فریزر در دماي منهاي  46درجه سانتیگراد نگهداري
شد .استخراج  DNAبه روش موري و تامپسون ( Murry and
 )Thompson, 1980انجام گرفت .پس از استخراج  DNAو قبل
از انجام هر گونه واكنشهاي  ،PCRجهت بررسی كمیت
اسیدهاينوكلئیك DNA ،بهدست آمده با اسپكتروفتومتر (نانو
دراپ  )ND1000در طولموج جذب  206نانومتر بررسی شد.
همچنین براي تأیید كیفیت  DNAاستخراج شده ،نمونهها با
روش الكتروفورز روي ژل آگارز  6/4درصد مورد مطالعه قرار
گرفتند.

جمعآوري شدهاند و در مجموعههاي شمال و جنوب كشور
نگهداري میشوند .پایشهاي انجام شده در این مجموعهها
عمدتاً براساس صفات مورفولوژي بوده و تحقیقات ژنتیكی
چندانی بر روي آنها انجام نشده است و اطالعات دقیقی از
روابط ژنتیكی و خویشاوندي بین این ژنوتیپها و با ارقام
تجاري وجود ندارد .با توجه به اینكه تعدادي از این ژنوتیپها بر
اساس حدس و یا بر مبناي برخی صفات ظاهري نامگذاري
شدهاند و از وضعیت تعدادي دیگر نیز اطالعاتی در دست نیست،
هدف از این مطالعه بررسی و شناسایی برخی از این ژنوتیپها و
ارتباط آنها با ارقام تجاري با استفاده از نشانگر  ISSRاست كه
در كلكسیون مركبات كترا موجود میباشند.
مواد و روشها
الف .مواد گیاهی و استخراج  DNAژنومیک
براي انجام این آزمایش ،برگ  44نمونه مركبات از ایستگاه
تحقیقات مركبات كترا (تنكابن) جمعآوري شد (جدول  .)1در
میان نمونههاي شاهد ،سه گونه از جنس  Citrusشامل

جدول  :1ارقام مركبات استفاده شده در این مطالعه
Table 1: Citrus cultivars used in this study.

نام عمومی

نام علمی گیاه

كد گیاه

ردیف

Common name

Science name

Plant code

Number

نامشخص ()Unknown

Citrus spp.

G1- G33

1- 33

لمون اروكا ()EureKa lemon

Citrus limon (L.) Burm.

G34

34

نارنگی دنسی ()Dancy mandarin

Citrus reticulata Blanco.

G35

35

نارنگی كلمانتین ()Clementine mandarin
لیموشیرین ()Sweet lime

Citrus clementina

G36

36

Citrus limettioides Tan.

G37

37

بالنگ ()Citron

Citrus medica L.

G38

38

لیمو آب شیراز ()Mexican lime
یوزو ()Yuzu
نارنج ()Sour orange
پوملو ()Pummelo
پرتقال خونی ()Moro orange
گریپفروت دانكن ()Duncan grapefruit
پرتقال تامسون ()Thomson navel orange

Citrus aurantifolia (Chrism.) Swingle

G39

39

Citrus junos Sieb ex Yan.

G40

40

Citrus aurantium L.

G41

41

Citrus grandis (L.) Osbeck.

G42

42

Citrus sinensis (L.) Osbeck

G43

43

Citrus paradisi Macf.

G44

44

Citrus sinensis (L.) Osbeck

G45

45

33

تعیین روابط فیلوژنتیک تعدادی از ژنوتیپهای مرکبات شمال ...

واسرشتهسازي اولیه در  34درجه سانتیگراد بهمدت پنج
دقیقه 46 ،چرخه شامل واسرشتهسازي در  34درجه
سانتیگراد بهمدت  36ثانیه ،دماي اتصال براي هر آغازگر 46
درجه سانتیگراد به مدت  44ثانیه و توسعه در  22درجه
سانتیگراد بهمدت دو دقیقه و در نهایت هفت دقیقه توسعه
نهایی انجام شد .بهمنظور بررسی و تفكیك محصوالت حاصل از
تكثیر ،از ژل آگارز با غلظت  1/4درصد استفاده شد .پس از
الكتروفورز و رنگ آمیزي ژل با اتیدیوم بروماید ،نوارها در زیر نور
ماوراءبنفش با استفاده از دستگاه ژلداك مشاهده و
عكسبرداري شدند( .شكل .)2

ب .واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRبا آغازگر ISSR
واكنش زنجیرهاي پلیمراز با استفاده از دستگاه ترموسایكلر ( MJ

 )Research, PTC200با  16آغازگر  ISSRاختصاصی مركبات
(جدول  )2كه در مطالعات سایر محققین كیفیت آللی مناسب و
میزان چندشكلی باالیی را بین ارقام نشان داده بودند ،انجام
گرفت .واكنشهاي  PCRبا استفاده از مواد تهیه شده از شركت
سیناژن و در حجم  16میكرولیتر شامل یك میكرولیتر بافر
 1/4 ،16Xمیلیموالر كلریدمنیزیم 6/2 ،واحد آنزیم Taq DNA
 6/4 ،Polymeraseمیكروموالر از هر آغازگر 6/2 ،میلیموالر
مخلوط نوكلئوتیدي ) (dNTPsو  46نانوگرم  DNAژنومی،
انجام شد .شرایط تكثیر  DNAدر ابتدا براي هر آغازگر بهصورت

جدول  :2توالی آغازگرها ،تعداد نوارهاي چندشكل و درصد چندشكلی محاسبه شده براي آغازگرها
Table 2: Sequences of primers, number of polymorphic bands and polymorphism percent

درصد چندشكلی

تعداد نوار چند شكل

توالی

كد آغازگر

PIC value
0.25
0.28
0.27
0.31
0.27
0.26
0.37
0.32
0.29
0.38

Number of polymorphic bands
17
17
14
15
11
11
15
17
12
16

)Sequences (5′–3′
HVH (GA)7T
(GA)8YG
(AG)8YT
(AG)8YC
(AC)8YG
(AC)8YA
(AC)8YT
(CA)8RG
BDB(TCC)5
(AG)8 G

Primer code
N1
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
ISSR 1
ISSR 809

 :Yپیریمیدین :B ،فاقد آدنین :D ،فاقد سیتوزین :H ،فاقد گوانین :V ،فاقد تیمین :R ،پورین
Y: Pyrimidine, B: Non-A, D: Non-C, H: Non-G, V: Non-T, R: Purin

ج .آنالیز دادهها

نتایج و بحث

جهت امتیازدهی باندها از نرمافزار  Adobe photoshopاستفاده
گردید .الگوي نواري حاصل بهصورت وجود یا عدم وجود نوارها
در محصول  PCRبا اعداد صفر و یك امتیازدهی شدند .تجزیه
خوشهاي به روش گروههاي وزنی جفت نشده ( )UPGMAو با
ضریب تشابه جاكارد انجام شد .تجزیه تحلیل دادهها با استفاده
از نرمافزار  NTSYS pc ver 2.02و POPGENE ver 1.31

در این پژوهش ،با استفاده از  16آغازگر  ،ISSRروابط
فیلوژنتیك  44ژنوتیپ مركبات مورد بررسی قرار گرفت .شكل
 1نتایج حاصل از تكثیر  PCRنمونهها را با استفاده از آغازگر
 ISSR809نشان میدهد .آغازگرهاي مورد نظر توانستند در
مجموع  144نوار چندشكل را تكثیر كنند .تعداد نوارهاي تكثیر
شده توسط هر آغازگر بین  11-12عدد بود كه بیشترین آن با
 12نوار مربوط به آغازگرهاي  N10 ،N4 ،N1و كمترین آن
مربوط به آغازگرهاي  N8 ،N7بود .میانگین محتوي اطالعات
چندشكلی ( 6/23 )PICبود كه باالترین  PICمربوط به آغازگر
 ISSR 809معادل  6/34و كمترین آن مربوط به آغازگر  N1و
معادل  6/24بود (جدول .)2

انجام گرفت.
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شكل  :1الگوي نواري حاصل از تكثیر  DNAژنومی مركبات توسط آغازگر  ISSR809در آزمون  :M .ISSRنشانگر اندازه .شمارههاي
 1-44مربوط به ژنوتیپهاي مورد مطالعه است
Fig. 1: ISSR amplified with the primer ISSR809. M: DNA ladder100bp plus; Lanes 1- 45 are ISSR products of the
Citrus accessions

شكل  :2دندروگرام  44ژنوتیپ مركبات با استفاده از نشانگر  ISSRبه روش گروههاي جفتی وزن نشده
Fig. 2: Dendrogram of 45 genotypes of Citrus using ISSR markers based on UPGMA
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تأیید میكند و گریپفروت در ضریب تشابه  6/41از پوملو جدا
شده است .پوملو یكی دیگر از سه گونه اصلی مركبات است و
قرابت درونگونهاي باالیی در میان آنها وجود دارد (بارت و
رودز .)1976 ،این با تمایل به خودبارور بودن در پوملوها كه به-
دلیل هموزیگوس بودن آنها فرض میشود همخوانی دارد .نتایج
بهدست آمده از آیزوزایمها تأییدكننده این فرضیه است و پوملو
در  16مكان ژنی مورد بررسی هموزیگوس بود تورس و
همكاران ( .)Torres et al., 1978از طرفی دیگر نارنج ( )G41با
ضریب تشابه  6/26از پوملو و گریپ فروت جدا میگردد.
مطالعات حاكی از آن است كه نارنجها هیبریدهاي طبیعی
نارنگی و پوملو هستند (فدرسی و همكاران .)1998 ،اطالعات
بهدست آمده از نشانگر مولكولی  PCR-RFLPاین موضوع را
تأیید میكند اسدي آبكنار ( .)Asadi Abkenar, 2007دو
ژنوتیپ ناشناخته  G19 ،G13در گروه  Fجاي گرفتند .این
ژنوتیپها با هیچیك از نمونههاي شاهد مورد بررسی در این
مطالعه قرابت نشان نداد .آنها احتماالً دورگهایی هستند كه
بهطور طبیعی بهوجود آمدهاند .مركبات به انجام دورگگیري
میان گونهها شناخته شده هستند ایواماسا و همكاران
( .)Iwamasa et al., 1988همچنین ممكن است كه این
ژنوتیپها موتانتی باشند كه در اثر جهش سوماتیكی ایجاد شده
و با نشانگرهاي استفاده شده در این مطالعه قابل تمیز نیستند.
یوزو به تنهایی در گروه  Gقرار گرفت .در گروه  Hژنوتیپهاي
 G16و  G28و در خوشه  Iارقام لیمو و بالنگ ( )G38قرار
گرفتند كه با ضریب تشابه  6/42از گروه  Hجدا شدند .بالنگ
یكی از سه گونه اصلی مركبات است و بهعنوان منشأ سایر
مركبات شناخته شده است (بارت و رودز .)1976 ،گزارشات
حاكی از این هستند كه لمونها دورگ حاصل از تالقی میان
الیم ( )G39و بالنگ هستند ،اما به لحاظ ژنتیكی قرابت
بیشتري نسبت به الیم دارند و یا دورگ حاصل از بالنگ و نارنج
میباشند (گلسن و روز .)2001 ،نتایج بهدست آمده در این
پژوهش نیز مؤید این موضوع است زیرا لمون اروكا در ضرایب
تشابه  6/44از بالنگ و  6/04از الیم تفكیك شد.
دورگگیريهاي طبیعی بین گونهها و جهشهاي جوانهاي
زیادي در اعضاء جنس  Citrusوجود دارد كه این جهشها
باعث ایجاد تنوع در ارقام میشوند مور (.)Moore, 2001
در مجموع نشانگرهاي  ISSRاستفاده شده در این مطالعه
قادر به تكثیر توالی هدف در ژنوتیپهاي مورد مطالعه بودند.
نشانگرهاي حاضر توانستند روابط ژنتیكی در گروه مورد مطالعه
را تقریباً بهطور واضحی مشخص كنند .این با نتایج گزارشات
فانگ و روز1997 ،؛ شهسوار و همكاران؛ بیسواس و همكاران

تجزیه خوشهاي  44ژنوتیپ مورد مطالعه براساس روش
گروههايجفتی وزن نشده ( )UPGMAانجام شد .پس از برش
دندروگرام در ضریب تشابه  ،6/41ژنوتیپها در نه خوشه اصلی
 H ،G ،F ،E ،D ،C ،B ،Aو  Iدستهبندي شدند (شكل  .)2ارقام
پرتقال ،نارنگی و  13ژنوتیپ ناشناخته در گروه  Aقرار گرفتند.
با توجه به اینكه برخی از ژنوتیپها مانند  G7با  G26 ،G8با
 G31 ،G27با  G32و  G33قرابت زیادي با همدیگر دارند ،آنها
احتماالً موتانتهایی هستند كه در اثر جهش سوماتیكی بهوجود
آمدهاند یا ژنوتیپهاي مشابه نوسالر همدیگر هستند .برخی
مطالعات نشان دادهاند كه پرتقالها بهطور ژنتیكی یك بیوتیپ
هستند .با مطالعه  16رقم پرتقال مشخص شد كه الگوي باند
كروموزومی در  16كلون هتروزیگوس است ،ولی با استفاده از
نشانگرهاي ریزماهواره تفاوتی در این  16رقم مشاهده نشد .این
نتایج میتواند دلیلی بر منشاء مونوفیلیتیك (متحداالصل)
پرتقال باشد كه بهوسیله جهش سوماتیكی و انتخاب كلون برتر
دنبال شده است لورو و همكاران ( .)Luro et al., 1995الگوي
باند ریزماهوارهاي مشابهاي میان پرتقال و نارنگی مشاهده شده
است كه بیانگر روابط خویشاوندي نزدیك این دو گونه است
(لورو و همكاران .)1995 ،نتایج حاصل از پژوهش بارت و رودز
( )Barret and Rhodes, 1976نشان میدهد كه پرتقال از تالقی
پوملو و نارنگی بهوجود آمده است .نتایج بهدست آمده در این
مطالعه نیز این فرضیه را تأیید میكند زیرا نارنگی قرابت
ژنتیكی  6/02با پرتقال دارد .در گروه  ،Bژنوتیپ ناشناخته
 G25و در گروه  Cدو ژنوتیپ ناشناخته  G3 ،G2و در گروه D
نیز یك ژنوتیپ ناشناخته  G11جاي گرفتند .این ژنوتیپها با
هیچیك از نمونههاي شاهد مورد بررسی دراین مطالعه قرابت
نشان ندادند .باركلی و همكاران ( )2006پیشنهاد كردند ارقام
حاصل از تالقی جنسی ،تنوع ژنتیكی بسیار باالیی نسبت به
ارقام آپومیكسی دارند ،بنابراین روابط اجدادي آنها كمتر
شناخته شده است .خوشه  Eشامل گریپفروت ( )G44و پوملو
( )G42و نارنج ( )G41میباشد كه با ژنوتیپهاي ،G15 ،G9
 G22 ،G18 ،G30و  G21ضریب تشابه  6/43دارند و نشان
میدهد كه قرابت ژنتیكی نسبت ًا خوبی بین آنها وجود دارد.
فانگ و روز ( )Fang and Roose, 1997از نشانگر مولكولی
 ISSRجهت بررسی هفت رقم گریپفروت استفاده نمودند و
گزارش كردند كه تنها یك رقم با سایر ارقام اختالف نشان داده
كه تحت تأثیر جهش قرار گرفته بود .نتایج مطالعه با
نشانگرهاي  RAPDو  SCARنشان داد كه گریپفروت از تالقی
میان پرتقال و پوملو ایجاد شده است (نیكوالسی و همكاران،
 .)2000نتایج بهدست آمده در این مطالعه نیز این فرضیه را
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در تعیین والدین مادري و تكمیل دقیقتر قرابت این ژنوتیپها
كمك نماید.

( )Shahsavar et al., 2007; Biswas et al., 2010كه اعالم
كردند ،نشانگر مولكولی  ISSRابزاري قدرتمند در تجزیه
ژنتیكی مركبات است ،مطابقت دارد .از آنجایی كه مناطق
شمالی كشور عمدتاً زیر كشت ارقام پرتقال و نارنگی میباشد،
بنابراین جهش یا دورگگیريهاي طبیعی نیز در این دو گونه
زیاد بوده و به این دلیل ،اكثر ژنوتیپهاي ناشناخته مورد
بررسی در گروه پرتقال و نارنگی قرار گرفتند .نشانگرهاي
مولكولی دیگر مانند  PCR-RFLPو  SSRممكن است بتوانند

سپاسگزاری
بدینوسیله از همكاري اساتید محترم كه در مراحل مختلف
تحقیق همكاري داشتهاند قدردانی و تشكر میكنم .از داوران
محترم مجله فنآوري زیستی در كشاورزي كه با دقت فراوان
مقاله را مطالعه نمودند و نكات بسیار ارزشمندي را یادآوري
كردند ،نهایت تشكر و سپاس را دارم.

منابع:
جهت مطالعه منابع به صفحه  14-14متن انگلیسی مراجعه شود.
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