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TÓM TẮT
Hai chỉ thị phân tử SCoT và ISSR được sử dụng đánh giá đa dạng di truyền
cho 61 cây mỡ tuyển chọn thuộc 7 quần thể rừng trồng ở miền Bắc và miền
Trung Việt Nam. Kết quả cho thấy, ở tổng thể quần thể rừng trồng đều cao ở
các chỉ số đa dạng (PPB = 95,89%, He = 0,3480, I =0,5154 ), nhưng thấp ở
các quần thể, trong đó thấp nhất là ở quần thể Phú Thọ (PT) (PPB =45,21%,
He = 0,1913, I = 0,2761) và cao nhất là ở quần thể Thanh Hóa (TH) (PPB
=79,45%, He = 0,3337, I = 0,4811). Biệt hoá di truyền giữa các quần thể
tuyển chọn là GST = 0,2653 và dòng gene di cư là Nm = 1,3844. Quan hệ phát
sinh của 7 quần thể rừng trồng dựa trên cơ sở phối hợp dữ liệu phân tích của 2
chỉ thị phân tử (ISSR và SCoT) hình thành 3 nhóm khác nhau đó là: nhóm
Bắc Kạn (BK) - Nghệ An (NA), nhóm Thanh Hóa (TH)- Phú Thọ (PT) và
nhóm Hoà Bình (HB)- Yên Bái (YB)- Tuyên Quang (TQ). Sự xác lập nhóm
này thể hiện được mối quan hệ về nguồn gốc cũng như tương đồng về đặc
điểm di truyền.
Từ khoá: Chỉ thị phân tử ISSR và SCoT, đa dạng di truyền, Manglietia
conifera.
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