
با استفاده  Loliumس هاي جن گونه یتاکسونومیکژنتیکی و روابط  مطالعه تنوع
  بذرياي  ذخیرهي ها پروتئیناز الکتروفورز 

  
  2ندوشن حسین میرزایی و 1سید عباس میرجلیلی 

  
  چکیده

Lolium  و از قبیله  یانهاي مرتعی تیره گندم جنسیکی ازFestuceae  ایـن جـنس در   . اسـت
این تحقیق به منظـور  . ارد و در مراتع شمالی و غربی کشور پراکنده استایران رویش طبیعی د

هاي آن در ایـران   این جنس و شناخت حدود گونه یتاکسونومیکتنوع ژنتیکی و ارتباط بررسی 
جمعیـت کـه از نقـاط مختلـف کشـور       18 هايربـذ گـرم از  2/0مقـدار  . صورت گرفته اسـت 

هاي  اخذ شده بود، پس از جدا شدن پوششتی آوري شده یا از بانک ژن مؤسسات تحقیقا جمع
اي بـذر آنهـا    ي ذخیـره هـا  پـروتئین از ازت مایع ساییده شد و ، در هاون چینی و با استفاده آنها

الکتروفـورز   SDS – PAGEاستخراج گردید و با استفاده از ژل پلی اکریل آمیـد و بـه روش   
 یتاکسـونومیک د معادل یـک صـفت   باند پروتئینی ظاهر شد که هر بان 21، فرآوريپس از . شد

هـاي   د باندهاي پروتئینی در روي ژلها، جـدول داده بر مبناي وجود یا عدم وجو. منظور گردید
 به روش تجزیه به عاملها و تجزیه کالسترتهیه گردید و ) شماره باند پروتئینی× جمعیت (خام 

را تأییـد  گرفتـه  ی صـورت  ختدست آمده مطالعات ریخـت شـنا  نتایج ب. تجزیه و تحلیل شدند
هاي خودگشن از  گونه. کی بودتاکسونومیف به لحاظ هاي موصو و حاکی از جدایی گونهنموده 
  .ي هر گروه مشاهده شدها گونههاي دگرگشن جدا شدند و تفکیک خوبی بین  گونه

  
،  SDS – PAGEبـذري،  اي  ذخیـره ي هـا  پـروتئین ، الکتروفـورز،  Lolium: کلیدي هاي واژه

  بندي خوشه تجزیه و تحلیل

                                                 
  .تهران، ، وزارت جهاد کشاورزي)ره(آموزش عالی امام خمینیمرکز  -1

Email:amirjalili@hotmail.com 
  ثبت و گواهی بذر و نهالمؤسسه تحقیقات  -٢

mailto:Email:amirjalili@hotmail.com


258 ...با استفاده از  Loliumس هاي جن گونه یابط تاکسونومیکمطالعه تنوع ژنتیکی و رو

  مقدمه
Lolium هاي مرتعی تیره گندم و از قبیله  یکی از جنسFestuceae این جنس . است

رد و در نقاط مختلف داراي هشت گونه است که پنج گونه آن در ایران رویش طبیعی دا
ي مختلف این جـنس بـه لحـاظ تولیـد     ها گونه. )1381میرجلیلی، ( شود کشور یافت می

ضمن خوشخوراك بودن، علوفه مناسبی نیـز بـه    ها گونهاین . ارندعلوفه اهمیت زیادي د
داراي  L. multiflorumمثـال، گونـه  عنوان بـه . کنند ژه در فصول نامناسب سال تولید میوی

هاي سرد زمستان است و مقاومت زیادي بـه سـرما دارد و علوفـه     قابلیت رشد در دوره
ي یـک  هـا  گونـه شـناخت  ). 1379، میرزایی ندوشن و ندرخانی(کند  خوبی نیز تولید می
بررســی زیــادي بــراي  تــالش بنــابراینم در اصــالح گیاهــان اســت؛ جــنس اولــین گــا

 .؛ Bor ،1968؛ Bor) ،1970  این جنس در دنیا صـورت پذیرفتـه اسـت    تاکسونومیکی

Clapham ،ــاران ؛ Mill ،1985؛ Humphries ،1980؛ Hubbard ،1954؛ 1978 و همکــ
Parsa ،1950 و Prat ،1960(   بـذري بـه منظـور    اي  ذخیـره ي هـا  پـروتئین ولی بررسـی

  . این جنس کمتر گزارش شده است تاکسونومیکیمطالعات استفاده در 
Ferguson  و Grabe )1984(،  گونــه  اي بــذري ذخیــره  يهــا پــروتئین  در تحقیقـی   

L. multiflorum   از  جمعیـت  3و L. hybridum (L. perenne x multiflorum)  14و 
 - Bulinska .کردند  و تحلیل  تجزیه  SDS - PAGE  وسیله  را به L. perenne تیوار ازکول

Radomska  و  Lester)1985(،   ي ایـن جـنس   هـا  گونـه  در مـورد تحقیق نسبتاً کـاملی
 50  یشناخت ریختاي بذر و تجزیه و تحلیل  ذخیره  يها پروتئینالکتروفورز آنها . داشتند
تجزیـه و تحلیـل     در ایـن . دادنـد   را انجام Lolium  گونه 5از   جمعیت 48  درباره  صفت

)PCA( ،L. perenne و L. multiflorum يهـا  جمعیـت از   و برخی  L. rigidum ) تمـام  
مجـزا  ) هستند  هر دو خودگشن  که(L. temulentum  و L. remotum را از) ها دگرگشن
  یـک   الکتروفـورز نیـز طیـف   .  خترا نیز از یکدیگر جدا سـا   آخري  دو گونه  کرد و این

 طیف .باند ایجاد کرد 14و  13با   ترتیب  به L. remotum و L. temulentum  براي  شکلی
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 L. perenne ،L. multiflorum و   L. rigidum اما .  باند داشت 18و  19و  16  ترتیب  به
   کردند که  گیري جهآنها نتی.  وجود داشت  اختالفهاییتندرو،   باندهاي  در وجود و شدت

L. multiflorum تواند از نمی L. rigidum ایـن   شود و پیشنهاد کردند کـه   داده تشخیص  
ــه ــز  دو گون ــهL. perenne  و نی ــدازه  ب ــافی  ان ــه   ک ــتند ک ــایز نیس ــوان  متم ــا را   بت آنه

 . )Lester  ،1985و   Bulinska–Radomsca( مجـزا در نظـر گرفـت     هـاي  گونـه عنوان به
Ferguson و  Grabe)1986(هـاي رقم  بـین تا کردند  را اجرا  ورزيفالکترو  روش  ، یک   

L. perenneشوند  تمایز قائل.  

Emoto  )1989( ،هاي جنس  درباره  تاکسونومیکی  اي مطالعه  Lolium و Festuca   بـر
 و  L. temulentum  بـه  L. perenne و نتیجه گرفت که داد  انجام  یزوزایمیا  تنوع  مبناي

L. remotum هـاي  از گونه خودگشن احتماالً  دو گونه  این که و پیشنهاد کرد است  شبیه  
 .Lدو گونـه   مطالعات  این  برحسب. اند منشأ گرفته L. perenne  دگرگشن  یک 1 خواهري

multiflorum  و L. rigidum پیشـنهاد    وي در خاتمه. شوند نمی  مجزا تقسیم  دو گونه  به
  جـنس   یـک عنوان بـه تواننـد   مـی   Festuca و Lolium  هاي جنس  هاي گونه  که  است  کرده

 .شوند  بازنگري

Murphy  ي هـا  پـروتئین الگوهـاي بنـدینگ    تجزیه وتحلیـل  ،)1990(  و همکارانش
اسـتفاده   رساز ارقـام حدواسـط و دیـر    رساي بذري را براي تشخیص ارقام زود ذخیره
 تاکسـونومیکی روابط   دربارهرا   وسیعی  تحقیق ،)Balfourier )1994و Charmet . کردند

 11از   نشاسته  الکتروفورز ژل  وسیله  به Festuca pratensis و Lolium از  هایی نمونه  بین
  گونـه   از هشـت   جمعیت 32  در مورداین تحقیق که آنها در  .دادند  انجام  آنزیمی  سیستم
  درون  آنزیمـی   و تنـوع   اي گونه  بین بطروا  جستجوي  به، صورت گرفتLolium   جنس
  . پرداختندLolium   جنس

                                                 
1- Sister Species 
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Chen - Lixue  از تیره  گونه 147  بذري  يها پروتئین ،)1996(  و همکاران  Poaceae 

 . قرار دادند  ها مورد بررسی مانند و پروالمین لگومین  يها پروتئینرا با تأکید بر  

  جمعیـت  120  سـاختار ژنتیکـی   ،)1998( نشو همکـارا  Balfourier،  تحقیق  در یک
  از ژل  اسـتفاده  را بـا  L. rigidum  خودرو از گونـه   جمعیت 50و  L. perenne از  طبیعی

  . قرار دادند  مورد بررسی  نشاسته زالکترفور
Bennett   و Hayward)1999(  خـودرو از گونـه    جمعیـت  60  آوري ، بـا جمـع L. 

rigidum کـه   کوسـی پـنج لو   و انتخـاب   غربی  وآسیاي  اروپایی  انهمدیتر  از نقاط مختلف  
 آنهـا در . آنهـا پرداختنـد    هـاي اختالف  بررسی  کردند، به می  لرا کنتر  آنزیمی  چهار سیستم

 .کردند  استفاده  الکتروفورز نشاسته  خود از ژل تجزیه و تحلیل

  تنـوع   در ارزیـابی   ادهمـورد اسـتف    متداول  روش  یک  ایزوزایمی  هايدر جایگاه  تنوع
، Loosو Balfourier ،1994و   Charmet؛Hayward، 1999و Bennet ( اسـت   اي گونـه 

a1993(. ارائـه  هـا  جمعیـت   درون و  بین  ژنتیکی  از تنوع  واقعی  گیري اندازه  یک  بنابراین  
  .دهند می
  

 ها مواد و روش
با توجـه  (  Loliumه مرتعیجمعیت از گیا 18اي بذر  ي ذخیرهها پروتئینجدا سازي 

 – SDSآمید و به روش اکریل با استفاده از ژل پلی )، در فلورا ایرانیکاBor ،1970به نظر 

PAGE هاي  بذر هر جمعیت پس از جدا شدن پوششگرم از 2/0مقدار . صورت گرفت
ـ   یج تـدر  هآنها، در هاون چینی و با استفاده از ازت مایع ساییده شده و در زمان سـایش ب

ـ    میلی 5/2فر استخراج تا حجم با مخلـوط  . دلیتر به پودر حاصل از سـایش اضـافه گردی
دقیقـه بـا    5بار و در هر بـار بـه مـدت     3، تا هاي اپندورف منتقل گردیده حاصل به لوله
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ن از یئهـاي رویـی حـاوي پـروت     سـپس محلـول  . قیقه سانتریفوژ گردیـد دور در د 8000
  . زر نگهداري گردیدندرسوب زیرین جدا و تا زمان مصرف در فری

پــس از شستشــوي کــافی بــا  اي مربــوط بــه دســتگاه الکتروفــورز صــفحات شیشــه
هـا بـه وسـیله روغـن      گـذاري  فاصـله . پایه مربوطه نصب گردیدند ها روي گذاري فاصله

گرفتـه  ها و شیشـه هـا    سیلیکون به طور کامل آغشته شدند تا فواصل بین فاصله گذاري
لیتـر از   میلـی  15جهت ساختن ژل زیرین، . اي ژل گردنده مانع از خروج محلول و شده

 30ر ژل زیرین مخلـوط کـرده و   لیتر از باف میلی 15یرین یا جدا کننده را با محلول ژل ز
میکرولیتـر   20در ادامـه  . لیتر آمونیوم پر سولفات تازه تهیه شده به آن اضافه گردید میلی
شد و بالفاصله ترکیب حاصل بـین دو  به مخلوط فوق اضافه ) محلول منعقد کننده(تمد 

  . شیشه دستگاه ریخته شد تا به ژل تبدیل شود
لیتر محلول ژل باالیی را بـا   میلی 6براي ساخت ژل باالیی، پس از انعقاد ژل زیرین، 

 15سـولفات و  لیتـر آمونیـوم پر   میلـی  12ژل بـاالیی مخلـوط کـرده و     لیتـر بـافر   میلی 6
بالفاصله پس از اضافه شدن تمد، این محلول نیز بـر  . یدمیکرولیتر تمد به آن اضافه گرد

هاي بارگیري پروتئین، شـانه مخصـوص    جهت ایجاد چاهک. 1روي ژل قبلی ریخته شد
نیز در محل خود در فضاي بـین دو شیشـه گذاشـته شـد تـا پـس از بسـتن ژل بـاالیی         

  . ها ایجاد گردند چاهک
میکرولیتـر از عصـاره    40تدا مقـدار  ، اببارگیري عصاره پروتئین در دستگاهبه منظور 

میکرولیتـر از بـافر نمونـه مخلـوط      30را با  ها از هریک از نمونهپروتئینی به دست آمده 
هـا در دمـاي    سپس نمونه. ب جوش قرار داده شدنددقیقه در حمام آ 2کرده و به مدت 

  .محیط قرار داده شدند تا سرد شوند

                                                 
 مراجعه شود 1جهت ترکیب اجزاء ژل به مرجع شماره  -١
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آمـاده شـده هـر نمونـه، در درون یکـی از      اره پروتئینـی  میکرولیتر از عص 40مقدار 
، جریـان آب خنـک کننـده    هـا  پس از بار کردن تمـامی چاهـک  . دیدها تزریق گر چاهک

از دسـتگاه  آمپـر   47ولـت و شـدت جریـان     100ولتاژ پس از تنظیم . دستگاه وصل شد
  . گردید، جریان برقرار 1تأمین جریان الکتریسته

ع ، جریـان بـرق دسـتگاه قطـ    ها به انتهاي ژل از رسیدن سطح ابتدایی رنگ نمونه بعد
سـپس بـه مـدت    . ج گردید، ژل از بین دو شیشه خارآمیزي باندها گردیده و جهت رنگ

روي همزنـی بـا دور   ) تثبیت کننـده بانـدها  ( TCAها در یک تشتک حاوي دقیقه ژل 30
و  دقیقه با آب مقطـر شستشـو داده شـدند    30در ادامه نیز به مدت . متوسط قرار گرفتند

 از آنجـا . بلو قرار گرفتند به مدت یک شب در فضاي آزمایشگاه در محلول رنگ کماسی
بري شـوند تـا    ها رنگ باید فضاهاي بین باند نماید،  که محلول رنگ تمام ژل را رنگ می

بـر   ، ژل رنگ شده در محلول رنـگ به همین منظور. کامل رؤیت گردند باندها با وضوح
بـري نیـز    بعـد از رنـگ  . رنگ شوند ن باندها به طور کامل بیضاهاي بیقرار داده شد تا ف

در ادامه از ژلها عکسبرداري شده و باندهاي . شدند ا آب مقطر به طور کامل شستهها بژل
  .حاصل مورد مطالعه و شمارش قرار گرفتند

بودنـد کـه در دو    1 شـماره  جمعیت مورد استفاده در این تحقیق به شرح جدول 18
  .شدند تقسیمتایی  9ژل 

  

                                                 
1- Power Supply 
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   ياي بذر هري ذخیها پروتئیني مورد استفاده در بررسی ها جمعیت -1شمارهجدول 
عالمت   منشا  نوع بذر  نام گونه   شماره بذر   ردیف

  *اختصاري
 Aژل 

G1  18  L. persicum آوري جمع 
کیلومتري رستم آبا  20

 Lps18 د

G2  20  L. loliaceum رشت  آوري جمع  Llo20  
G3  22  L. persicum آستانه  آوري جمع  Lps22  
G4  23  L. loliaceum کیلومتري رشت 45  آوري جمع  Llo23  
G5  25  L. perenne دانشگاه تبریز  بانک ژن  LPr25  
G6  35  L. loliaceum برازجان –تنگ ارم   آوري جمع  LRG35  
G7  12  L. rigidum مؤسسه جنگل ومرتع  بانک ژن  LR2 
G8  6  L. rigidum مرتعمؤسسه جنگل و  بانک ژن  LR4  
G9  3  L. rigidum مؤسسه جنگل ومرتع  بانک ژن  LR1  

 Bژل 
G10 14  L. rigidum مؤسسه جنگل ومرتع بانک ژن LR3 
G11  1/20689  L. temulentum مؤسسه بررسی آفات  بانک ژن  Lte1  
G12  28  L. perenne مؤسسه جنگل ومرتع  بانک ژن  LP1  
G13  2  L. perenne مؤسسه جنگل ومرتع  بانک ژن  LP2  
G14  29  L. rigidum مؤسسه جنگل و مرتع  بانک ژن  LI1 
G15  13  L. multiflorum مؤسسه جنگل ومرتع  بانک ژن  LI2  
G16  4  L. multiflorum مؤسسه جنگل ومرتع  بانک ژن  LI3 
G17  29  L. multiflorum مؤسسه جنگل ومرتع  بانک ژن  LM1  
G18  7  L. multiflorum مؤسسه جنگل ومرتع  بانک ژن  LM2 

ممکـن   بنـابراین هاي ثبت شده در بانک ژن مربوطه بـوده اسـت و   بر مبناي عالمتعالمت اختصاري نوشته شده  *
  .است با توجه به شناسایی بعدي نام گونه آن تغییر کرده باشد

  
هـاي خـام    ل دادهها، جدووجود باندهاي پروتئینی در روي ژلبر مبناي وجود یا عدم 
هـا   ، داده)1995(  99ویـرایش   STATISTICAاز نـرم افـزار   تهیه گردید و بـا اسـتفاده   

جمعیـت   18صـفت در مقابـل    21با شمارش باندهاي پروتئینـی  . شدند تجزیه و تحلیل
شـماره بانـد   × جمعیـت  ( 2 هاي خام جدول شـماره  داده. مشخص گردیدمورد مطالعه 

  .را تشکیل دادند) پروتئینی



 
جمعیت مورد  18هاي الکتروفورزي در ي پروتئینی مشاهده شده بر روي ژلهاارش باندنتایج استخراج شده از شم -2 شماره جدول

  ×در ایران  Loliumهاي جنس  مطالعه از گونه
  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2 1  جمعیت

 Bژل  Aژل ِ   شماره باند
1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  
2  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  0  0  1  0  
3  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  
4  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  
5  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  
6  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  
8  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  
9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  
11  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  
12  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
13  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  
14  1  0  1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  0  1  0  1  1  1  
15  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  
17  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  
18  1  0  1  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  1  0  0  1  1  
19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  
20  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  0  1  1  
21  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  

  به معناي حضور باند و عدد صفر به معناي عدم وجود باند است 1عدد  *
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  و بحث نتایج
 هـاي بدسـت آمـده از ژلهـا     اي داده خوشـه  تجزیه و تحلیلها و عامل تجزیه و تحلیل

ي مختلـف ایـن   هـا  جمعیتداري بین  که تفاوت معنی داد، نشان )2و 1شکلهاي شماره (
گیرند  ، در کنار یکدیگر قرار می گونهیک ي ها جمعیتکه  به این معنی. جنس وجود دارد

  .شوند متمایز می ها گونهو  ها جمعیتو از سایر 
Extraction: Principal components

Lps18

Llo20

Lps22

Llo23Lpr25

Lrg35

LR2

LR4

LR1

LR3
Lte1

Lp1

Lp2
LI1

LI2
LI3

LM1 LM2

-0/6

-0/4

-0/2

0/0

0/2

0/4

0/6

0/8

-1/0 -0/8 -0/6 -0/4 -0/2 0/0 0/2 0/4 0/6 0/8  
ي مختلف مورد بررسی در مطالعه ها جمعیتنمودار پراکندگی  -1شکل شماره 
  در تجزیه عاملها 2و 1با استفاده از دو مؤلفه  بذراي  ذخیرهي ها پروتئین

  
با استفاده از ي مورد مطالعه ها جمعیت اي خوشهتجزیه دندروگرام حاصل از  -2ل شمارهشک

  بذراي  ذخیرهي ها پروتئینهاي حاصل از الکتروفورز  داده
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ار یکـدیگر  ، دو جمعیـت در کنـ  )L. perenne(از سه جمعیت گونه پایاي این جنس
دو جمعیـت  . فتنـد قـرار گر   L. rigidumي گونه یکسـاله ها جمعیت میانولی سومی در 

در کنار هـم و بـه صـورت مجـزا از بقیـه در سـمت چـپ نمـودار           L. persicumگونه
تنها جمعیت . اي قرار گرفتند خوشه تجزیه و تحلیلوسمت راست دندروگرام پراکندگی 

 L. persicumي گونـه  هـا  جمعیـت ها بـه  تجزیه و تحلیلدر تمام  L. temulentumگونه 
 L. rigidum، گونـه  )1985( Millو ) Terrell)1968 حسـب نظـر   . بسیار نزدیـک بـود  

ــاي   ــه نامه ــه ب  .L. rigidum varو  L. rigidum var. rigidumداراي دو واریت

rottbollioides  ی آنهـا را  ی هستند و گاهین دو واریته داراي اختالفهاي جزیا. باشد می
ونـه بـه صـورت    هـاي مختلـف ایـن گ    در این بررسی واریتـه . اند دو گونه مجزا نام برده

  .شود آنها دیده نمی میانشود و تفکیکی  مخلوط دیده می
بـراي بررسـی    اي خوشـه تجزیـه  و  نظیـر تجزیـه عاملهـا   هاي آماري استفاده از روش
بـه وسـیله    Loliumي مختلـف جـنس   هـا  گونـه ي هـا  جمعیـت  میـان اختالف یا تشـابه  

یگر شـد، بلکـه   داز یکـ  هـا  جمعیـت اي بذر نه تنهـا باعـث جـدایی     ي ذخیرهها پروتئین
  . هاي مجزا قرار دادي مختلف را در دسته بندیها گونه

به صـورت   L. temulentumشود، جمعیت گونه  نمودار پراکندگی، چنانکه دیده میدر 
 L. temulentumدر نزدیکی گونـه . یک نقطه مجزا در سمت چپ نمودار قرار گرفته است

مـؤلفین  . هسـتند  L. persicumي گونـه اهـ  جمعیتاند که  دو نقطه کنار یکدیگر قرار گرفته
؛ Heyward ،1999و  (Bennett انـد  نمـوده شباهت زیـاد ایـن دو گونـه اشـاره     به قبلی نیز 
Bennett ،2000 ؛Bennett ،1994؛Hubbard ،1954  وHumphries ،1980(.  در

ونـه در مجـاورت یکـدیگر قـرار     ي ایـن دو گ هـا  جمعیـت دندروگرام همین آزمایش نیـز  
  . این دو گروه نیز تفکیکی حاصل شده است میانلیکن اند  گرفته

  آنهـا از بقیـه    و جداشـدن   گـروه   در یـک  L. temulentum وL. persicum   قـرار گـرفتن  
  شـباهت .  اسـت   خودگشن  هاي از گونه  دگرگشن  هاي گونه بر جداسازي  ها تأیید دیگري گونه

  کـه   هنگـامی که کند  می  بیان )Loos )a1993   و  بسیار زیاد است  دو گونه  این  مورفولوژیکی
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 L. temulentumعنـوان  بـه زیـاد    شـباهت   دلیـل   کانادا وارد شد بـه   به L. persicum بار  اولین
  نشـان   دو گونـه   ایـن   بـراي  2cDNA  میزان  هايمدعا را آزمایش  این  ید و دلیلگرد  بندي طبقه
 ) اسـت  L. temulentum، 23/6 و بـراي  35/6  مساويL. percicum   براي  2cDNA(دهد می

)Loos ،b1993( .کـه   فنتیکـی  تجزیه و تحلیـل در   دو گونه  این  Loos  )a1993 (  داده  انجـام  
 شـباهت . انـد  مجـزا شـده    Lolium  سرده  هاي و از سایر گونه  قرار گرفته  گروه  ، در یک است

  هـر دو گونـه    کـه   واقعیـت   بـا ایـن    L. temulentum و L. persicum  میـان   مورفولـوژیکی  
تواند آنهـا   می  انتخاب  بنابراین. شود می  داده  شوند، توضیح می  شناخته  هرز غالت  علفعنوان به

  ).Bennett ،2000( کرده باشد  هدایت  مشابه  جهت  را در یک
Bulinska - Radomska  و Lester)1985( ي هــا پــروتئین تجزیــه و تحلیــل، در

ي دگرگشـن از  هـا  گونـه ي مختلـف همـین جـنس بـه تفکیـک      هـا  گونـه بذر اي  ذخیره
جـدایی   اي خوشـه تجزیـه  و تجزیـه عاملهـا   در ایـن تحقیـق نیـز    . ها رسیدند خودگشن

ــه ــا گون ــه) L. rigidum،L.perenne ، L.multiflorum(ي دگرگشــن ه هــاي  را از گون
  .نشان داد)  L. temulentum، L. persicum(خودگشن 

هاي صـورت  اورت یکدیگر در بسیاري از آزمایشـ ي دگرگشن در مجاه گونهاجتماع 
و گـاهی   )Terrell ،1968و  Loos ،b1993؛ Bennett ،1997( گرفته، به اثبـات رسـیده  
در . ث اسـت مطرح شده اسـت، لـیکن هنـوز مـورد بحـ      ها گونهپیشنهاد یکی کردن این 

ي هـا  جمعیـت ي، ا خوشـه  تجزیـه و تحلیـل  و دنـدروگرام   ها جمعیتنمودار پراکندگی 
شـباهت  . قرار گرفتند L. rigidumي گونه ها جمعیتدر مجاورت  L. multiflorumگونه

نیـز در  ) L. perenne(ي گونه پایاي این جـنس  ها جمعیت این دو گونه و قرابت آنها با
  . هردو نمودار هویدا است

 .Lيهـا  جمعیـت صورت یک خوشه مجـزا در کنـار   به  L. perenneي گونه ها جمعیت

multiflorum مؤلفین قبلی نیز گزارش شـده   تجزیه و تحلیلاین حالت در . قرار گرفته است
، Lesterو  Bulinska- Radomska ؛Bennett ،1997؛ 1998، و همکاران  Balfourier( است
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ق ایـن تحقیـ  که توان گفت  در مجموع می. )Terrell ،1968 ؛b1993و  Loos،a 1993؛ 1985
  .ي مختلف این جنس استها گونهیید جدایی و در تأ نپیشیدر راستاي تحقیقات 

   

  
ي ها جمعیتبذر اي  ذخیرهي ها پروتئینالکتروفورز  حاصل از Aژل ِ -3شماره شکل

  Loliumي جنس ها گونهمختلف 

  
ي ها جمعیتبذر اي  خیرهذي ها پروتئینحاصل از الکتروفورز  Bژل ِ -4شکل شماره 

  Loliumي جنس ها گونهمختلف 
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