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چکیده

(تاریخ دریافت - 89/60/60 :تاریخ پذیرش)88/68/19 :

چاودار ( )Secale cerealيکی از گياهان زراعی مهم ايران و متعلق به خانواده گندميان ()Poaceae
میباشد .در اين پژوهش تنوع ژنتيکی  31جمعيت چاودار از مناطق مختلف ايران ،آمريکا و روسيه
با نشانگر  AFLPمورد ارزيابی قرار گرفت .نتايج بهدست آمده نشان میدهد که  93جفت آغازگر

واژههای کلیدی
تجزیه واریانس مولکولی
تنوع ژنتیکی

911 AFLPباند توليد کردند که شامل  911باند چندشکل بود .ميانگين ميزان اطالعات چندشکلی
( )PICو شاخص نشانگر ( )MIدر جفت آغازگرهای  AFLPبهترتيب معادل  3/22و  3بود .بيشترين
مقدار  PICمربوط به جفت آغازگر  ECC 3N 4S 1و بيشترين  MIمربوط به جفت آغازگر ECC

 3N 4S 5بود .پس از مشاهده محصول واکنش زنجيرهای پليمراز بر روی ژل پلی اکريل آميد و
امتيازدهی باندهای  ،DNAتجزيه و تحليل با نرمافزار  NTSYSانجام شد .دندروگرام تجزيه

چاودار

خوشهای با روش  UPGMAو ضريب تشابه دايس جمعيتهای چاودار را به پنج گروه تقسيم کرد

چندشکلی

که اين گروهبندی با گروهبندی تجزيه به مؤلفههای اصلی مطابقت داشت .همچنين مشخص شد

نشانگر AFLP

که بيشترين تشابه ( )3/119بين دو جمعيت مونتانوم پارک جهان نما و سرال فريدونشهر و کمترين
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ميزان تشابه (  )3/316بين دو جمعيت سرمونت اراک و سرمونت آمريکا است .نتايج تجزيه واريانس
شانون ( )Iدر گونههای چاودار  3/41بود که بيانگر تنوع نسبتاً خوب درون گونهها میباشد.
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مولکولی نشان میدهد که تنوع درون گونهای بيشتر از تنوع بين گونهای است ،ميانگين شاخص
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مقدمه

الهام رضایی میرقائد و حسین زینلی

دو جنس  Carstenو  Petkusبهعنوان امیدوار کنندهترین الگوي

چاودار با نام علمی  Secale cerealگیاهی از خانواده گندمیان

تولید ارقام هیبریدي شناخته شدهاند .در طول اصالح از طریق

یباشد که در تغذیه
( ،)Poaceaeبسیار خودعقیم و دگرگشن م 

تولید هیبرید ،الینهاي والدینی از طریق خودگشنی مکرر توسعه

دامها بهصورت علوفه سبز ،خشک و یا سیلو مورد استفاده قرار

یافتهاند .)Fischer et al. 2010( ،این فرایندها منجر به کاهش تنوع

میگیرد .این گیاه بومی کشورهاي آسیاي مرکزي ،سوریه و ایران

ژنتیکی در داخل الینها و جنسها شده است ،عواقب چنین

است ( .)Sidhu et al. 2019بیشتر چاودارهاي زراعی دیپلوئید

باریک شدن تنوع ژرم پالسم در برنامههاي اصالح نژاد ،کاهش در

( )2n=11بوده و انواع تتراپلوئیدشان نیز موجود میباشد .زراعت

انتخاب ،افزایش حساسیت به تنشهاي زیستی و غیر زیستی و

چاودارهاي تتراپلوئید نیز در سطح محدودي در اروپا متداول

البته همراه با خطر وقوع فرسایش ژنتیکی است (

است .نوع دیپلوئید چاودار زراعی داراي چرخه رشدي یکساله و

 .)al. 2016براي جلوگیري از فرسایش ژنتیکی ،بایستی بهطور

روز بلند و داراي سنبله دراز مرکب از سنبلکها میباشد که روي

مداوم اساس ژنتیکی الینهاي والدینی درگیر در تولید هیبرید را

هر سنبله فرعی سه گل وجود دارد .سیستم ریشهاي چاودار بسیار

گسترش داد .با این حال ،یک مشکل بزرگ در گسترش تنوع

انبوه و گستردهتر از گندم میباشد و ریشکهاي آن دراز نازک

ژنتیکی تولید چاودار هیبریدي وجود خود ناسازگاري در بین

برسی گرد و زبر است .چاودار از نظر شکل مابین گندم و یوالف

الینهاي مختلف است .عالوه بر این ،در صورت عدم آگاهی در

یباشد.
است .رنگ کدر خاک آلود دارد و فاقد پوسته (هال) م 

مورد روابط الین هاي درگیر در توسعه ارقام هیبرید ،آزمایشهاي

مقاومترین

میرود .چاودار
دانههایش براي تهیه آرد و نان بهکار 


تالقی و ارزیابی آنها مشکل خواهد بود (.)Fischer et al. 2010

غله به سرماست و با شرایط آب و هوایی نامساعد و خاکهاي

اجراي روشهاي نوین مبتنی بر آگاهی از تنوع ژنتیکی گونه

یدهد .حداقل دما
فقیر غیرحاصلخیز و شنی سازگاري نشان م 

 cerealeمیتواند بهطور قابل توجهی در اصالح چاودار و توسعه

( Mazaheri

ارقام جدید مفید باشد ( .)Targońska et al. 2016در مطالعهاي در

S.

چاودار معمولی ( )Secale cereale L.یکی از مهمترین

گونههاي چاودار ،شباهت

تعیین تشابه ژنتیکی در گونهها و زیر

محصوالت غالت است که از شرق اروپا تا اروپاي شمالی کشت

ژنتیکی در  12گونه وحشی چاودار و زیر گونه و یک رقم کنترل

میشود .یکی از شاخصترین ویژگیهاي این گیاه توانایی تولید

شده آن ( )S. cereal cv. waletمورد بررسی قرار گرفت .در این

محصول با عملکرد باال در شرایط تنش محیطی است ،دماي پایین،

مطالعه از نشانگر  RAPDبراي بررسی چهار گروه با شباهت

خشکی و فقر خاک از جمله تنشهاي محیطی هستند که این گیاه

ژنتیکی و ضریب تشابه بین  6/۳2تا  6/91استفاده شد و از نشانگر

نسبت به آنها مقاوم است .حضور ژنهاي مقاومت به بیماري،

 AFLPبراي ارزیابی دو گروه ژنتیکی مشابه و ضریب تشابه بین

نیاز به محافظت شیمیایی شدید این محصول را کاهش می دهند

 6/18تا  6/08استفاده شد ( .)Nybom and Bartish 2000در

( .)Schlegel 1999عالوه بر این ،چاودار حاوي مقادیر زیادي از

مطالعهاي از نشانگرهاي  AFLPو  SSRبراي تجزیه و تحلیل

ترکیبات غذایی مفید مانند مواد معدنی ( ،)P ،Fe ،Znبتا گلوکانها،

برنج ایتالیایی استفاده شد که هر دو نشانگر توانستند ارقام مورد

نشاسته و ترکیبات فعال کننده زیستی است .محصوالت چاودار

نظر را در دو گروه اصلی جاي دهند ( )Spada et al. 2004تنوع

سطح باالیی از فیبر را دارند ( )Andersson et al. 2009و بنابراین

ژنتیکی شش توده از گیاه سرخدانه آمریکایی از اتیوپی با

یک گزینه خوب و سالم رژیمهاي غذایی بهشمار میروند

نشانگرهاي  RAPDو  AFLPمورد بررسی قرار گرفت .نتایج

(.)Rosen et al. 2011

نشان داد که تودهها بر اساس ارتفاع از سطح دریا به دو گروه

تاکنون پیشرفت نسبتاً خوبی در اصالح چاودار و بهویژه تولید

خوشهاي و

مناطق پست و مناطق کوهستانی تقسیم شدند .تجزیه

ارقام هیبریدي حاصل شده است (.)Geiger and Miedaner 1999

تجزیه مؤلفههاي اصلی تمایز بین تودههاي پست و کوهستانی را
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.)et al. 2012

خصوص مفید بودن کاربرد نشانگرهاي  AFLPو  RAPDبراي

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-05-24

یگراد است
جوانهزنی چاودار  ۳تا  ۵درجه سانت 

براي

Targonska et
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مشخص نمود .ارزیابی تنوع ژنتیکی در  18رقم برنج هندي شامل

گرفت .در نهایت استخراج  DNAبه روش  CTABبا اندکی

ارقام بومی ،اصالح شده و تجاري با نشانگر  AFLPنشان دادند که

تغییرات بهعنوان مناسبترین روش انتخاب شد (

فرآیند اصالح نژاد ارقام جدید نمیتواند باعث فرسایش ژنتیکی

 .)Bendich 1994کیفیت و کمیت  DNAاستخراجی بهترتیب با

قابل توجهی شود .درصد چندشکلی  AFLPدر ارقام و تودهها

استفاده از الکتروفورز ژل آگارز یک درصد و دستگاه نانودراپ

تقریباً مشابه بود .تنوع ژنتیکی با استفاده از شاخص شانون و نی

اسپکتروفوتومتر اندازهگیري شد .از هر یک از نمونههاي

نیز نتایج مشابهی را نشان داد .تنوع ژنتیکی در ارقام مدرن نسبت

استخراجی ،محلول پایه  ۵6نانوگرمی در هر میکرولیتر براي

به ارقام بومی کمی باالتر بود .تجزیه خوشهاي و تجزیه به

واکنش زنجیرهاي پلیمراز ( )PCRتهیه شد .براي هضم آنزیمی

لفههاي اصلی ( )PCAنشان دادند که یک مرزبندي مشخصی
مؤ 

نمونههاي  DNAاز دو آنزیم برشی  EcoRIو  TaqIاستفاده شد.


بین ارقام محلی وجود دارد اگر چه فاصله فاصله ژنتیکی بین آنها

آنزیم  TaqIداراي جایگاه برشی چهار نوکلئوتیدي و

آنزیم EcoRI

کم باشد ( .)Prashanth et al. 2002; Aboukhalid et al. 2017در

داراي جایگاه برشی شش نوکلئوتیدي بوده است .آنزیم

مطالعهاي تنوع ژنتیکی در گندم و گونههاي خویشاوند آن با

یگراد و آنزیم
بهترین کارایی را در دماي  0۵درجه سانت 

یژگیهاي مورفولوژیکی و نشانگرهاي
بهرهگیري از و 

Rogers and

DNA

TaqI

EcoRI

بررسی شد .تنوع ژنتیکی در میان  ۳1نمونه گندم کشاورزي و

یوبهاي داراي محلول واکنشی
دلیل براي انجام بهینه واکنش ،ت 

گندمهاي نارام از جنسهاي تریتیکوم و آجیلوپس ارزیابی شد.


گوارش به مدت یک ساعت در دستگاه  Dry bathگذاشته شد.

براي این کار از  20خصوصیت مورفولوژیکی و  11آغازگر

تعداد  1۳جفت آغازگر  AFLPدر واکنش زنجیرهاي پلیمراز مورد

یمهاي  MseI/PstIبهره گرفته شد .وي گزارش کرد
 AFLPو آنز 

استفاده قرار گرفت (جدول  .)2واکنش  PCRبا استفاده از دستگاه

که خوشهبندي ترکیبی ،تفسیر بهتري را نسبت به خوشهبندي

ترموسایکلر ( ،)BIORADدر حجم نهایی  12میکرولیتر با ترکیب

جداگانه بهدست آمده از هر یک از ویژگیهاي مورفولوژیکی و

 1/1میکرولیتر  1/2 ،DNAمیکرولیتر بافر  ،16xیک میکرولیتر

نشانگرهاي  AFLPنشان داد .هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تنوع

کلرید منیزیم (با غلظت  ۵6میلیموالر) 6/12 ،میکرولیتر

ژنتیکی بین و درون گونهاي چاودار با استفاده از نشانگر مولکولی

یلیموالر) 6/12 ،میکرولیتر آنزیم تک
از هر کدام (با غلظت  16م 

 AFLPمیباشد.

پلیمراز (با غلظت  ۵واحد آنزیم در  166میکرولیتر) و 6/0

dNTPs

میکرولیتر از هر کدام یک از آغازگرها (با غلظت  16پیکومول)
مواد و روشها

انجام شد.

در این تحقیق  ۳8جمعیت چاودار از مناطق مختلف کشور

مراحل انجام  AFLPبر پایهه روش ( Vos et al. )2003بها انهدکی

بههمراه دو جمعیت از کشورهاي آمریکا و روسیه از شرکت پاکان

تغییر انجام پذیرفت .واکهنش  PCRبها برنامهه زمهانی پهنج دقیقهه

بذر اصفهان و سازمان جنگلها و مراتع ،موسسه بانک بذر کشور
در کرج جمعآوري شد (جدول  .)1بذور گیاهان مورد استفاده در
شد .بهمنظور بهدست آوردن  DNAژنومی با کیفیت مطلوب،
چندین روش استخراج  DNAاز برگ گیاه مورد آزمایش قرار

یگراد به مهدت یهک
شامل واسرشتهسازي در دماي  81درجه سانت 
یگراد به مهدت یهک
دقیقه ،اتصال آغازگر در دماي  06درجه سانت 
یگهراد بهه مهدت دو
دقیقه و مرحله سنتز در دماي  02درجه سهانت 
دقیقه صورت گرفت.
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محیط گلخانه و در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار کشت

یگراد 20 ،چرخهه حرارتهی
واسرشتهسازي اولیه در  81درجه سانت 
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یگراد دارد .به همین
بهترین کارایی را در دماي  ۳0درجه سانت 
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جدول  -1نام گونههاي چاودار و محل جمعآوري آنها
1

S. montanum

CS-01

کرج-تهران

21

Other Population

CS-21

سمیرم-اصفهان

2

S. montanum

CS-02

زنجان

22

S. cereale

CS-22

قهدریجان-اصفهان

۳

S. montanum

CS-03

دماوند

2۳

Other Population

CS-23

کرج

1

S. montanum

CS-04

کردستان

21

S. montanum

CS-24

خلخال-اردبیل

۵

S. montanum

CS-05

سمنان

2۵

S. montanum

CS-25

تهران

0

S. cereale

CS-06

سمیرم-اصفهان

20

S. sermont

CS-26

مالیر-همدان

0

S. montanum

CS-07

سمیرم-اصفهان

20

Other Population

CS-27

روسیه

9

S. sermont

CS-08

اراک

29

S. montanum

CS-28

نجف آباد-اصفهان

8

S. cereale

CS-09

فریدونشهر-اصفهان

28

S .montanum

CS-29

زنجانرود-زنجان

16

S. cereale

CS-10

چادگان-اصفهان

۳6

S. montanum

CS-30

کاشان-اصفهان

11

S. montanum

CS-11

بهیز-اصفهان

۳1

S. montanum

CS-31

کرج-البرز

12

S. cereal

CS-12

سمنان

۳2

S. montanum

CS-32

کرج-تهران

1۳

S. cereale

CS-13

فریدن-اصفهان

۳۳

S. montanum

CS-33

زنجان

11

Other Population

CS-14

ارومیه-آذربایجان غربی

۳1

S. montanum

CS-34

خراسان شمالی

1۵

Other Population

CS-15

کرج

۳۵

S. cereale

CS-35

فریدن-اصفهان

10

S. montanum

CS-16

پارک جهان نما تهران

۳0

S. montanum

CS-36

فریدونشهر-اصفهان

10

S. montanum

CS-17

کرج-البرز

۳0

S. sermont

CS-37

آمریکا

19

S. cereale

CS-18

فریدونشهر-اصفهان

۳9

Other Population

CS-38

آمریکا

18

S. cereale

CS-19

چهارمحال بختیاري

۳8

Other Population

CS-39

آمریکا

26

S. cereale

CS-20

داران-اصفهان

-

-

-

-

جدول  -2اطالعات چندشکلی حاصل از آغازگرهاي  AFLPدر ژرمپالسم چاودار
شاخص نشانگر

میزان اطالعات چندشکلی ()PIC

چندشکلی

چندشکل

باندها

۳/21

6/19

166

19

19

EAC 3N S4 5

1

۵/8۵

6/۳۵

166

10

10

ECC 3N S4 1

2

2/2۵

6/2۵

91/91

8

11

ECC 3N S4 5

۳

0/ 0

6/ ۳

166

22

22

ECT 3N S4 8

1

1/00

6/2۵

98/10

10

18

ECT 3N S4 4

۵

2/۳9

6/10

8۳/۳۳

11

1۵

EAT 3N S4 63

0

2/ 0

6/ 2

166

1۳

1۳

ECT 3N S4 31

0

۳/ ۳

6/22

8۳/0۵

1۵

10

EAT 3N S4 10

9

1/0۵

6/1۵

166

11

11

EAC 3N S4 38

8

2/ 2

6/ 2

81/00

11

12

EAC 3N S4 40

16

1/ 1

6/11

86/8

16

11

ECC 3N S4 4

11

1/10

6/1۳

91/91

8

11

ECC 3N S4 61

12

1/89

6/19

81/00

11

12

EAT 3N S4 2

1۳

۳

6/22

81/1۵

100

199

کل
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درصد

باندهاي

کل

نام
آغازگر

()MI

ردیف
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ارزيابی تنوع ژنتيکی درون و بين گونهای چاودار با...

الهام رضایی میرقائد و حسین زینلی

انجام شد .سپس محصوالت حاصل از تکثیر پیش انتخابی به

به ازاي هر ژنوتیپ  1/92عدد بود .میزان اطالعات چندشکلی

نسبت  8:1رقیق شدند و با  1۳جفت آغازگر  AFLPداراي ۳

( )PICبراي کل آغازگرهاي  6/22 AFLPبهدست آمد .از بین

نوکلئوتید انتخابی تکثیر شد .قطعات تکثیر شده جهت

آنها آغازگر  ECC 3N 4S 61کمترین  )6/1۳( PICو آغازگر

آشکارسازي بر روي ژل پلی اکریل آمید  0درصد تفکیک شدند

 ECC 3N 4S 1بیشترین  )6/۳۵( PICرا نشان داد .بیشترین و

( .)Garcia-Mas et al. 2000; Liu et al. 2018الکتروفورز به

کمترین مقدار شاخص نشانگر ( )MIبهترتیب مربوط به آغازگر

مدت دو ساعت با بافر  TBE 1Xو ولتاژ  1266ولت و رنگآمیزي

 )0/0( ECC 3N 4S 8و  )1/10( ECC 3N 4S 61بود .میانگین

ژل به روش نیترات نقره صورت گرفت .بهمنظور تجزیه و تحلیل

شاخص نشانگر برابر  ۳محاسبه شد (جدول .)2

دادهها ،باندهاي حاصل از محصوالت  PCRبهصورت دادههاي

گروهبندي تجزیه خوشهاي با نشانگر  AFLPتنوع و پراکندگی


NTSYS

زیادي را در بین جمعیتهاي چاودار از خود نشان داد و توانست

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بهترین دندروگرام را الگوریتم

جمعیتهاي چاودار را بر اساس منشأ جغرافیایی و مشابهت

خوشهاي  UPGMAو ضریب تشابه دایس ترسیم کرد .براي


گروهبندي جمعیتهاي چاودار

اقلیمی از هم تفکیک کند .در این

نرمافزارهاي
توصیف بهتر روابط ژنتیکی بین و درون گونهها از 

در ضریب تشابه  00درصد به پنج گروه تقسیمبندي شدند (شکل

 GenAlexو  Popgen32استفاده شد ( .)Yeh et al. 1999شاخص

 .)1گروه اول بیشترین تعداد جمعیتهاي چاودار را در خود جاي

اطالعاتی شانون ( )Shannon Information Indexاز طریق فرمول

داد .این جمعیتها شامل دو نمونه سرمونت آمریکا و همدان،

) I= (Pi).(log2 Piبهدست آمد ،در این فرمول  sبرابر تعداد

تمام مونتانومهاي چاودار و تمام نمونههاي سرال بجزء یک نمونه

گونهها و  piنسبتی از مجموعه نمونه است که به گونه iام تعلق


سرال سمیرم بود .همچنین چندین نمونه با نام گونه نامشخص در

دارد .تنوع ژنی نی ( )Neiʹs genic diversityتوسط ( Nei)1973با

این گروه قرار داشتند .بیشترین شباهت در این گروه بین مونتانوم

استفاده از فرمول  H= Σ hj/Lمحاسبه شد .تجزیه واریانس

پارک جهاننما تهران و نمونه سرال فریدونشهر با  80درصد

مولکولی ( )Analysis of Molecular Varianceبراي تفکیک

شباهت بود .در گروه دوم فقط یک نمونه چاودار از آمریکا با نام

نرمافزار
واریانس مولکولی به واریانس بین و درون گونهها با 

گونه نامشخص قرار گرفت .این نمونه با مونتانوم کاشان با 00

 GenAlexانجام شد ( .)Peakall and Smouse 2006براي

درصد تشابه ،بیشترین شباهت و با نمونه سرمونت اراک با ۳۳

گونهاي به روش نی ،ضریب تمایز ژنی
محاسبه تنوع ژنتیکی بین 

درصد تشابه ،کمترین شباهت را نشان داد .در گروه سوم فقط یک

( )GSTبهوسیله فرمول  GST= DST / HTمحاسبه شد که در آن

نمونه چاودار از کشور روسیه با نام گونه نامشخص قرار گرفت.

 HTتنوع ژنی کل ( HS ،)HS+DSTتنوع ژنی درون جمعیت و

این نمونه با سرمونت آمریکا با  06درصد شباهت ،بیشترین

 DSTتنوع بین جمعیتی ( )HT-HSاست .جریان ژنی ( )Nmنیز

شباهت و با نمونه سرال سمیرم با  1۳درصد شباهت کمترین

صفر (عدم وجود باند) و یک (وجود باند) با نرمافزار

با فرمول مربوطه محاسبه شد

تشابه را داشت .در گروه چهارم این دندروگرام فقط نمونه چاودار

(.)Slatkin and Barton 1989

نتایج

درصد شباهت ،بیشترین تشابه و با نمونه نامشخص از آمریکا با

در این تحقیق تمامی باندهاي حاصل از نشانگر  AFLPدر فاصله

 ۳۵درصد شباهت ،کمترین تشابه را نشان داد .در گروه پنجم فقط

AFLP

سرمونت اراک در ضریب تشابه  19درصد دورتر از سایر

در مجموع  100باند چندشکل تولید نمودند که تقریباً 81/1۵

نمونههاي چاودار قرار گرفت .این نمونه با مونتانوم کردستان با


درصد از کل  199باند تولید شده را شامل شد .در این مطالعه
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سرال سمیرم قرار داشت که با نمونه سرال فریدونشهر با 00

 ۵6تا  1۵66جفتباز امتیازدهی شدند 1۳ .جفت آغازگر
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مرحله سنتز نهایی در دماي  02درجه سانتیگراد به مدت  ۵دقیقه

متوسط تعداد کل باندها به ازاي هر جفت آغازگر  11/10عدد و

ارزيابی تنوع ژنتيکی درون و بين گونهای چاودار با...

الهام رضایی میرقائد و حسین زینلی

 ۵۵درصد تشابه ،بیشترین شباهت و با نمونه نامشخص از آمریکا

بیشتر باشد در واقع تنوع درون جمعیتها باالتر است .در این

با  ۳۳درصد تشابه ،کمترین تشابه را نشان داد.

مطالعه میانگین تنوع ژنی نی ( 6/۳2 )hو میانگین شاخص

براي تعیین نحوه پراکنش نشانگرهاي  AFLPدر چاودار ،آزمون

اطالعاتی شانون برابر  6/19بود که بیانگر تنوع نسبتاً خوب درون

تجزیه مؤلفههاي اصلی انجام گرفت .نتایج نشان داد که سه مؤلفه

گونهها میباشد .بیشترین شاخص اطالعاتی شانون را نمونههایی

اول  ۳0/16درصد از کل تغییرات را توجیه نمودند که سهم مؤلفه

از چاودار با نام گونه نامشخص به خود اختصاص دادند (جدول

مؤلفههاي دوم و سوم بهترتیب 16/0۳

اول  10/1۵درصد بود.

 .)1مقدار ضریب تمایز ژنی ( 6/1۵2 )GSTو جریان ژنی ()Nm

درصد و  8/۳2درصد از کل تغییرات را توجیه نمودند .نتایج

 2/0۵بود .آماره  GSTنشان داد که  1۵درصد تنوع بین گونهها و

حاصل از نشانگرهاي  AFLPبیانگر توزیع مناسب نشانگرهاي

 9۵درصد از کل تنوع مربوط به تنوع درون گونهها بوده است.

گروهبندي تجزیه

یباشد .نتایج
بهکار رفته بر روي ژنوم چاودار م 

نتایج حاصل از دندروگرام فاصله ژنتیکی نی با

نرمافزار PopGene


خوشهاي

مؤلفههاي اصلی با نتایج گروهبندي حاصل از تجزیه

نشان داد که بیشترین شباهت بین گونههاي  S. montanumو

مطابقت کامل داشت.

 cerealeبا  80درصد شباهت بود .بین گونههاي  S. cerealو

S.
S.

در سطح یک درصد بین اجزاي واریانس نشان داد .تفسیر این

درصد تشابه) بین گونههاي  S. montanumو  S. sermontمشاهده

عبارت به معناي آن است که تنوع درون گونهاي چاودار بیشتر از

شد (شکل  .)۳بنابراین نتایج گروهبندي فاصله ژنتیکی نی با

تنوع بین گونهاي بوده است .بهطوريکه  80درصد تنوع مربوط

یتوان گفت که
گروهبندي تجزیه خوشهاي مطابقت داشت .م 

گونهها بود

به درون گونهها و  ۳درصد مربوط به تنوع بین

نشانگر  AFLPبهخوبی توانسته است گونههاي چاودار را از نظر

(جدول  .)۳شاخص اطالعاتی شانون ( )Iو تنوع ژنی نی ( )hاز

گروهبندي کند.

شباهت ژنتیکی

جمله شاخصهاي درون جمعیتی هستند که هر چه مقدار آنها

جدول  -۳آنالیز تجزیه واریانس مولکولی ( )AMOVAبا نشانگر  AFLPبهکمک نرمافزار GenAlex
منابع تغییرات

درجه آزادي

میانگین مربعات

اجزاي واریانس ()Ftest

درصد واریانس

بین گونهها

۳

20/986

**6/099

%۳

درون گونهها

۳۵

26/86۵

**26/86۵

%80

جدول  -1مقادیر شاخص اطالعاتی شانون ( )Iو تنوع ژنی نی ( )hبا نشانگر AFLP
S. montanum

19

6/۳80±6/208

6/208±6/261

S. cereale

11

6/161±6/۳61

6/209±6/219

S. sermont

۳

6/۳00±6/۳1۳

6/202±6/222

Other Population

0

6/100±6/201

6/۳20±6/182

میانگین

8/0۵±6/269

6/196±6/212

6/۳26±6/100
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نتایج تجزیه واریانس مولکولی ( )AMOVAاختالف معنیداري را

 8۵ sermontدرصد شباهت دیده شد .کمترین شباهت (81

ارزيابی تنوع ژنتيکی درون و بين گونهای چاودار با...

الهام رضایی میرقائد و حسین زینلی

شکل  -1دندروگرام  ۳8جمعیت چاودار حاصل از روش  UPGMAبا نشانگر  AFLPبا نرمافزار NTSYS

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-05-24

شکل  -2نمودار دو بعدي جمعیتهاي چاودار با استفاده از تجزیه مؤلفههاي اصلی

بحث

بوده است .متوسط تعداد باند چندشکل به ازاي هر آغازگر 1۳/01

در این مطالعه تعداد باندهاي تکثیر شده و میزان چندشکلی باال

عدد و به ازاي هر ژنوتیپ  1/۵1عدد بود .در مطالعه ارزیابی تنوع

( 81درصد) در جمعیتهاي چاودار مورد مطالعه بیانگر کارایی

ژنتیکی اکوتیپهاي گندم سرداري با نشانگر  AFLPگزارش شد

باالي شاخصهاي  PICو  MIدر ارزیابی تنوع ژنتیکی چاودار

که میانگین درصد چندشکلی  0۳/80درصد بود (
ژنتیک نوین /دوره پانزدهم /شماره  /4زمستان 9311
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گونههاي چاودار با فاصله ژنتیکی نی به روش  UPGMAبا آغازگرهاي AFLP
شکل  -۳دندروگرام نااریب 

ارزيابی تنوع ژنتيکی درون و بين گونهای چاودار با...

الهام رضایی میرقائد و حسین زینلی

چندشکل 166 ،درصد چندشکلی را نشان داد .از نتایج بهدست

مشترک آنها نسبت داد .بهعبارت دیگر این نمونهها طی تکامل

یتوان گزارش کرد که هر چه عدد متوسط تعداد باند
آمده م 

هزار ساله از محیط و به دالیل مهاجرتهاي جغرافیایی ،پدیده

چندشکل به ازاي هر آغازگر بیشتر باشد کارایی آن نشانگر در

جریان ژنی و بهعلت انتقال دانه گرده توسط حشرات و باد

یباشد .بنابراین نشانگر  AFLPبا 1۳/01
گیاه مورد مطالعه باالتر م 

بهعلت دگرگشن بودن چاودار) به مرور زمان دچار تغییرات
(

باند چندشکل به ازاي هر آغازگر بیشترین کارایی را در گیاه

ژنتیکی شدهاند و احتماالً منشأ اولیه آنها مشترک بوده است.

چاودار از خود نشان داد.

علت قرار گرفتن نمونههاي سرمونت در کنار نمونههاي سرال و

میزان اطالعات چندشکلی یکی از شاخصهاي مهم براي مقایسه

یتوان به این دلیل دانست که گونه سرمونت هیبرید
مونتانوم را م 

یرود .مقادیر
نشانگرهاي مختلف از نظر قدرت تمایز به شمار م 

گونههاي سرال و مونتانوم میباشد و تا حدودي به هر دو گونه

باالي آنها داللت بر چندشکلی زیاد در یک جایگاه نشانگري

شبیه میباشد .در مجموع نشانگر  AFLPتوانست جمعیتهاي

است که در تفکیک و تمایز افراد نقش بهسزایی دارد .بنابراین

چاودار را بر اساس منشأ جغرافیایی و مشابهت اقلیمی مناطق از

یپهایی با خویشاوندي
نشانگرهایی با  PICباال براي تمایز ژنوت 

هم تفکیک کند .در تحقیقی که بهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی

نزدیک اهمیت باالیی دارند .نتایج بهدست آمده نشان داد که از

یپهاي گندم سرداري با نشانگر  AFLPو صفات زراعی
اکوت 

ECC 3N S4 8

انجام شد ،گزارش گردید که تنوع ژنتیکی باالیی در میان

بیشترین شاخص نشانگر و توان پتانسیل باال براي تولید حداکثر

یپهاي گندم سرداري مشاهده شد .نتایج این پژوهش وجود
اکوت 

باند را داراست .میانگین میزان اطالعات چندشکلی نیز 6/22

نمونههاي چاودار را با نشانگر  AFLPبهخوبی توجیه

تنوع در بین

برآورد شد که نشاندهنده تنوع ژنتیکی قابل توجهی در میان

کرد (.)Osmani and Siosemardeh 2009; Lassois et al. 2016

یتهاي چاودار میباشد.
جمع 

عدم همبستگی در میان متغیرها براي دادههاي مولکولی ویژگی

در تحقیق حاضر ،تنوع ژنتیکی  ۳8جمعیت چاودار با نشانگرهاي

سودمندي است زیرا نشان میدهد این متغیرها جنبههاي

یتهاي
 AFLPبررسی شد .این نشانگر به خوبی توانست جمع 

گوناگونی از دادهها را اندازهگیري میکنند که در این صورت به

چاودار را به پنج گروه تقسیم کند .نتایج تجزیه خوشهاي به روش

دادههاي اولیه نیاز
تعداد بیشتري مؤلفه اصلی براي توجیه تغییرات 

 UPGMAو ضریب تشابه دایس با ضریب کوفنتیک  6/80نشان

یباشد ( )El-Esawi 2017; Horst and Wenzel 2007تجزیه
م

داد که بیشترین شباهت با  80درصد ضریب تشابه بین مونتانوم

مؤلفههاي اصلی یکی از روشهاي چندمتغیره است که کاربرد

جهاننما تهران و سرال فریدونشهر (اصفهان) دیده شد.

پارک

زیادي در تنوع ژنتیکی دارد .این روش ابزار دیگري براي نمایش

میتوان به مشابهت اقلیمی
علت این نحوه قرار گرفتن نمونهها را 

پراکنش نمونههاست که بهعنوان روشی مکمل براي تجزیه

مناطق جمعآوري چاودار نسبت داد که همگی از مناطق

خوشهاي به کار میرود .در این مطالعه سه مؤلفه اول ۳0/16

سردسیري بودند .در حالیکه نمونههاي سرمونت اراک و نمونهاي

درصد از کل تغییرات را توجیه نمودند که بیانگر توزیع مناسب

از آمریکا در دورترین فاصله ژنتیکی نسبت بههم قرار داشتند .در

آغازگرهاي  AFLPدر سطح ژنوم گیاه چاودار بوده است .این

گروهبندي دو نمونه چاودار از روسیه و آمریکا که نام گونه

این

نتایج با نتایج دندروگرام تجزیه خوشهاي هماهنگی کامل داشت.

آنها نامشخص بود هر کدام در یک گروه جداگانه قرار گرفتند اما

نتایج حاصل از تجزیه واریانس مولکولی ( )AMOVAنشان داد

نمونه سرمونت آمریکا و یک نمونه دیگر از آمریکا با نام گونه

که تنوع درون گونهاي چاودار بیشتر از تنوع بین گونهاي بوده

نمونههاي چاودار

نامشخص در گروه اول دندروگرام در کنار بقیه

است .بهطوريکه  80درصد تنوع مربوط به درون گونهها و ۳

جمعآوري شده بودند ،قرار گرفتند .علت این نحوه

که از ایران

درصد مربوط به تنوع بین گونهها بود .بنابراین جمعیتهاي درون

میان آغازگرهاي بهکار رفته ،جفت آغازگر
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بهترین آغازگر  AFLPشناخته شد .این آغازگر با  22باند

یتوان به دلیل داشتن منشأ اولیه
نمونههاي چاودار ایران را م 

 .)Siosemardeh 2009در این تحقیق آغازگر

] [ DOR: 20.1001.1.20084439.1399.15.4.1.8
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جمعآوري شده از خارج کشور در کنار

قرار گرفتن نمونههاي

ارزيابی تنوع ژنتيکی درون و بين گونهای چاودار با...
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گونهاي چاودار هتروزیگوسیتی باالیی داشته است .علت این امر

بیشترین شباهت بین گونههاي  S. montanumو  S. cerealبا 80

یتوان به مهاجرتهاي جغرافیایی و روابط تکاملی دراز مدت
را م 

درصد شباهت دیده شد .در دندروگرام تجزیه خوشهاي مشاهده

گیاه ،درصد دگرگشنی باالي چاودار نسبت داد.

شد که اکثر نمونههاي چاودار در یک گروه قرار دارند که شامل

شاخص اطالعاتی شانون ( )Iو تنوع ژنی نی ( )hاز جمله

اکثر نمونههاي گونه  S. cerealبا بهجز یک نمونه از سرال سمیرم

شاخصهاي درون جمعیتی هستند .در این مطالعه میانگین تنوع

و تمام نمونههاي گونه  S. montanumبود .این نحوه گروهبندي

ژنی نی و شانون بهترتیب  6/۳2و  6/19بود که بیانگر تنوع نسبتاً

بیانگر قرابت و شباهت زیاد گونههاي مونتانوم و سرال بوده است.

میباشد .گونههایی که جریان ژنی
خوب درون گونههاي چاودار 

این شباهت ژنتیکی میتواند بهعلت درصد دگرگشنی باالي

یتهاي
در آنها محدودتر است ،تمایز بیشتري  GSTبین جمع 

چاودار باشد .در این تحقیق نتایج گروهبندي حاصل از فاصله

یافتد و در مقابل هر چه میزان جریان ژنی بین
آنها اتفاق م 

خوشهاي مطابقت داشت .در

ژنتیکی نی با گروهبندي تجزیه

یتها بیشتر باشد باعث همگنتر شدن جمعیتها و عدم
جمع 

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهاي گندم سرداري با نشانگر

یشود .در این مطالعه مقدار ضریب تمایز
تمایز ژنتیکی آنها م 

گزارش شد که اهمیت برآورد تنوع ژنتیکی به این دلیل است که

ژنی ( 6/1۵2 )GSTو جریان ژنی ( 2/0۵ )Nmبود .نتایج آماره

کاهش تنوع ژنتیکی ممکن است موجب آسیبپذیري شدید

 GSTبیانگر این بود که اکثر تنوع محاسبه شده ( 9۵درصد)

محصوالت زراعی در برابر تنشهاي محیطی ،آفات و بیماريها و

حاصل تنوع میان نمونههاي چاودار درون یک گونه بوده است و

در نتیجه کاهش عملکرد شود

یتوان به این
گونهها تفاوت کمی مشاهده شد که علت را م 

بین

نتیجهگیری کلی


عامل نسبت داد که گونه  S. sermontهیبریدي از گونههاي

 S.است .در این تحقیق اختالف

(.)Prashanth et al. 2002

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نشانگرهاي  AFLPروشی
ارزشمند در ارزیابی تنوع ژنتیکی بین و درون گونهاي چاودار

یداري در شاخصهاي محاسبه شده  GSTو  Nmدر نشانگر
معن 

یباشد .بنابراین از اطالعات ژنتیکی حاصل از این نشانگر
م

 AFLPدیده نشد .در تحقیقی با بررسی تنوع ژنتیکی  18رقم برنج

یتوان براي انجام تحقیقات کاربردي بهمنظور اصالح گیاه
م

هندي با نشانگر  AFLPگزارش شد که  8ترکیب آغازگري 001

چاودار استفاده نمود.

باند تولید کردند که  169باند چندشکل داشتند .تنوع ژنتیکی با
شاخص شانون و نی نیز نتایج مشابهی را نشان داد .تنوع ژنتیکی

سپاسگزاری

باالیی در ارقام مدرن نسبت به ارقام بومی مشاهده شد .تجزیه

از بخش ژنومیکس پژوهشگاه بیوتکنولوژي کشاورزي اصفهان

لفههاي اصلی و تجزیه خوشهاي نشان دادند که یک مرزبندي
مؤ 

(غرب کشور) بهخاطر فراهم آوردن امکانات این تحقیق قدردانی

مشخصی بین ارقام محلی وجود دارد اگر چه فاصله ژنتیکی بین

میشود.

آنها کم باشد (

Osmani and Siosemardeh 2009; Cwiklińska

 .)et al. 2010در دندروگرام حاصل از نرمافزار
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