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 راش شهریی بها اسهتفاده از نشهانگرااز ایزومنزی هی  نوع ژنتیکی گونه تاثیر رویشگاه و ارتفاع از سطح دریا بر ت عنوان:

 RAPDو 

 داوود مزادفر، زاره سعیدز نویسنده)گان(:

 19-603-77ش اره شناس   طرح تحقیقاتی با  منبع یافته:

 

 ارتفاع، تنوع ژنتیکی، راش شریی، رویشگاه، نشانگر   هاي کلیدي:واژه
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 هاترین یافتهمهم

 نگرااز مورد استفاده در تشخیص تنوع ژنتیکی گون  راش شرییب نشاکارایی خو -9

 RAPDتوانایی بیشتر نشانگر بیوشی یایی نسبت ب  نشانگر مولکولی  -2

 ج عیتیج عیتی نسبت ب  بینبیشتر بودن تنوع درون -6

 ک تر بودن تنوع زنتیکی ارتفاع پایین نسبت ب  ج عیت ارتفاع باال -4

 

 مقدمه )شرح مساله(

( یک گون  درختی کلی اکس متعلق ب  مناطق مب و اوایی Fagus orientalis Lipsky) راش شریی

د. اکولوژیکی ب  خوبی گسترش پیدا کنتواند در شرایط متنوع کواستانی معتدل با نیاز رطوبتی باال بوده ک  می

اا اا یت کاربردز براز حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی درختان جنگلی دارد. خت ساختار ژنتیکی ج عیتشنا

گروای مثل بیشتر در بین درختان مجاور شده و لقاح درونتواند منجر ب  تولیدکم ج عیت میزیرا کااش ترا

کااش سازگارز ااز دگر لقاح، اایی از گون گروای در ج عیتترین اثرات لقاح درونافزایش یابد. یکی از مهم

  ااز حفاظت منالیز ساختارااز ژنتیکی مکانی است.ااز ارائ  استراتژزشرطگون  است. بنابراین یکی از پیش

 

 اهمیت موضوع

ااز کند تا بهترین روشااز این گون ، این امکان را فراام میتعیین ک یت و ارزیابی تنوع ژنتیکی ج عیت

یی شوند. نشانگرااز ژنتیکی ابزار مناسبی براز مطالع  اثر تنوع ژنتیکی اا شناساحفظ و نگهدارز تنوع ج عیت

توانند میداند و از را جهت برمورد تنوع ارای  میگیاای بر روز پایدارز اکوسیستم اا استند و امکانات ویژه

  روش کلیدز مناسب براز ایجاد ااداف حفاظتی باشند.
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 ل و سایر مستندات(داوها، جاطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 جمعیتیتر از بینجمعیتی بیشتنوع درون 
 

 
 

 کمترین تشابه ژنتیکی بین خیرود ارتفاع باالبند و پایین بند 
 

 
 


