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ارزيابی تنوع ژنتيکی در يک منبع ژرمپالسمی در حفاظت مؤثر از ذخاير ژنتيکی اهميت داشته و

واژههای کلیدی
پلیمورفیسم

به کوتاه شدن مدت زمان برنامههای بهنژادی کمک مینمايد .تنوع ژنتيکی نقش بسيار مهمی در
کاهش آسيبپذيری ژنتيکی در برنامههای بهنژادی گياهان دارد .در مطالعهی حاضر 66 ،ژنوتيپ
گندم دوروم برای ارزيابی تنوع ژنتيکی با استفاده از  02آغازگر  SCoTمورد ارزيابی قرار گرفت.

تنوع ژنتیکی

نتايج نشان داد که آغازگرهای  ،SCoTدر مجموع  76باند چند شکل با متوسط  5/02باند به ازای

گندم دوروم

هر آغازگر در جمعيت مورد بررسی تکثير نمودند .ميانگين مقادير شاخص نشانگر ( )MIو محتوای

نشانگر SCoT

اطالعات چندشکلی ( )PICبرای آغازگرهای  SCoTبهترتيب  1/06و  2/50بهدست آمد و نشان
داد که نشانگرهای  SCoTاز کارايی بااليی در شناسايی تنوع ژنتيکی در ژرم پالسم گندم دوروم
برخوردارند .برآورد تعداد آللهای مشاهده شده ( ،)Naآلل مؤثر ( ،)Neشاخص شانون ( )Iو
ميزان هتروزيگوسی ( )Hنشان داد که الينهای با منشاء  ICARDAدر مقايسه با الينهای با منشاء
 CIMMYTاز ميزان تنوع ژنتيکی بيشتری برخوردارند .گروهبندی الينهای مورد بررسی با
استفاده از روش تجزيه خوشهای بر اساس ماتريس تشابه جاکارد و الگوريتم Neighbor-joining

الينهای مورد بررسی را تا حد زيادی بر اساس منشاء آنها دسته بندی نمود .اين نتايج نشان داد
که تنوع ژنتيکی نسبتا بااليی در الينهای مورد مطالعه وجود داشته و نشانگرهای  SCoTابزاری
مناسب برای مطالعه تنوع ژنتيکی در ژرم پالسم گندم دوروم هستند.
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نشانگرهای SCoT

بررسی تنوع مولکولی در الينهای اصالحی گندم...

مقدمه

علیرضا اطمینان و همکاران

 .)and Arzani 2007امروزه با پیشرفت روشهای مولکولی انواع

تتراپلوئید است که برای تهیه ماکارونی استفاده میشود و حدود

روابط بین گونهای استفاده میشود .در سالهای اخیر چندین

 %13کل سطح زیر کشت جهانی گندم را به خود اختصاص داده

سیستم نشانگری جدید مبتنی بر  PCRاز جمله نشانگرهای

است ( .)Lozhkin et al. 2020گندم دوروم ،در مقایسه با گندم

هدفمند ژنی  SCoTتوسعه یافته است .نشانگرهای  SCoTاز جمله

نان سازگاری بهتری در شرایط اقلیمی نیمهخشک از خود نشان

نشانگرهای نوظهور در زمینه بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار

میدهد و مناطق مدیترانهای ،حدود  03درصد از گندم دوروم

جمعیت محسوب میشوند .این نشــانگرها همراه با دیگر

جهان را تولید میکنند ( .)Lozhkin et al. 2020در حال حاضر

نشانگرهای هدفمند ژنی نظیر  CBDPدر بررسی تنوع ژنتیکی و

کشور ایتالیا از بزرگترین کشورهای تولید کننده گندم دوروم

مطالعه ساختار جمعیت در انواع ژرم پالسم زراعی و وحشی

میباشد (.)Hammami and Sissons 2020

گندم مورد استفاده قرار گرفتهاند و با توجه به گزارشهای موجود

پیشرفت در بهنژادی گندم که غالباً با گزینش و خالصسازی

از کارایی باالتری در مقایسه با نشانگرهای پرکاربردی مانند

مخلوط واریتههای بومی و یا جمعیتهای حاصل از دورگگیری

برخوردار بودهاند (.)Etminan et al. 2018; Etminan et al. 2016

الینهای مطلوب انجام میگیرد ،سبب کاهش تنوع ژنتیکی یا به

عالوه بر این ،هزینههای مناسب و مقرونبهصرفه ،تکرارپذیری باال

اصطالح فرسایش ژنتیکی شده است .با توجه به اهمیت این

و ارائه میزان باالیی از چندشکلی سبب شده تا این سیستم

محصول و همچنین ضعیف شدن پایه ژنتیکی ارقام زراعی،

نشانگری بتواند در مطالعات مرتبط با تنوع ژنتیکی ،ساختار

بهنژادگران همواره بهدنبال اصالح ارقام گندم و توسعه و بهبود

جمعیت و حتی در مکانیابی صفات کمی و همچنین اشباع

ساختار ژنتیکی آن بودهاند .ارزیابی تنوع ژنتیکی در گیاهان زراعی

نقشههای ژنتیکی مورد استفاده داشته باشد (

برای برنامههای بهنژادی و حفاظت از ذخایر توارثی کاربرد حیاتی

 .)Mackill 2008از نشانگر  SCoTدر مطالعات مربوط به تنوع

دارد ( .)Bagheri et al.1996بررسی تنوع ژنتیکی از لحاظ کمک

ژنتیکی در گیاهان دارویی مانند سیاهدانه ()Nigella sativa L.

به مدیریت مؤثر و حفاظت از منابع ژرمپالسمی اهمیت باالیی

( ،)Mirzaei and Mirzaghaderi 2017و گیاهان زراعی مانند برنج

دارد و امکان شناسایی ظرفیت ژنتیکی صفات مرتبط با اهداف

( )Collard and Mackill 2009و سیبزمینی ()Gorji et al. 2011

اصالحی مهم و مورد نظر را برای بهنژادگران فراهم میسازد.

نیز استفاده شده است .در مطالعات صورت گرفته بر روی ژرم

عالوه بر آن ،مطالعه الگوپذیری تنوع ژنتیکی از تنوع جغرافیایی و

پالسم گندم با استفاده از نشانگرهای نوظهور نیز مشخص شده که

اقلیمی تودهها نشاندهنده سازگاری احتمالی آنها با محیطهای

نشانگرهای هدفمند ژنی مانند  SCoTو  CBDPدر انگشتنگاری

(Mohammadi and 2003, Pradeep et al. 2002

تودههای گندم دارای عملکرد بسیار خوبی هستند؛ بهطوریکه این

متفاوت است
.)Prasanna

ISSR

Collard and

نشانگرها میتوانند برای سایر مطالعات ژنتیکی در گندم مورد

در واقع ،مطالعه تنوع ژنتیکی هدفی ارزشمند برای حفاظت از

استفاده قرار گیرند

گونهها میباشد که در انتخاب افراد برای ورود ژنهای مطلوب از

; )Hamidi et al. 2014از طرفی مطالعات جدید ،کارایی

ژرمپالسم به درون پایه ژنتیکی نقشی مؤثر دارند .ورود ژنهای

نشانگرهای  SCoTرا در بررسی تنوع ژنتیکی گندم و اجداد

مطلوب به داخل جمعیتها میتواند کمیت و کیفیت محصوالت

وحشی آن را تأیید کرده است

( Por-Aboghadareh et al. 2018:

را تحت تأثیر قرار دهد ( .)Rao and Hodgkin 2002در زمینه

 )Heidari et al. 2017در بررسی تنوع ژنتیکی موجود در

بررسی تنوع ژنتیکی محصوالت زراعی مختلف و از جمله گندم

گونههای مختلف آژیلوپس ایران با استفاده از دو سیستم نشانگری

(Golabadi and 2003

 SCoTو  TRAPنشانگرهای  SCoTبهعنوان نشانگرهایی قابل

Arzani؛Singh 2003؛ Mangova and Petrova 2007؛ Farahani

اعتماد ،آگاهی بخش و با کارایی باال در شناسایی چندشکلی

دوروم مطالعات زیادی انجام شده است
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(Etminan et al. 2017; Etminan et al. 2019
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گندم دوروم ( )Triticum turgidum L. subsp. durumگونهای

مختلفی از نشانگرهای ملکولی در تجزیه تنوع ژنتیکی و بررسی

...بررسی تنوع مولکولی در الينهای اصالحی گندم

علیرضا اطمینان و همکاران

موجود در ژرم پالسم خویشاوندان وحشی گندم معرفی شدند که
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مواد و روشها

با توجه به قابلیتهایی که دارند میتوانند در مطالعات ساختار

 ژنوتیپ گندم دوروم شامل90 در این پژوهش تنوع ژنتیکی

.)Ahmadi et al. 2019( جمعیت نیز مورد استفاده قرارگیرند

الینهای اصالحی و ارقام شاهد دریافت شده از معاونت مؤسسه

 برای بررسی تنوع ژنتیکی درSCoT  از نشانگرهای،در این مطالعه

تحقیقات کشاورزی دیم (ایستگاه سرارود) واقع در کرمانشاه مورد

) با منشاءBL(  الین اصالحی45  ژنوتیپ گندم دوروم شامل90
) و چهارCIMMYT(  الین اصالحی با منشاء31 ،)ICARDA(

 مشخصات الینهای اصالحی گندم دوروم.ارزیابی قرار گرفت
. ارائه شده است1 ارزیابی شده بههمراه منشأ آنها در جدول

.) استفاده شدcheck( ژنوتیپ شاهد

 منشا و مشخصات ژنومی الینهای مورد ارزیابی، کد شناسایی-1 جدول

1

No.

Variety / Line

Type

Origin

No.

Variety / Line

Type

Origin

1

Mrf1/Stj2//Gdr2/Mgnl1/3/Bcrch1

BL

ICARDA

49

Stj3//Bcr/Lks4/3/Ter3/4/

BL

ICARDA

2

Ter1//Mrf1/Stj2/3/Icasyr1

BL

ICARDA

50

Icarasha1//Quabrach3/

BL

ICARDA

3

Icarasha2 (Stj3//Bcr/Lks4/3/Ter3)

BL

ICARDA

51

Saji (check)

Cultivar

Iran

4

Adnan1//Mgnl3/Ainzen1

BL

ICARDA

52

Zahab (check)

Cultivar

Iran

5

Geromtel1/IRANYT053//Mgnl3/Ainze

BL

ICARDA

53

SRN-1/KILL//2*FOLTA-1 (check)

AL

CIMMYT

6

IcamorTA0462/4/Gdr2//SwAlg/Gdr1-

BL

ICARDA

54

Imren (check)

AL

Turkey

7

IcamorTA0471//IcamorTA0459/Arisl

BL

ICARDA

55

Miki3 (Stj3//Bcr/Lks4)

BL

ICARDA

8

IcamorTA041/4/IcamorTA0469/3/Bcr

BL

ICARDA

56

Mrb3/Tboeoticum500648/

BL

ICARDA
ICARDA

9

Waha (Plc/Ruff//Gta/Rtte)

BL

ICARDA

57

Mrb3/Tboeoticum500648/3/ICAM/A

BL

10

Mrb3/Mna1//Ter1/3/IcamorTA0459/

BL

ICARDA

58

SwAlgia/Gd181//Ch158/3/Marsyr3

BL

ICARDA

11

Maamouri1/5/IcamorTA0462/4/Stj3

BL

ICARDA

59

ALTAR 84

BL

CIMMYT

12

Azeghar2/5/IcamorTA0462/4/Stj3

BL

ICARDA

60

SORA/2*PLATA_12/3/SOR

BL

CIMMYT

13

Mgnl3/Ainzen1/3/Bcr/Gro1//Mgnl1

BL

ICARDA

61

ALTAR 84/STINT//SILVER_45/3

BL

CIMMYT

14

Ossl1/Stj5/5/Bicrederaa1/4

BL

ICARDA

62

CAMAYO//HYDRANASSINIA

BL

CIMMYT

15

Omrabi5 (Jori c69/Hau)

BL

ICARDA

63

ALTAR 84/BINTEPE 85D

BL

CIMMYT

16

Azeghar1/6/Zna1/5/Awl1/4/Ruff/l

BL

ICARDA

64

PLATA_7/ILBOR06/3*MOJ

BL

CIMMYT

17

Aghrass1/3/HFN94N8/Mrb5//

BL

ICARDA

65

PLATA_7/ILBOR_1//SOMAT_3

BL

CIMMYT

18

Ouasloukos1/5/Azn1/4/

BL

ICARDA

66

MINIMUS/COMB DUCK_2C

BL

CIMMYT

19

Ter1/3/Stj3//Bcr/Lks4/4/Aghrass1/3

BL

ICARDA

67

MIRADOUX/3/AG 1-22/2*ACO8

BL

CIMMYT

20

Ter1/3/Stj3//Bcr/Lks4/4

BL

ICARDA

68

CBC 509 CHILE/5/2*AJAIA

BL

CIMMYT

21

Korifla/AegSpeltoidesSyr//Amedakul

BL

ICARDA

69

STORLOM/3/RASCON_37/TARRO

BL

CIMMYT

22

Korifla/AegSpeltoidesSyr//Mrb5

BL

ICARDA

70

BRENNUR/CIRNO C 2008

BL

CIMMYT

23

Korifla/AegSpeltoidesSyr//Loukos

BL

ICARDA

71

GEROMTEL-3/7/ALTAR 84/B

BL

CIMMYT

24

Korifla/AegSpeltoidesSyr/Amedaku

BL

ICARDA

72

GERUFTEL-1//GUAYACAN

BL

CIMMYT

25

Younes/TdicoAlpCol//Korifla

BL

ICARDA

73

CHILE/5/2*AJAIINIA/GUANAY/

BL

CIMMYT

26

Waha (Plc/Ruff//Gta/Rtte)

BL

ICARDA

74

SOOTY_9/RASCON_37//GUAYAC

BL

CIMMYT

27

Korifla/AegSpeltoidesSyr//Lahn

BL

ICARDA

75

INIA/GUANAY//PORRON_4/BEJA

BL

CIMMYT

28

T.dic.Crosses61/4/Quarmal/Gbch2/3

BL

ICARDA

76

INIA/GUANAY//PORRON_4/

BL

CIMMYT

29

Younes1/6/Ouasloukos1/5

BL

ICARDA

77

INIA/GUANAY/8/GED

BL

CIMMYT

30

Icarasha1/T.Aeg.Crosses

BL

ICARDA

78

CNDO/VEE//PLATA_8/3/6*

BL

CIMMYT

31

Terbol975/Geruftel2/7/Icasyr1//Mrf2/

BL

ICARDA

79

RANCO//CIT71/CII/3/COMDK

BL

CIMMYT

32

Icamilmus1/3/Marsyr3

BL

ICARDA

80

RANCO//CIT71/CII/3/COMDK/4/

BL

CIMMYT

33

Icasyr1/3/Gcn//Stj/Mrb3/4/Mgnl3/A

BL

ICARDA

81

1A.1D 5+1-06/3*MOJO//RCOL/4

BL

CIMMYT

Breeding lines
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CIMMYT

BL

_CANELO_8//SORA/2*PLATA

83

ICARDA

BL

Waha//Azeghar2/RedSeedTer112

35

CIMMYT

BL

CANELO_8//SORA/2*PLATA_12/4/

84

ICARDA

BL

Icasyr1/3/Bcr/Sbl5//T.urartu/4/T.Ae

36

CIMMYT

BL

ALTAR 84/BINTEPE 85/3

85

ICARDA

BL

)Icarasha2 (Stj3//Bcr/Lks4/3/Ter3

37

CIMMYT

BL

BYBLOS/6/PLATA_6/GREEN_17/3/

86

ICARDA

BL

Marsyr3/3/Gcn//Stj/Mrb3/4/T.Aeg.Cro

38

CIMMYT

BL

BYBLOS/6/TOPDY_18/FOCHA_1//

87

ICARDA

BL

Marsyr3//Saadi1989/Chan/3/T.Aeg.

39

CIMMYT

BL

PLATA_10/6/MQUE/4/USDA5

88

ICARDA

BL

ICAMORTA0469/4/ICAMORTA0463

40

CIMMYT

BL

ATIL/3/KNIPA/ /PLANETA/TRILE

89

ICARDA

BL

Jk/Ch1613//TpolonicumIG97746

41

CIMMYT

BL

OROBEL//BUSHEN_4/2*GREEN

90

ICARDA

BL

T.Aeg.Crosses/Atlas2

42

CIMMYT

BL

MÂALI/10/ALTAR 84/CMH82A

91

ICARDA

BL

Jk/Ch1523//Atlas2/3/Mrb5/Lahaucan

43

CIMMYT

BL

MOHAWK/4/DUKEM_1//PATKA

92

ICARDA

BL

Jk/Ch1604//Ysf1/Otb6/3/Adnan2

44

CIMMYT

BL

GUAYACAN INIA/2*SNITAN/

93

ICARDA

BL

Icamilmus1/3/Marsyr3//Saadi1989/

45

CIMMYT

BL

_ALTAR 84/STINT//SILVER

94

ICARDA

BL

Mgnl3/Aghrass2/4/IcamorTA0462/

46

CIMMYT

BL

PLATA_7/ILBOR_1//SO

95

ICARDA

BL

Icasyr1//Mrf2/T.d

47

CIMMYT

BL

CBC 509 CHILE/6/ECO/CM

96

ICARDA

BL

Icasyr1//Mrf2/T.dids20123/6/

48

بهمنظور استخراج  DNAژنومی ،ابتدا بذر هر یک از ژنوتیپهای

 Safeview II )Co.LTDآشکارسازی و سپس بر اساس وجود یا

مورد بررسی در گلدان کشت شد و پس از رشد گیاهچههای

عدم وجود باند بهترتیب بهصورت یک و صفر امتیازدهی شدند.

مورد نیاز ،استخراج  DNAاز برگهای جوان بر اساس

شاخصهای کارایی نشانگر همچون محتوای اطالعات

(.)Doyle and Doyle 1987

چندشکل ،)PIC(1شاخص نشانگر )MI(2و قدرت تمایز )Rp(3بر

کیفیت  DNAاستخراجی توسط الکتروفورز ژل آگارز  3/1درصد

اساس روابط ارائه شده توسط ( )Powell et al.1996محاسبه شد.

SCoT

بهمنظور تعیین سهم واریانس ژنتیکی بین و درون جمعیتها،

استفاده شد اما تنها  12مورد از این آغازگرها الگوهای باندی قابل

تجزیه واریانس مولکولی ( )AMOVAبا استفاده از نرمافزار

امتیازدهی ایجاد نمودند که مشخصات هر کدام از آنها در جدول

 )Peakall and Smouse 2006( GenAlExانجام شد.

 2ارائه شده است.

جهت بررسی و مقایسه میزان تنوع ژنتیکی موجود در هر یک از

پس از بهینهسازی شرایط تکثیر ،واکنش زنجیرهای پلیمراز در

جمعیتها پارامترهای ژنتیکی نظیر درصد لوکوسهای چندشکل،

Master

شاخص شانون ،تعداد آللهای مؤثر و  ...برآورد شدند .گروهبندی

( 0 ،2X PCR)Ampliqon, ID: 5200300-1250میکرولیتر آب

الینهای مورد بررسی بر اساس ماتریس تشابه جاکارد و به روش

دیونیزه 2 ،میکرولیتر آغازگر (با غلظت 13پیکومول در میکرولیتر)

 Neighbor-joiningو همچنین تجزیه به مختصات اصلی

و  2میکرولیتر  DNAژنومی با استفاده از دستگاه ترموسایکلر

( )PCoAبا استفاده از نرمافزار )Perrier et al. 2003( DARwin

 BIORADمدل  T-100انجام شد .شرایط دمایی واکنشهای

انجام شد.

دستورالعمل  CTABانجام شد

مورد بررسی قرار گرفت .در این تحقیق از  14آغازگر

حجم  23میکرولیتر (شامل 13میکرولیتر

mix

 PCRبهصورت یک مرحله واسرشتسازی اولیه در  95درجه
سلسیوس به مدت  5دقیقه و سپس  34چرخه با دمای  95درجه
به مدت یک دقیقه برای واسرشتسازی ،دمای بهینه شده برای هر
آغازگر به مدت  54ثانیه جهت اتصال آغازگرها و دمای 12
سلسیوس به مدت دو دقیقه جهت همانند سازی و در نهایت 1
دقیقه دمای  12درجه سلسیوس جهت بسط نهایی تنظیم شد.
محصول واکنشهای تکثیری بر روی ژل آگارز  1/4درصد با بافر
 TBEتفکیک و با استفاده از رنگآمیزی با (
050

kiagen Teb
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نتایج و بحث
در جدول  2خالصهای از نتایج بهدست آمده از الگوهای باندی
تکثیر یافته توسط  12آغازگر مورد استفاده در این پژوهش نشان
داده شده است .تعداد کل قطعات تکثیری چندشکل با میانگین
1

Polymorphism information content
2
Marker Index
3
Resolving power
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CIMMYT

BL

CBC 509 CHILE/6/ECO/CMH7

82

ICARDA

BL

Marsyr3/Murlagost2//T.

34

بررسی تنوع مولکولی در الينهای اصالحی گندم...

علیرضا اطمینان و همکاران

 SCoT-4و  )SCoT-24تا هفت باند (مربوط به آغازگر )SCoT-8

میتوان آغازگرهای مناسب با حداکثر چندشکلی را برای ژرم

متغیر بود .در بین شاخصهای تعیین کننده کارایی یک سیستم

پالسم های مشابه در مطالعات آتی توصیه نمود .الزم به ذکر است

نشانگری ،شاخص  PICاز اهمیت ویژهای برخوردار است .در

در یک مطالعه بهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی در گندم دوروم با

واقع این شاخص به تعداد آللهای قابل تشخیص و فراوانی آنها

استفاده از همین نشانگر متوسط شاخص  PICبرابر  3/39گزارش

وابسته بوده و احتمال تشخیص چندشکلی ایجاد شده توسط یک

شد که نتایج این تحقیق را تایید میکند

(.)Heidari et al. 2017

آغازگر را بین دو نمونه نشان میدهد (.)Powell et al. 1996

همچنین در مطالعه دیگری در استفاده از دو سیستم نشانگری

کارایی یک نشانگر ملکولی بستگی به میزان چندشکلی ایجاد شده

 ISSRو  SCoTبرای بررسی تنوع ژنتیکی موجود در ژنوتیپهایی

و قدرت تمایز افراد مورد مطالعه دارد و در نشانگرهای غالب،

از گندم دوروم نشانگرهای  SCoTبر اساس مقادیر شاخصهای

آغازگرهایی که مقدار  PICآنها در محدوده  3/24تا  3/43باشد

 RP ،PICو  MIبهعنوان نشانگرهایی کارآمد در شناسایی

از سودمندی خوبی برخوردار هستند و دادههای حاصل از آنها

چندشکلی موجود در ژرم پالسم گندم دوروم معرفی شدند

در مطالعات تنوع قابل اعتماد میباشند (.)Botstein et al. 1980

(.)Etminan et al. 2016

در این تحقیق بیشترین میزان محتوی اطالعات چندشکلی مربوط

با توجه به نتایج بهدست آمده مشخص شد که آغازگرهای

به آغازگرهای  SCoT-2و  SCoT-1با مقدار  3/59و کمترین میزان

 SCoTو  SCoT-8بهترتیب با مقادیر  5/11و  9/11دارای کمترین

آن مربوط به آغازگر  SCoT-21با مقدار  3/52بهدست آمد و

و بیشترین میزان قدرت تمایز ( )Rpدر ارزیابی تنوع ژنتیکی

میانگین  PICبرابر  3/50محاسبه شد که نشاندهنده کارایی بسیار

موجود در الینهای مورد مطالعه بودند .شاخص  MIنیز برای

خوب آغازگرهای مورد بررسی است .باال بودن درصد محتوای

آغازگرهای مورد استفاده در دامنهای  )SCoT-24( 1/13تا 3/14

اطالعات چندشکلی نشان دهنده انتخاب صحیح آغازگرهای مورد

( )SCoT-8با میانگین  2/41متغیر بود.

جدول  -2مشخصات توالی آغازگرهای  SCoTو نتایج حاصل از تکثیر  PCRدر  90ژنوتیپ گندم دوروم مورد مطالعه
شاخص نشانگر

محتوای اطالعات

قدرت

تعداد قطعات

تعداد قطعات

چندشکل

تمایز

چندشکل

تکثیرشده

Sequence) (Primer

آغازگر

0

1

CAACAATGGCTACCACCC

SCoT-2

0

CAACAATGGCTACCACCG

SCoT-3

0

CAACAATGGCTACCACCT

SCoT-4

CAACAATGGCTACCACGA

SCoT-5
SCoT-7

2/94

3/59

0/12

2/94

3/59

0/1

0

1/9

3/51

5/11

5

2/39

3/51

0

4

1

2/5

3/51

4/94

4

0

CAACAATGGCTACCACGG

3/14

3/54

9/11

1

1

CAACAATGGCTACCACGT

SCoT-8

2/10

3/51

1/29

0

1

CAACAATGGCTACCAGCA

SCoT-9

2/14

3/51

1/31

0

1

AAGCAATGGCTACCACCA

SCoT-11

2/04

3/55

1/32

0

0

ACGACATGGCGACCAACG

SCoT-12

2/35

3/50

0/24

4

0

ACGACATGGCGACCACCG

SCoT-14

2/11

3/53

0/11

4

1

ACGACATGGCGACCGCGA

SCoT-15

2/13

3/52

0/91

4

0

CACCATGGCTACCACCAT

SCoT-21

1/1

3/55

4/33

5

1

CCATGGCTACCACCGCCA

SCoT-24

2/12

3/51

1/54

0

0

ACAATGGCTACCACCATC

SCoT-26

34/25

0/54

95/11

10

2/41

3/50

0/11

4/52

جمع
میانگین
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 4/52باند بهازای هر آغازگر از چهار باند (مربوط به آغازگرهای

استفاده برای ارزیابی ژرم پالسم مطالعه باشد و بر این اساس

بررسی تنوع مولکولی در الينهای اصالحی گندم...

علیرضا اطمینان و همکاران

جدول  -3نتایج واریانس دادههای مولکولی( )AMOVAدر ژنوتیپهای موردمطالعه با استفاده از آغازگر SCoT
درصد واریانس تبیین شده

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

واریانس تخمینی

بین جمعیتها

2

49/194

29/191

3/120

1%

درون جمعیتها

93

155/944

9/310

9/310

92 %

جمع

94

935/14

3

9/911

133 %

شاخص شانون برای الینهای با منشاء  ICARDAبرابر با 3/51

نشان داد که  1درصد از تغییرات کل ،مربوط به تنوع بین جمعیتی

بود که درمقایسه با این مقدار برای الینهای با منشاء

است درحالیکه  92درصد از تغییرات با تنوع درون جمعیتی قابل

( )3/39بیشتر بود .همین برتری در مورد تعداد الل مؤثر ( 1/40

توجیه میباشد (جدول  .)3در یک مطالعه بهمنظور بررسی

در جمعیت  ICARDAدر برابر  1/54در جمعیت ( )CIMMYTو

پتانسیل نشانگر  SCoTدر بررسی تنوع ژنتیکی  30نمونه خارمریم

هتروزیگوسی ( 3/32در جمعیت  ICARDAدر برابر  3/20در

( )Silybum marianum L.از مناطق مختلف خوزستان و ایالم نیز

جمعیت  )CIMMYTمشاهده شد.

واریانس ژنتیکی درون جمعیتها بیشتر از بخش بین جمعیتی

وجود تنوع ژنتیکی باال درون گونههای ژرمپالسمی با استفاده از

بهدست آمد ( .)Zamani et al. 2018برخی محققان پدیده جریان

نشانگرهای مولکولی متفاوت مانند  SCoT ، RAPDو

ژنی را عامل اصلی این تفاوت میدانند (.)Sorkheh et al. 2016

توسط سایر محققان نیز گزارش شده است

باالتر بودن سهم واریانس درون جمعیتی نسبت به بین جمعیتها

Aboughadareh et al. 2017; Etminan et al, 2016; Ahmadi et
.)al. 2019; Etminan et al. 2017; Thomas and Bebeli 2010

بر اساس دادههای ملکولی حاصل از نشانگرهای مختلف مانند
 CBDPو  SCoTدر بسیاری از مطالعات دیگر نیز گزارش شده
است ( ;Pour-Aboughadareh et al. 2017; Etminan et al, 2016

.)Ahmadi et al. 2019
دامنه تغییرات میزان فاصله ژنتیکی در تجزیه دادههای حاصل از
نشانگرهای  SCoTبین دو مقدار  3/39تا  3/13با متوسط 3/33
بهدست آمد .بیشترین میزان فاصله ژنتیکی ( )3/13بین الینهای
شماره  1و  95مشاهده شد و کمترین فاصله ژنتیکی ( )3/39برای
دو الین  13و  10بهدست آمد .بهطورکلی دقت در تخمین فاصله
ژنتیکی افراد به تعداد نشانگر مورد استفاده ،میزان چندشکلی و
میزان پوشش ژنومی نشانگرها بستگی دارد.
بهمنظور بررسی میزان تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مورد بررسی،
شاخصهای ژنتیک جمعیت شامل تعداد الل مؤثر ،مقدار
هتروزیگوسی ،شاخص شانون و درصد چند شکلی برای هر
جمعیت محاسبه شد که نتایج آن در جدول  5ارائه شده است .در
مقایسه بین جمعیتهای مورد مطالعه ،جمعیت با منشاء ICARDA

شامل  45الین بر اساس مقادیر هتروزیگوسی ،شاخص شانون و
تعداد الل مؤثر از تنوع بیشتری برخوردار بود .متوسط مقدار

051

ژنتیک نوین /دوره شانزدهم /شماره  /2تابستان 0011

CIMMYT

ISSR
(Pour-

گروهبندی  90ژنوتیپ مورد مطالعه از سه جمعیت بر اساس
دادههای حاصل از نشانگر  SCoTبا استفاده از ضریب جاکارد و
الگوریتم  Neibour-joiningصورت گرفت که دندروگرام حاصل
در شکل  1نشان داده شده است .با توجه به دندروگرام حاصل
ژنوتیپهای مربوط به هر جمعیت بهطور نسبی از یکدیگر تفکیک
شدند اگرچه در این بین اختالطهایی نیز مالحظه شد .در این
دستهبندی ،ژنوتیپهای شاهد عمدتاً همراه با ژنوتیپهای با
منشاء  ICARDAگروهبندی شدند.
نتیجه تجزیه به مختصات اصلی ( )PCoAنیز با نتایج تجزیه
خوشهای تا اندازهای مطابقت داشت (شکل .)2در بای پالت
حاصل از تجزیه به مختصات اصلی هم گروهبندی ژنوتیپها بر
اساس منشاء آنها و هم وجود تنوع بیشتر در ژنوتیپهای با
منشاء  ICARDAمشهود است بهطوریکه این ژنوتیپها که به
رنگ قرمز (در مقابل ژنوتیپهای با منشاء  CIMMYTبه رنگ
آبی) نشان داده شدهاند از پراکندگی بیشتری در صفحه مختصات
برخوردارند.
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تجزیه واریانس مولکولی ( )AMOVAبر اساس دادههای

SCoT

درصد واریانس تبیین شده

بررسی تنوع مولکولی در الينهای اصالحی گندم...

علیرضا اطمینان و همکاران

جدول  -5شاخصهای تنوع محاسبه شده در جمعیتهای مورد مطالعه بر اساس نشانگر SCoT
شاخص تنوع جمعیت
)(H
3/322

)(I
3/519

)(Ne
1/449

)(Na
1/935

3/323

3/320

3/353

3/335

3/203

3/391

1/541

1/032

3/322

3/331

3/352

3/311

3/311

3/554

1/413

1/419

3/324

3/335

3/343

3/315

N
45
31
5

میانگین

ICARDA
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تنوع ژنتیکی نی

شاخص شانون

تعداد آلل مؤثر

تعداد کل آللها

شاخص آماری

جمعیتها

خطای استاندارد
میانگین

CIMMYT

خطای استاندارد
میانگین

Check

خطای استاندارد

شکل -1دندروگرام حاصل از تجزیه کالستر  90ژنوتیپ گندم دوروم با استفاده از ضریب فاصله جاکارد و الگوریتم ( Neibour-joiningژنوتیپهای با منشاء
 ،ICARDAبا منشاء  CIMMYTو شاهدها بهترتیب با رنگ قرمز ،آبی و سبز نشان داده شدهاند).
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بررسی تنوع مولکولی در الينهای اصالحی گندم...

علیرضا اطمینان و همکاران

همچنین نتایج تجزیه به مختصات اصلی نشان دهنده پوشش

گونههای  Aegilopsبهتر از نشانگرهای  CBDPعمل نمایند

ژنومی نسبتاً مناسب آغازگرهای مورد استفاده با وجود تعداد اندک

(.)Pour-Aboughadareh et al. 2019

آنها بود که این نتیجه مجدداً بیانگر کارایی مناسب نشانگرهای
 SCoTدر تفکیک نمونههای مورد مطالعه بر اساس ویژگیهای

نتیجهگیری کلی

ژنتیکی میباشد .در اغلب مطالعات تنوع ژنتیکی و ساختار

بهطورکلی نتایج بهدست آمده از این تحقیق بیانگر تنوع ژنتیکی

جمعیت با استفاده از نشانگرهای  SCoTکارایی این نشانگرها

نسبتاً باالیی در الینهای اصالحی مورد مطالعه بود که دارای دو

بهخوبی مورد اشاره قرار گرفته است .بهعنوان مثال در ارزیابی

منشاء مختلف  CIMMYTو  ICARDAبودند و در مقایسه این

مقایسهای نشانگرهای  SCoTو  CBDPکه هر دو از گروه

دو جمعیت ،ژنوتیپهای متعلق به جمعیت  ICARDAبر اساس

نشانگرهای هدفمند ژنی هستند ،نشانگرهای  SCoTدر بررسی

تمامی شاخصهای تنوع برآورد شده و همچنین نتایج تجزیههای

تنوع ژنتیکی موجود در تودههای مختلف  Aegilopsنســبت به

آماری انجام شده از تنوع بیشتری برخوردار بودند .همچنین این

نشانگرهای  CBDPاز لحاظ شاخصهای آگاهی بخش سیستم

نتایج نشان داد که سیستم نشانگری  SCoTدارای پتانسیل باالیی

نشانگری بهتری گزارش شد و مشخص شد که آغازگرهای

در نشان دادن روابط ژنتیکی و گروهبندی افراد بر اساس ساختار

 SCoTبهخوبی میتوانند در شناسایی قطعات اختصـــاصـــی در

ژنومی آنها میباشد .از سوی دیگر با توجه به ماهیت طراحی
آغازگرها در این سیستم نشانگری که نواحی فعال ژنوم را هدف
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