ژنتيک نوين
دوره دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1316
صفحه 133 - 141

بررسی توزیع جابهجایی بازوی  1RSچاودار در برخی ژنوتیپهای
امید بخش و ارقام گندم دیم ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی
The evaluation of rye 1RS translocation distribution in some
Iranian wheat promising genotypes and wheat cultivars using
molecular markers
*1

صابر گلکاری

 -1استادیار ،موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،مراغه ،ایران
Golkari S*1
1- Assistant Professor, Dryland Aagricultural Research Institute (DARI),
Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO), Maragheh,
Iran

* نویسنده مسئول مکاتبات ،پست

چکیده

الکترونیکيsgolkari@yahoo.com :

(تاریخ دریافت - 95/2/32 :تاریخ پذیرش)95/11/36 :

بازوی کوتاه کروموزوم  1RSچاودار ( )Secale cerealحامل ژنهای مقاومت به تنشهای زنده و
غير زنده میباشد و منبع با ارزشی برای اصالح گندم ( )Triticum aestiviumبهشمار میرود .بازوی
 1BL.1RSو  1AL.1RSبهطور وسيعی در جهان در برنامههای اصالحی گندم استفاده شدهاست .در

واژههای کلیدی


اين تحقيق جهت بررسی توزيع بازوی  1RSدر  11الين اميد بخش ديم کشور (،)19thERWYT
هفت رقم گندم ديم ،پنج رقم خارجی ،رقم ( Kavkazکنترل مثبت  ،) 1BL.1RSرقم Tam 107

جابهجایی 1RS

(کنترل مثبت  )1AL.1RSو رقم ( Chiness Springکنترل منفی  1BL.1RSو  )1AL.1RSاز سه

چاودار

آغازگر اختصاصی چاودار ( O-SEC5/A ،RyeR3/F3و  )PAW161استفاده شد .با استفاده از

صفات کیفی

آغازگرهای  RyeR3/F3و  PAW161حضور بازوی  1RSدر  66درصد الين اميد بخش ديم کشور
تائيد شد ،جهت تشخيص بين جابهجايی  1BL.1RSو  1AL.1RSاز آغازگر  O-SEC5/Aاستفاده شد

گندم

که بر اساس استفاده از اين آغازگر در هفت ( 31درصد) الين اميد بخش ديم ( 19thErwyte-4, 5, 6,

نشانگر مولکولی

 )7, 9, 20, 24و دو ( 16درصد) رقم تجاری ديم (رصد و ريژاو) جابهجايی  1BL.1RSمشاهده شد اما
در هيچکدام از الينهای اميد بخش و ارقام تجاری ديم جابهجايی  1AL.1RSمشاهده نشد .نتايج
اين تحقيق استفاده موفقيت آميز نشانگرهای اختصاصی چاودار را در شناسايی بازوی  1RSدر ارقام
گندم و توزيع باالی جابهجايی  1BL.1RSرا در ژنوم ارقام گندم ديم ايران نشان داد که از اين
تنوع میتوان بهعنوان منبعی برای ايجاد جمعيتهای جديد گندم استفاده کرد .برای بررسی اثر
جابهجايی  1RSبر روی صفات کيفی گندم صفات عدد زلنی ،نشاسته ،پروتئين و سختی اندازهگيری
شدند .همبستگی اين صفات با نشانگرهای مورد مطالعه با رگرسيون اينتر انجام شد که همبستگی بين
اين نشانگرها و صفات کيفی مشاهده نشد .با توجه به تاثير منفی شناخته شده جابهجايیهای چاودار
در گندم بر روی صفات کيفی ،عدم مشاهده همبستگی منفی بين نشانگرهای  1RSو صفات کيفی
گندم در اين مطالعه ممکن است بهعلت تجمع ژن های کيفی در ارقام اصالح شده مورد مطالعه
باشد.

بررسی توزيع جابهجايی بازوی  1RSچاودار در برخی...

صابر گلکاری

مقدمه

استفاده از روشهای آزمایشگاهي برای شناسایي سریع و مطمئن

جابهجایي IRS 1چاودار در اصالح گندم با اهمیت بوده و به میزان
زیادی استفاده شدهاست .در بین این جابهجایيها ،انواع
 1BL.1RSو  1AL.1RSگندم چاودار برای تولید صدها رقم
تجاری گندم استفاده شدهاند ( .)Rabinovich 1998جابهجایي
 1BL.1RSاز ارقام گندم روسي " "Kavkazو " "Auroraبه گندم
نان انتقال یافته است ،منشا این جابهجایي واریته

""Petkus

چاودار ميباشد .این جابهجایي دارای ژنهای عامل مقاومت به
زنگ زرد  ،)Striiformis westend puccinia( Yr9زنگ سیاه
 ،)Puccinia graminis) Sr31زنگ قهوهای ( Puccinia recondite

 )Rob, Ex Desmو سفیدک پودری  pm8و  pm17ميباشد
( .)Rabinvoich 1998منشا جابهجایي  1AL.1RSرقم گندم
" "Amigoو ژرم پالسم الین  GRS1201است که  1AL.1RSرا
از واریته " "Insaveچاودار دریافت

کردهاند ( ;Porter et al. 1991

 .)Sebesta et al. 1995این جابهجایي دارای ژنهای عامل
مقاومت به زنگ قهوهای ( ،)Puccinia graminis Persشته گندم
( )Schizaphis graminum Rondaniو سفیدک پودری ( Erysiphe

 )gramminis DCاست (.)Sebesta et al. 1995
همچنین گزارش شدهاست که بازوی  1RSباعث افزایش
سازگاری به شرایط نامساعد طبیعي از طریق افزایش تحمل به
شوری ،خشکي و خاکهای اسیدی شده و کارآیي مصرف آب را
نیز افزایش ميدهد ( .)Merker 1982در کنار تمام این مزایا
حضور بازوی  1RSدر گندم اغلب با کاهش کیفیت گندم نان
همراه ميباشد که یکي از چالشهای پیش روی اصالحگران گندم
است (

Graybosch. 1998; Graybosch et al. 1995; Lee et al.

 221 .)1998; McKendry et al. 2001ژنوتیپ گندم از  25کشور
متفاوت شناسایي شدهاند که دارای بازوی  1RSچاودار هستند
( 01 .)Rabinvoich, 1998درصد ارقام گندم کشت شده در شمال
غرب چین و  55درصد ارقام کشت شده در شمال چین دارای
بازوی  1RSميباشند ( .)Zhou et al. 2004همچنین  52درصد
ارقام گندم کشت شده در مجارستان طي 31سال اخیر دارای
جابهجای  1RSهستند (.)Hoffman 2008

بسیار با اهمیت است .یک نشانگر سریع و قابل اطمینان که قادر
به شناسایي جابهجایي  1RSگندم چاودار باشد برای انتخاب
الینهای مورد نظر گندم ميتواند بسیار مفید باشد .نشانگرهای
مبتني بر  PCRزیادی برای شناسایي بازوی کروموزومي
استفاده شدهاند (

1RS

;Shimizu et al. 1997; Nadella et al. 2002

 .)Nagy and Lelley 2003; Weng et al. 2007در نتایج حاصل
از تحقیقات ( Katto et al. )2004یک نشانگر مبتني بر

PCR

گزارش شده که ميتواند قطعات چاودار در گندم را شناسایي کند.
برای شناسایي جابهجایيهای  1RSگندم-چاودار از روشهای
 GISH ،bandingو  FISHنیز استفاده شدهاست (

C-

Rayburn and

.)carver 1988; Miller et al. 1995; Anugrahwati et al. 2008
اما این روشها گران قیمت و زمانبر بوده و کارهای آزمایشگاهي
طاقتفرسایي را ميطلبد .در این تحقیق سه نشانگر مولکولي

 O-SEC5/A ،RyeR3/F3و  PAW161برای شناسایي جابهجایي-

های  1BL.1RSو  1AL.1RSگندم-چاودار در ارقام گندم دیم
مورد استفاده قرار گرفتند.
مواد و روشها
در این تحقیق تعداد  33الین امید بخش گندم دیم شرکت کننده
در آزمایش یکنواخت سازگاری اقلیم سردسیر و معتدل سرد
کشور ( ،)19thERWYTهفت رقم تجاری گندم دیم آذر،3
اوحدی ،رصد ،سبالن ،کریم ،ریژاو  2رقم گندم با منشا بین المللي
شامل  21thFAWWON236 ،Seri82و ،21thFAWWON-244
رقم  Chiness Springبهعنوان کنترل منفي جابهجایي

1AL.1RS

و  ،1BL.1RSرقم  Kavkazبه عنوان کنترل مثبت جابهجایي
 1BL.1RSو ارقام  TAM107و  Amigoبه عنوان کنترل مثبت
جابهجایي  1AL.1RSمورد ارزیابي قرار گرفتند (جدول .)1
استخراج  DNAاز برگهای جوان با استفاده از روش

CTAB

انجام گرفت ( .)Doyle and Doyle 1987کیفیت سنجي  DNAبر
روی ژل آگارز یک درصد انجام شد .تواليهای مورد استفاده
آغازگرها و دمای اتصال آنها در جدول  3ارایه شدهاست .تکثیر

Translocation
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تواليها در دستگاه  PCR BioRadبا  21چرخه تکثیر برای هر

بررسی توزيع جابهجايی بازوی  1RSچاودار در برخی...

صابر گلکاری

کدام از واکنشها انجام شد .واکنشهای  PCRدر حجم نهائي 31

میکروموالر از هر کدام از آغازگرها انجام شد .محصول  PCRبر

Taq

روی ژل آگارز دو درصد تفکیک شد (شکلهای  3 ،1و .)2

 111 ،DNA polmeraseمیکروموالر از هر کدام از 05 ،dNTPs

رنگآمیزی قطعات بهوسیله اتیدیوم بروماید و آشکارسازی با

میليموالر  ،Tris-HCL, pH 8.8دو میليموالر  MgCl2و 1/1

اشعه  UVانجام شد.

میکرولیتر حاوی  51نانوگرم  DNAالگو ،یک واحد آنزیم

شکل  -1تکثیر آغازگر  RyeR3/F3بر روی ژنوتیپهای امید بخش و ارقام گندم مورد بررسي.
 :Mنشانگر وزن مولکولي :E1-E24 ،ژنوتیپهای امید بخش  :CS ،19thERWYT 1-24رقم  :KA ،Chiness Springرقم  :TA ،Kavkazرقم  :Ra ،Tam107رقم
رصد :Sa ،رقم سبالن :Km ،رقم کریم :Rj ،رقم ریژاو :HO ،رقم هما :Ser ،رقم  :Fw6 ،Seri82رقم  :AM ،21FW-236رقم Amigo؛  :Fw4رقم 21FW-244

شکل  -3تکثیر آغازگر  PAW161بر روی ژنوتیپهای امید بخش و ارقام گندم مورد بررسي.
 :Mنشانگر وزن مولکولي :E1-E24 ،ژنوتیپهای امید بخش  :CS ،19thERWYT 1-24رقم  :KA ،Chiness Springرقم  :TA ،Kavkazرقم  :Ra ،Tam107رقم
رصد :Sa ،رقم سبالن :Km ،رقم کریم :Rj ،رقم ریژاو :HO ،رقم هما :Ser ،رقم  :Fw6 ،Seri82رقم  :AM ،21FW-236رقم Amigo؛  :Fw4رقم 21FW-244
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شکل  -2تکثیر آغازگر O-SEC5/Aبر روی ژنوتیپهای امید بخش و ارقام گندم مورد بررسي.
 :Mنشانگر وزن مولکولي :E1-E24 ،ژنوتیپهای امید بخش  :CS ،19thERWYT 1-24رقم  :KA ،Chiness Springرقم  :Ta ،Kavkazرقم  :Ra ،Tam107رقم
رصد :Sa ،رقم سبالن :Km ،رقم کریم :Rj ،رقم ریژاو :HO ،رقم هما :Ser ،رقم  :Fw6 ،Seri82رقم  :AM ،21FW-236رقم Amigo؛  :Fw4رقم 21FW-244

جدول  -1اسامي و عالمت اختصاری مربوط به ژنوتیپهای امید بخش و ارقام گندم مورد مطالعه در این تحقیق.
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منشا

نام رقم  /الین

ردیف

عالمت اختصاری

موسسه تحقیقات دیم کشور

Ohadi

1

E1

موسسه تحقیقات دیم کشور

Azar2

3

E2

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-3

2

E3

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-4

4

E4

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-5

5

E5

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-6

6

E6

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-7

0

E7

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-8

8

E8

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-9

9

E9

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-10

11

E10

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-11

11

E11

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-12

13

E12

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-13

12

E13

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-14

14

E14

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-15

15

E15

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-16

16

E16

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-17

10

E17

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-18

18

E18

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-19

19

E19
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منشا

نام رقم  /الین

ردیف

عالمت اختصاری

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-20

31

E20

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-21

31

E21

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-22

33

E22

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-23

32

E23

موسسه تحقیقات دیم کشور

19th ERWYT-24

34

E24

موسسه تحقیقات دیم کشور

Rasad

35

Ra

موسسه تحقیقات دیم کشور

Sabalan

36

Sa

موسسه تحقیقات دیم کشور

Homa

30

Ho

موسسه تحقیقات دیم کشور

Karim

38

Ka

موسسه تحقیقات دیم کشور

Rijaw

39

Rj

CIMMYT

Seri82

21

Ser

CIMMYT

Chiness Spring

21

CS

CIMMYT

21th FAWWON-236

23

FW6

CIMMYT

21th FAWWON-244

22

Fw4

CIMMYT

Kavkaz

24

KA

CIMMYT

TAM107

25

TA

CIMMYT

Amigo

26

AM

جدول  -3اطالعات مربوط به تواليهای آغازگرها و شرایط .PCR
توالي آغازگر (ʹ)5ʹ→3

اندازه محصول )bp( PCR

دمای اتصال

Weng et al. 2007

F: GATCGCCTCTTTTGCCAAGA
R: TCACTGATCACAAGAGCTTG

1411

61°C

RyeR3/F3

Yediay et al. 2010

F: CTATTAGTTCGAAAAGCTTATGA
R:GCATATGACTCAAATTATTTTTT

،011 1195 ،1521

53°C

O-SEC5/A

F: TGAGGGCCCAGACGGCCCTTTTTG
R: TTATCGCAATTACAACTCAAATTT

266

منبع

Tabibzadeh et al. 2013

61 °C

نام آغازگر

PAW161

برای تعیین کیفیت نانوایي ،صفات کیفي درصد پروتئین ،مقدار

شده و کیفیت نانوایي از رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده

نشاسته ،عدد زلني و سختي بذر با دستگاه  NIRدر چهار تکرار

شد.

اندازهگیری شدند .برای تعیین ارتباط بین باندهای  PCRمشاهده
ژنتیک نوین /دوره دوازدهم /شماره  /1بهار 1316
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( 111درصد) خارجي ( 21thFAWWON236 ،Seri82و

نتایج و بحث
در این مطالعه با استفاده از آغازگرهای اختصاصي چاودار حضور
جابهجایيهای  1AL.1RSو  1BL.1RSدر ژنوم گندم نان بررسي
شد .توزیع جابهجایيها بر مبنای اندازه باندهای حاصل از

PCR

تعیین شد .بدینمنظور سه آغازگر اختصاصي چاودار
( O-SEC5/A ،RyeR3/F3و  )PAW161بر روی ژنوم گندم
استفاده شدند .نشانگر  RyeR3/F3یک باند حدود  1411 bpدر
( Kavkazکنترل مثبت

( Tam107 ،)1BL.1RSکنترل مثبت

 )Weng et al. 2007( )1AL.1RSو  86( 19درصد) الین امید
بخش دیم ایران

( 19thERWYT-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,

 )14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24و تمام رقمهای تجاری
دیم ایران (آذر ،3اوحدی ،رصد ،سبالن ،کریم ،ریژاو و هما) و هر
سه رقم ( 111درصد) خارجي ( 21thFAWWON236 ، Seri82و
 )21thFAWWON-244تکثیر کرد .در رقم

Chines Spring

(کنترل منفي) و  2الین امید بخش ( 12درصد)

(19thERWYT-

(شکل  .)1بررسي با نشانگر  RyeR3/F3نشان داد که  86درصد
الینهای امید بخش و تمام ارقام دیم استفاده شده در این تحقیق
دارای بازوی  1RSهستند RyeR3/F3 .مربوط به توالي
رتروترانسپوزون  Ty3/gypsy-likeبوده که در نواحي سانترومری
چاودار قرار دارد ( .)Katto et al. 2004مهمترین نواحي این
ترانسپوزون توالي رمز کننده برای ژنهای رونوشتبردار
معکوس  ،آنزیم  ،Integraseآنزیم ریبونوکلئاز .)RNase H( H
تواليهای تکراری انتهایي  ،جایگاه اتصال آغازگر و ناحیه غني
از پورین ميباشد (.)Kovalchuk et al. 2005
نشانگر  PAW161یک باند  266 bpدر رقم ( Kavkazکنترل
)1AL.1RS

( 19 ،)Tabibzadeh et al. 2013الین امید بخش دیم ( 86درصد)
( 19thERWYT-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

 )18, 19, 20, 22, 23, 24,و تمام رقمهای تجاری دیم ایران
(آذر ،3اوحدی ،رصد ،سبالن ،کریم ،ریژاو و هما) و هر سه رقم
1

Reverse transcriptase
Long terminal repeat
3
Primer-binding site
4
Poly purine tract
2
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( Springبهعنوان کنترل منفي  1AL.1RSو  )1BL.1RSو سه الین
امید بخش دیم ( 12درصد) (

19thERWYT- ،19thERWYT-16

 17و  (19thERWYT-21هیچ باندی تکثیر نکرد (شکل  .)3این
نشانگر بر اساس نواحي تکراری تلومر چاودار طراحي شدهاست
(.)Weng et al. 2007
جهت تمایز بین جابهجایي  1AL.1RSو  1BL.1RSاز نشانگر

O-

 SEC5/Aاستفاده شد ،بهطوری که سه باند با اندازههای ،011 bp
 1195 bpو  1521 bpدر گندمهایي تولید ميکند که دارای هر دو
جابهجایي  1AL.1RSو  1BL.1RSباشند (.)Yediay et al. 2010
این آغازگر دو باند  1521 bpو  011 bpبرای جابهجایي
 1BL.1RSدر رقم ( Kavkazبهعنوان کنترل مثبت 0 ،)1BL.1RS
( 21درصد) الین امید بخش

th

دیم ( 19 Erwyte-4, 5, 6, 7, 9, 20,

 )24و دو ( 38درصد) رقم تجاری دیم (رصد و ریژاو) تکثیر کرد.

 19thERWYT-13 ،11و  )19thERWYT-22این باند تکثیر نشد

مثبت ( Tam107 ،)1BL.1RSکنترل مثبت

 )21thFAWWON-244تکثیر کرد .این نشانگر در رقم

Chines
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همچنین این نشانگر دو باند  1521و  1195برای جابهجایي
 1AL.1RSدر رقم  TAM 107و ( Amigoبهعنوان کنترل مثبت
 )1AL.1RSو یک ( 22درصد) رقم خارجي

th

21 FAWWON-

 244تکثیر نمود .در رقم ( Chines Springکنترل منفي
برای  1AL.1RSو  )1BL.1RSو هیچکدام از الینهای امید بخش
و ارقام تجاری دیم این دو باند مشاهده نشد (شکل  .)2جفت
آغازگر  O-SEC5/Aبر اساس ژن  omega-Secalineکه در
لوکوس  Sec-1قرار گرفته طراحي شده که در نواحي ماهوارهای

کروموزوم  1RSقرار گرفته است ( .)Shimizu et al. 1997جابه-
جایي بین  omega-Secalineچاودار (که  Sec-1را کد ميکند) با
( Omega-gliaidinکد کننده  )Gli-B1در جابهجایي گندم-چاودار
با استفاده از ژل  SDS-PAGEدر تعدادی از ارقام ایراني تائید
شدهاست (.)Afashari 2006; Tabibzadeh et al. 2013
جابهجایي  1RS-ryeدر ژنوم گندم باعث افزایش تحمل گندم به
برخي تنشهای زنده و غیر زنده و در نتیجه افزایش عملکرد گندم
ميشود ( .)Villareal et al. 1991بنابراین ضروری است که
فراواني و توزیع هرکدام از این جابهجایيها در ژرم پالسم موجود
شناسایي و تعیین شود .چندین روش برای شناسایي بازوی
در گندم استفاده شدهاست (

1RS

Gill and Kimber. 1977; Weng et
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SDS-PAGE

امید بخش و تمام رقمهای تجاری دیم ایران دارای جابهجایي

) .)al. 2007; Zuniga et al. 2008کاربرد روش

نشان داده که  51درصد رقمهای گندم نان در چین دارای بازوی

بازوی  1BL.1RSهستند ،این در حاليست که در مطالعات دیگر

 1RSهستند ( .)Zhou et al. 2004بر اساس روش ،SDS-PAGE

بر روی ارقام گندم ایراني با نشانگر  Rye R3/F3و  PAW161در

 Giemsa-C bandingو  GISHحضور جابهجایي  1BL.1RSدر

 10درصد ارقام گندم ایراني حضور بازوی  1BL.1RSتایید شده-

 25رقم گندم نان مجارستاني تایید شدهاست (.)Hoffman 2008

است (.)Tabibzadeh et al. 2013; Bagherikia et al. 2014

عالوه بر این  ،N-bandingپروتئین ذخیرهای و تجزیه نشانگرهای

فراواني بیشتر بازوی  1RSدر ارقام و الینهای مورد مطالعه در

 DNAنشان داده است که  10رقم ( 55درصد) گندم نان در

این تحقیق در مقایسه با سایر ارقام گندم کشور ميتواند بیانگر

بلغارستان دارای جابهجایي  1BL.1RSگندم-چاودار هستند

اهمیت ژنهای کنترل کننده تحمل به تنشهای محیطي انتقال یافته

( .)Landjeva et al. 2006نشانگرهای  DNAمبتني بر  PCRنسبت

از طریق بازوی  1RSدر ژنوتیپها و ارقام گندم دیم باشد که

به سایر روشها برای تشخیص جابهجایي  1BL.1RSو

تحت شرایط تنش محیطي بهویژه تنش خشکي ارزیابي و انتخاب

 1AL.1RSدر ژنوم گندم ابزاری ارزانتر ،سریعتر و آسانتر را

شدهاند .ارقام و الینهای سازگار برای کشت در شرایط دیم

فراهم ميکنند Yediay et al. )2010( .تعداد  9نشانگر اختصاصي

دارای تحمل بیشتری نسبت به تنشهای محیطي بهویژه تنش

چاودار را برای شناسایي این جابهجایيها در رقمهای گندم نان و

خشکي هستند ( )Hoffmann 2008و این امر ميتواند فراواني

دوروم ترکیه استفاده کردند که از بین آنها شش نشانگر را

بیشتر بازوی  1RSدر ژنوتیپها و ارقام گندم دیم نسبت به ارقام

انتخاب کردند .مطالعه آنان نشان داد که تنها چهار رقم گندم نان

گندم آبي کشور را توجیه نماید .این بررسي اولین مطالعه بر روی

دارای جابهجایي  1BL.1RSبودند درحاليکه جابهجایي

بازوی  1RSدر ارقام گندم دیم کشور است .ارقام و الینهای

 1AL.1RSدر هیچکدام از ژنوتیپهای مورد ارزیابي شناسایي

دارای بازوی  1RSشناسایي شده در این تحقیق ميتوانند به

نشد Tabibzadeh et al. )2013( .با استفاده از  SDS-PAGEو

منظور انتقال ژنهای مسئول افزایش سطح تحمل تنشهای

نشانگرهای  DNAمبتني بر  PCRتوزیع جابهجایي  1AL.1RSو

محیطي به سایر ژنوتیپهای مورد نظر در بلوکهای تالقي مورد

 1BL.1RSگندم چاودار را در  39رقم گندم نان ایراني و  15رقم

بهرهبرداری قرار گیرند .هر چند که میزان جابهجایي  1RSدر

گندم دوروم بررسي و گزارش کردند که تنها پنج عدد (10

ژنوتیپها و ارقام دیم کشور نسبتاً باالست اما با توجه به مزایای

درصد) از رقمهای گندم نان دارای جابهجایي  1BL.1RSهستند و

جابهجایيهای گندم چاودار در افزایش تحمل به تنشهای زنده و

در هیچکدام از ارقام جابهجایي  1AL.1RSمشاهده نشد.

غیر زنده محیطي ،بهرهبرداری بیشتر از بازوی  1RSبا منشا متنوع

( Mirzaghaderi et al. )2011با استفاده از تکنیک  GISHحضور

در برنامههای اصالحي کشور قابل توصیه است .در مطالعه حاضر

 1BL.1RSرا در چهار مورد از ارقام فوق تایید کردند .در مطالعه

حضور جابهجایي  1AL.1RSدر هیچکدام از ژنوتیپها و ارقام

( Bagherikia et al. )2014از بین  66رقم گندم ایراني که اکثراً

گندم دیم ایران مشاهده نشد ،در مطالعات قبلي نیز فقط در رقم

ارقام آبي بودند 10( 14 ،درصد) رقم گندم حاوی جابهجایي

ایراني  Sholehجابهجایي  1AL.1RSگزارش شدهاست .مطالعات

 1BL.1RSو تنها رقم  Sholehدارای جابهجایي  1AL.1RSبود.

بازوی  1RSدر ارقام گندم سایر نقاط دنیا نیز بیانگر فراواني بیشتر

رقم  Kavkazبه عنوان منشا جابهجایي  1BL.1RSهمواره در

جابهجایي  1BL.1RSدر مقایسه با جابهجایي  1AL.1RSميباشد

بسیاری از کشورها برای اصالح ارقام گندم مورد استفاده قرار

(،)Yediay et al. 2010; Landjeva et al. 2006; Hoffman, 2008

گرفته است ( .)Trubacheeva et al. 2011در این تحقیق ارقام و

زیرا این نوع جابهجایيها جدیدتر بوده و کمتر در برنامههای

الینهای امید بخش گندم دیم دارای درصد بیشتری از بازوی

اصالحي مورد بهره برداری قرار گرفتهاند ( .)Rabinovich 1995با

 1RSدر مقایسه با سایر گندمهای ایراني بودند به طوریکه نتایج

توجه به اهمیت جابهجایي  1AL.1RSدر تحمل به تنشهای زنده

نشانگر  Rye R3/F3و  PAW161نشان داد  86درصد الینهای

و غیر زنده ( )Sebesta et al. 1995; Merker 1982وارد کردن این
ژنتیک نوین /دوره دوازدهم /شماره  /1بهار 1316
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نوع جابهجایي در ژنوم گندمهای ایراني بهویژه ارقام گندم دیم

بازوی  1RSرا دریافت کردهند ناشي شود ،مطالعات متعدد نشان

ضروری بهنظر ميرسد .حضور بازوی  1RSدر گندم اغلب با

دادهاند که ژنها یا بلوکهای ژني پس از ورود به زمینه ژنتیکي

;Graybosch. 1998

جدید ،بسته به ناحیهای از ژنوم که ژنها وارد آن ميشوند ممکن

کاهش کیفیت گندم نان همراه ميباشد (

Graybosch et al. 1995; Lee et al. 1998; McKendry et al.

است افزایش یا کاهش بیان داشته باشند (

 ،)2001بررسي کیفیت آرد نان با روشهای مختلفي از جمله

;Matzke et al. 1998

 .)Kumar et al. 2001; Hanin et al. 2003احتماالً  1RSدر زمینه

پخت نان ،تعیین میزان و کیفیت گلوتن ،عدد زلني و میزان

ژنتیکي جدید در جایي از کروموزوم قرار گرفته که ژنهای

پروتئین اندازهگیری ميشود ( .)Graybosch et al. 1993در این

نامطلوب امکان ظهور ندارند یا به میزان پاییني ظهور ميکنند که

بررسي برای درک اثر جابهجایي  1RSبر روی کیفیت گندم نان

تاثیر چنداني بر روی کیفیت نان نخواهند داشت .روشن شدن این

چهار صفت کیفي عدد زلني ،نشاسته ،پروتئین و سختي گندم با

موضوع نیازمند انجام مطالعات بیشتری است.

دستگاه  NIRمورد اندازه گیری قرار گرفت (جدول  .)2در تعیین

نتایج این تحقیق استفاده موفقیتآمیز نشانگرهای اختصاصي

ارتباط بین نشانگرها و کیفیت گندم نان با استفاده از روش

چاودار برای شناسایي تنوع بازوی  1RSدر زمینه ژنتیکي گندم نان

رگرسیون گام به گام هیچ کدام از نشانگرها وارد مدل نشدند .در

را نشان داده و حضور جابهجایي بازوی  1RSدر تعداد زیادی از

نتیجه تجزیه رگرسیون با روش اینتر انجام شد .در این روش در

ژنوتیپهای مورد مطالعه را تایید کرد .ارقام و الینهای شناسائي

هر مرحله نشانگرها به عنوان متغییر مستقل ( )Xو صفات کیفي

شده واجد بازوی  1RSميتوانند در برنامههای اصالحي گندم دیم

( )Yبهعنوان متغییر وابسته در تجزیه وارد شدند .هیچکدام از

کشور برای افزایش سطح تحمل تنشهای محیطي ،ایجاد

نشانگرها رابطه معنيداری با صفات کیفیت گندم نان نشان ندادند.

جمعیتهای جدید گندم ،افزایش تنوع ژنتیکي و نیز در مطالعات

تعداد کم ژنوتیپها و نمونهی مورد بررسي و نیز وقوع

ارزیابي مواد گیاهي دارای بازوی  1RSبا استفاده از نشانگرهای

نوترکیبيهای ژنتیکي در ارقام و الینهای اصالح شده ميتواند از

مولکولي مورد بهرهبرداری قرار گیرند .این تحقیق یافتههای قبلي

دالیل عدم مشاهده همبستگي بین نشانگرها و صفات کیفي

مبني بر بیشتر بودن فراواني جابهجایي  1BL.1RSنسبت به جابه-

ارزیابي شده باشد .کاهش کیفیت گندم نان از پیوستگي بسیار

جایي  1AL.1RSرا در ارقام گندم نان تائید ميکند .نتایج حاصل

نزدیک بازوی  1RSبا ژنهای نامطلوب کیفي از گیاه چاودار ناشي

از این تحقیق مبني بر اینکه اغلب ارقام و الینهای امید بخش

ميشود که به ارقام گندم دارای جابهجایي  1RSمنتقل شدهاند

گندم دیم کشور عليرغم دارا بودن جابهجایي  1RSگندم چاودار،

( .)Graybosch 2001عدم کاهش کیفیت گندم نان در حضور

الزاما از کیفیت پاییني برخوردار نیستند برای اصالحگران گندم

بازوی  1RSدر ژنوتیپها و ارقام دیم کشور ميتواند از چگونگي

بسیار با اهمیت است.

عملکرد ژنهای منتقل شده از چاودار در زمینه ژنتیکي جدید که

جدول  -2تجزیه رگرسیون اینتر برای چهار صفت کیفي بهعنوان متغییرهای وابسته و سه نشانگر  PAW161 ،RyeR3/F3و  1BL.1RLبهعنوان متغییر مستقل.
صفات

درجه آزادی

نشاسته

سختي

عدد زلني

پروتئین

منابع تغییر

1/99ns

3/816ns

134/52ns

1/54ns

2

Regression

3/81

13/810

190/58

3/84

35

Residual

1/108

1/136

1/10

1/16

R2

اعداد داخل جدول  MSهستند و حروف  nsبه معني عدم همبستگي معنيدار بین نشانگرها و صفات کیفي است.
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