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ایــن کتــاب در ســال 1392 توســط انتشــارات آمــوزش و ترویــج 
ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــاورزی ب کش

و  فــراوان  نرم افزارهــای  زیســتی  علــوم  پژوهشــگران  اگرچــه 
ــرای  ــی ب ــی جامع ــع فارس ــا منب ــد ام ــه کار می گیرن ــی را ب گوناگون
اســتفاده از آن هــا وجــود نــدارد. یــک گــروه از ایــن نرم افزارهــا مربــوط 
ــت. در  ــت اس ــک جمعی ــی و ژنتی ــای فیلوژنتیک ــه  و تحلیل ه ــه تجزی ب
ایــن کتــاب تــالش شــده اســت کــه ایــن کمبــود پوشــش داده شــود تــا 
پژوهشــگران و دانشــجویان بتواننــد کار بــا ایــن نرم افزارهــا را به آســانی 

آغــاز نماینــد.
اول  بخــش  در  کــه  اســت  بخــش  دو  دارای  نام بــرده  کتــاب 
ــش اول  ــود. بخ ــوزش داده می ش ــی آم ــز فیلوژنتیک ــای آنالی نرم افزاره
ــوزش  ــه آم ــش ب ــن بخ ــل اول از ای ــت. در فص ــل اس ــج فص دارای پن
جهــت  می شــود.  پرداختــه  توالــی  هم ردیف ســازی  نرم افزارهــای 
ــتنباط  ــا اس ــا ب ــن ژن ه ــه بی ــی رابط ــل فیلوژنتیک ــام تجزیه وتحلی انج
ــا توالی هــای همولــوگ  تاریخچــه ی مشــترک بیــن آن هــا الزم اســت ت
از  منظــور  بدیــن  شــوند.   )Alignment( هم ردیــف  موردمطالعــه، 
می گیرنــد  کار  بــه  را  خاصــی  الگوریتم هــای  کــه  نرم افزارهایــی 
اســتفاده می شــود. ازجملــه نــرم افزارهــای آمــوزش داده شــده در 
ایــن فصــل Clustal X، BioEdit، MegAlign و GeneDoc اســت. در 
ــه مــی شــود.  ــزار Mega پرداخت ــوزش نرم اف ــه آم ــاب ب فصــل دوم کت
ــم از  ــی اع ــز فیلوژنتیک ــل آنالی ــام مراح ــرای انج ــع ب ــزاری جام نرم اف
ــل  ــت. فص ــت اس ــیم درخ ــی و ترس ــز فیلوژنتیک ــازی، آنالی هم ردیف س
ــن  ــه در ای ــزار PAUP پرداخته شــده اســت ک ــوزش نرم اف ــه آم ســوم ب
ــا اســتفاده  ــار انجــام آنالیزهــای فیلوژنتیکــی ب ــرای اولیــن ب نرم افــزار ب

روش پارســیمونی طراحی شــده اســت.
بخــش دوم از ایــن کتــاب، نرم افزارهــای مربــوط بــه آنالیــز ژنتیــک 

جمعیــت آمــوزش داده می شــود و شــامل هفــت فصــل اســت. امــروزه 
مطالعــات مربــوط بــه ژنتیــک جمعیــت بــه آنالیزهــای متعــدد و 
ــن  ــام ای ــا، انج ــم داده ه ــه حج ــه ب ــا توج ــه ب ــاز دارد ک ــده ای نی پیچی
آنالیزهــا بــدون اســتفاده از کامپیوتــر و نــرم افزارهــا غیرممکــن اســت.

در فصــل ششــم کتــاب بــه آمــوزش نرم افــزار GenAlex یــا آنالیــز 
ژنتیکــی در اکســل می پــردازد و بــرای آنالیــز داده هــای جمعیــت اســت. 
فصــل هفتــم مربــوط بــه نرم افــزار NTSYS اســت کــه بــه کمــک آن 
آنالیزهــای مختلفــی در ارتبــاط بــا ژنتیــک جمعیــت انجــام می شــود. در 
ــزار Arlequin آمــوزش داده شــده اســت کــه یــک  فصــل هشــتم نرم اف
ــت  ــک جمعی ــای ژنتی ــز داده ه ــرای آنالی ــی ب ــزاری تلفیق ــته نرم اف بس
 ،DNA ــای ــه توالی ه ــی ازجمل ــای مختلف ــزار داده ه ــن نرم اف ــت. ای اس
ــتاندارد و  ــای اس ــتالیت، داده ه ــای میکروس ــای RFLP، داده ه داده ه

داده هــای فراوانــی آللــی را آنالیــز می کنــد.
فصــل نهــم بــه آمــوزش نــرم افــزار POPGENE پرداختــه اســت، 
بــرای بررســی تنــوع ژنتیکــی در میــان و داخــل جمعیت هــای طبیعــی 
ــب و صفــات کمــی اســت.  ــارز و غال ــا اســتفاده از نشــانگر های هــم ب ب
فصــل دهــم نرم افــزار PowerMarker را آمــوزش می دهــد. یــک 
مجموعــه ی جامعــی از روش هــای آمــاری بــرای آنالیــز داده هــای 
 SNP/SSR نشــانگرهای فیلوژنتیکــی اســت و خصوصــاً بــرای داده هــای
 MVSP ــزار ــوزش نرم اف ــه آم ــم ب طراحی شــده اســت. در فصــل یازده
ــا  ــط ب ــای مرتب ــدادی از آنالیزه ــزار تع ــن نرم اف پرداخته شــده اســت. ای
ارتبــاط فضایــی جدایه هــا، شــامل تجزیــه خوشــه ای بــا 23 نــوع روش 
ــه  ــه بندی، تجزی ــتراتژی خوش ــت اس ــا تشــابه و هف ــه ی ــبه فاصل محاس
CA/ و )PCO( تجزیــه بــه مختصــات اصلــی ،)PCA( بــه اجــزای اصلــی
ــاب  ــن کت ــت در فصــل دوازدهــم ای DCA را انجــام می دهــد؛ و درنهای
ــرای  ــزار ب ــن نرم اف ــت. ای ــده اس ــوزش داده ش ــزار Winboot آم نرم اف
ــرای تعییــن حــدود  ــی ب ــوت اســترپ داده هــای دوتای ــز ب اجــرای آنالی

ــت. ــر UPGMA اس ــی ب ــای مبتن ــان دندروگرام ه اطمین
ایــن کتــاب راهنمــای آســان، ســریع و کارآمد بــرای همه ی کســانی 
ــت موجــودات  ــک جمعی ــای فیلوژنتیکــی و ژنتی ــا آنالیزه ــه ب اســت ک
گوناگــون اعــم از انســان، جانــوران، گیاهــان و میکروارگانیســم ها 
ــه  ــت ک ــده اس ــه ای تدوین ش ــاب به گون ــب کت ــد. مطال ــروکار دارن س
ــانی  ــده به آس ــای ارائه ش ــا نرم افزاره ــد ب ــم می توانن ــدی ه ــراد مبت اف
بــه انجــام فعالیــت بپردازنــد و بــا دنبــال کــردن راهنمایی هــای 

ــد. ــام دهن ــود را انج ــر خ ــز موردنظ ــده، آنالی ارائه ش

.....................................................................................................................................................................................................................

ستان97
ت،زم

س
ستم،دورهجدید،شمارهنخ

ک،سالبی
شجوییگیاهپزش

فصلنامهعلمی-دان

28

معرفی کتـاب


