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آگاهی از ميزان تنوع ژنتيکی موجود در گونههای خويشاوندی گندم اطالعات مفيدی برای
برنامههای اصالحی و مديريت منابع ژرمپالسمی فراهم خواهد نمود .در اين مطالعه ،بهمنظور
ارزيابی تنوع ژنتيکی موجود در برخی از گونههای زراعی و وحشی گندم  98توده متعلق به
گونههای  Ae. tauschii ،T. urartu ،T. durum ،T. aestivumو  Ae. speltoidesبا استفاده از 11

واژههای کليدی

آغازگر  CBDPمورد بررسی قرار گرفتند .در مجموع  11آغازگر 141 ،قطعه تکثير يافت که تمامی

تجزیه واریانس مولکولی

آنها چندشکل بودند .ميانگين شاخصهای اطالعات چندشکل ( )PIC = 8/49و قدرت تمايز
( )Rp = 18/77بيانگر قابليت اين سيستم نشانگری در ارزيابی تنوع ژنتيکی بود .عالوه بر اين ،ميانگين

خویشاوندان وحشی

درصد مکانهای چند شکل ( ،)PPLتعداد آللهای مشاهده شده ( )Naو مؤثر ( ،)Neاطالعات

گندم

شانون ( )Iو تنوع ژنتيکی ( )Hبهترتيب برابر با  77/49درصد 8/39 ،1/74 ،1/44 ،و  8/77بود که اين

نشانگرهای CBDP

يافتهها در تطبيق با نتايج حاصل از تجزيه واريانس مولکولی ( )AMOVAمیباشد ،بهطوریکه  37و
 73درصد از تغييرات کل به ترتيب مربوط به تنوع بين و درون گونهای بود .روابط ژنتيکی بين
تودههای مورد بررسی با استفاده از تجزيه خوشهای بررسی شد و نتايج بهدست آمده نشان داد که
کليه تودهها درون سه گروه اصلی قرار گرفتند .نتايج تجزيه به مختصات اصلی ( )PCoAنيز تأييد
کننده نتايج حاصل از تجزيه خوشهای بود و نشان داد که تودههای مختلف بر اساس ساختار ژنومی
خود در گروههای مختلف گروهبندی شدند .بهطور کلی ،نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد
نشانگرهای  CBDPبهطور مفيدی قادر به منعکس نمودن روابط بين گونهای و ميزان تنوع ژنتيکی
در گونههای ژرمپالسمی گندم هستند .از اينرو ،استفاده از اين تکنيک در ساير برنامههای اصالحی
مانند مکانيابی و تهيه نقشههای ژنتيکی قابل توصيه میباشد.
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Applicability of CBDP markers to study of genetic diversity
among some of the cultivated wheat accessions and their ancestral
species
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جنسهای تریتیکوم ( )Triticumو آژیلوپس ( )Aegilopsاز

خاصیت کشسانی خمیر و کیفیت نان شدند.

مهمترین جنسهای موجود در تیره  Triticeaمیباشند که

ضعیف شدن پایه ژنتیکی ارقام زراعی از یک سو و تغییرات

گونههای موجود در آنها مهمترین خویشاوندان وحشی گندم

اقلیمی از سوی دیگر سبب شدهاست تا بهنژادگران گندم به دنبال

زراعی را تشکیل میدهند بهطوری که برخی از این گونهها به

منابع جدیدی جهت بهرهبرداری از آنها در راستای بهبود پایه

صورت مستقیم و غیر مستقیم بهعنوان والد بخشنده ژنوم  B ،Aو

ژنتیکی گندم باشند .با توجه به اینکه تنوع ژنتیکی پایه و اساس

 Dشناخته شدهاند .ایران یکی از مراکز اصلی تنوع ،توزیع و

هر برنامه اصالحی میباشد ()Mohammadi and Prasanna 2003

پراکنش گونههای خویشاوند گندم است بهطوری که قرارگیری

و نظر بهوجود سطح باالیی از تنوع ژنتیکی درون منابع

نواحی غرب ،شمالغربی و بخشهایی از جنوبغربی در هالل

ژرمپالسمی گندم موجود در ایران ،بهنظر میرسد بهکارگیری از

حاصلخیز گویای این واقعیت است که این زیستگاهها در تکامل

این منابع عظیم طبیعی مسیر تازهای در بهکارگیری از آنها در

گندم زراعی نقش بهسزایی داشته است .بهطوری که اخیراً

برنامههای اصالحی آینده ایجاد نماید .تنوع ژنتیکی و الگوی

مطالعات باستانشناسی گیاهی 2نیز شواهدی از تکامل گندمهای

ساختار جمعیت در منابع ژرمپالسمی وگونههای خویشاوند گندم

امر 1در بخشهایی از رشته کوههای زاگرس واقع در مناطقی از

زراعی با استفاده از طیف وسیعی از نشانگرهای مولکولی مورد

استان ایالم (نواحی گالن) نشان داده است (.)Weide et al. 2013

بررسی قرار گرفته است .بهعنوان نمونه ،در ارزیابی تنوع ژنتیکی

خویشاوندان وحشی بهدلیل قدمت و سازگاری آنها به شرایط

موجود در جمعیتهایی از گونه  Ae. tauschiiجمعآوری شده از

محیطی مختلف بهعنوان منبع ژنتیکی غنی برای یافتن ژنها و

نواحی مختلف ایران از نشانگرهای  SSRسطح باالیی از سطح

آللهایی برای مقابله با انواع تنشهای محیطی و زنده و حتی

باالیی از تنوع ژنتیکی مشاهده شدهاست ( .)Saeidi et al. 2006در

(Schneider et al. 2008; Pour-

مطالعهای که بهمنظور بررسی روابط فیلوژنتیکی بین گونههای

کیفیت دانه در نظر گرفته شدهاند

 .)Aboughadareh et al. 2017بهعنوان مثال،

Munns et al.

وحشی مربوط به جنس تریتیکوم توسط ()2007

–Gulbitti

( )2012با انتقال ژن  TmHKT1;5Aاز گونه  T. monococcumبه

 Onarici et al.انجام گرفت از نشانگرهای  AFLPاستفاده شد .با

ارقام گندم دوروم نشان دادند تحت شرایط تنش شوری الینهای

توجه به نتایج مطالعه آنها میزان چندشکلی مشاهده شده در

ایزوژنتیک برخوردار از این ژن  22درصد عملکرد دانه بیشتری

گونههای  T. monococcumو  T. boeoticumبیشتر از سایر

نسبت به الینهای شاهد دارند .همچنین ( Byrt et al. )2014نیز

گونههای جنس تریتیکوم بود .عالوه بر این،

گزارش کردند که انتقال ژن  Kna1از گونه  T. monococcumبه

( )2009در بررسی تنوع ژنتیکی مجموعهای از تودههای وحشی

ارقام اصالحی گندم موجب افزایش تحمل به تنش شوری و

 T. boeoticumجمع آوری شده از نواحی غربی ایران از

کاهش کمتر عملکرد دانه میشود .در رابطه با کیفیت دانه نیز

نشانگرهای  AFLP ،RAPDو  SSRاستفاده کردند .با توجه به

ژنهای زیادی در گونههای خویشاوندی شناسایی و به ارقام

نتایج بهدست آمده از مطالعه این محققان مشخص شد که

Wang et al.

نشانگرهای  SSRنسبت به دو سیستم نشانگری دیگر از میزان

مشخص شد ژنوم  1Uاز گونه  Ae. umbellulataسبب بهبود

اطالعات چندشکلی باالتری برخوردار هستند .عالوه بر این،

کیفیت خمیر و نان در ارقام گندم نان خواهد شد .عالوه بر این

براساس دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای نشان داده شد که

( Wang et al. )2016نیز با شناسایی ژن  Glu-B3hدر گونههای

جمعیتهای جمعآوری شده از نواحی جغرافیایی مختلف مربوط

1

به استانهای کرمانشاه و لرستان سطح باالیی از تنوع ژنتیکی را به

اصالحی منتقل شدهاست .در مطالعه ()2018

Fertile crescent
Archaeobotanical
3
Emmer
2
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Naghavi et al.

خود اختصاص دادند بهطوری که این مناطق سطح وسیعی از
زیستگاه این گونه را در غرب ایران بهعنوان بخشی از حوزه هالل
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T. aestivum

ژنتیکی و ساختار جمعیت بهشمار میآیند .این نشانگرها با استفاده

با استفاده از نشانگرهای  SSRنشان داده است که میزان

از نقاط حفاظت شده ژنوم میتوانند چندشکلی مبتنی بر نقاط

هتروزیگوتی مشاهده شده ( ،)Hoتنوع ژنتیکی ( )Heو شاخص

هدفمند ژنوم ایجاد نمایند .آغازگرهای استفاده شده در این سیستم

شانون ( )Iدر تودههای نمونهبرداری شده از نواحی شمالی ایران

دارای طول  16نوکلئوتید بوده و منجر به نشان دادن چندشکلی

نسبت به سایر مناطق بیشتر بوده و میزان تنوع ژنتیکی موجود در

موجود در ناحیه جعبه  CAATپروموتر ژنهای گیاهان میشوند.

تودههای  T. aestivumبه مراتب بسیار کمتر از تنوع ژنتیکی

عالوه بر این ،مقرون به صرفه بودن ،تکرارپذیری باال و ارائه میزان

موجود در جمعیتهای وحشی  Ae. tauschiiاست .عالوه بر این،

باالیی از چندشکلی سبب شدهاست تا این سیستم نشانگری بتواند

وجود سطح باالیی از تنوع ژنتیکی در جمعیتهای جمعآوری

در مطالعات مرتبط با تنوع ژنتیکی ،ساختار جمعیت و حتی در

شده از استانهای گلستان ،مازندران نسبت به نمونههای مربوط

مکان یابی صفات کمی (  )QTLو همچنین اشباع نقشههای

به استانهای اردبیل ،قزوین و سمنان نیز میتواند بیانگر قابلیت

ژنتیکی مورد توجه قرار گیرد ( .)Singh et al. 2014تا کنون

این نواحی جغرافیایی در تأمین منابع بالقوهای از پتاسیلهای

مطالعات زیادی در رابطه با ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین

اصالحی مفید برای اصالح گندم باشد (.)Naghavi et al. 2010

گونهای در ژرمپالسم گندم با استفاده از انواع گوناگونی از

در مطالعهای که بهمنظور نشان دادن میزان تنوع ژنتیکی موجود در

سیستمهای نشانگری صورت گرفته است ،با این حال اطالعاتی

گونههای دیپلوئید گندم اینکورن نمونهبرداری شده از نواحی

در رابطه با کاربرد سیستم نشانگری  CBDPدر دسترس نمیباشد.

مختلف رشتههای زاگرس با استفاده از نشانگرهای  ISSRانجام

از اینرو ،هدف از این پژوهش بررسی میزان تنوع ژنتیکی موجود

T.

در برخی از تودههای گندم زراعی و گونههای نیای وحشی آن

 monococcumبهترتیب بیشترین ( 69درصد) و کمترین (96/92

یعنی  Ae. speltoides ،Ae. tauschiiو  T. urartuمیباشد .عالوه

Mousavifard et al.

براین ،نشان دادن قابلیت این سیستم در تفکیک و گروهبندی

ژنتیکی موجود در تودههای مختلف  Ae. tauschiiو

گرفت ،مشخص شد که گونههای  T. boeoticumو
درصد) میزان چندشکلی را نشان دادند (

 .)2015همچنین در این مطالعه ،از نقطه نظر تنوع منطقهای نیز،

تودههای مورد بررسی از دیگر اهداف این تحقیق بهشمار میآید.

تودههای مربوط به نواحی غربی ( 69/44درصد) نسبت به نواحی
جنوبی غربی ( 14/19درصد) زاگرس از چند شکلی بیشتری
برخوردار بودند .در ارزیابی

(Pour–Aboughadareh et al. )2017

نیز سطح باالیی از تنوع ژنتیکی در جمعیتهای

T. boeoticum

مواد و روشها
در این پژوهش  69توده زراعی و وحشی متعلق به گونههای

T.

جمعآوری شده از مناطق مختلف ایران گزارش شد ،بهطوری این

 Ae. tauschii ،T. urartu ،aestivumو  Ae. speltoidesجمعآوری

محققان اظهار داشتند که نواحی غربی ایران بهویژه مناطق مربوط

شده از نواحی جغرافیایی مختلف ایران مورد مطالعه و ارزیابی

به استانهای کرمانشاه میتواند بهعنوان منبع مفیدی از

قرار گرفت .کلیه تودههای مورد مطالعه از بانک ژن غالت واقع

پتانسیلهای ژنتیکی و اصالحی برای کاوش ژنهای مهم در این

در دانشگاه ایالم (  )Ilam University Gene Bank; IUGBتهیه و

گونه در نظر گرفته شود.

مشخصات ژنومی و محل جمعآوری آنها در جدول  1درج شده

امروزه با پیشرفت روشهای مولکولی انواع مختلفی از سیستمهای

است.

نشانگری در تجزیه تنوع ژنتیکی و بررسی روابط بین گونه

بهمنظور استخراج  DNAژنومی ،ابتدا تعداد  19بذر از هر یک از

استفاده میشود .در سالهای اخیر چندین سیستم نشانگری جدید

تودههای مورد ارزیابی در گلدان کشت شد و نمونههای برگی در

مبتنی بر  PCRتوسعه یافته است که در بین آنها نشانگرهای

CATT-box derived polymorphism
Quantitative traits loci
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حاصلخیز به خود اختصاص دادهاند .نتایج حاصل از بررسی تنوع

 CBDPنیز از جمله نشانگرهای نو ظهور در عرصه بررسی تنوع
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مرحله  2برگی بهصورت بالک برداشت و استخراج  DNAژنومی
با استفاده از دستورالعمل  CTABو بر اساس روش

) Doyle (1987انجام شد .کیفیت  DNAاستخراجی هر توده
توسط الکتروفورز ژل آگارز  1/2درصد مورد بررسی قرار گرفت.

Doyle and

Cethyl Trimenthyl Ammonium Bromide

1

ردیف

کد

استان

ردیف

IUGB-00269

گیالن

41

IUGB-01671

IUGB-00020

اردبیل

42

IUGB-01695

کرمانشاه

1

IUGB-00107

گیالن

41

IUGB-01696

کرمانشاه

4

IUGB-00164

اردبیل

44

-

2

IUGB-00193

آذربایجان شرقی

42

9

IUGB-00196

مازندران

1
2

گونه
Ae. tauschii
)(D genome

گونه

T. durum
)(AB genome

کد

استان
لرستان

-

مرکزی
لرستان

49

IUGB-00038

اصفهان
خوزستان

1

IUGB-00198

زنجان

41

IUGB-00268

6

IUGB-00222

گلستان

46

IUGB-00517

خوزستان
اردبیل

6

IUGB-00223

مازندران

46

IUGB-00520

19

IUGB-00224

گیالن

29

IUGB-00522

کهگیلویه و بویراحمد

11

IUGB-00245

مازندران

21

IUGB-00531

کردستان

12

IUGB-00247

مازندران

22

IUGB-00543

کردستان

11

IUGB-00260

گیالن

21

IUGB-00651

گلستان
خراسان رضوی

14

IUGB-00261

مازندران

24

IUGB-00658

12

IUGB-00275

اردبیل

22

IUGB-00663

خراسان رضوی
کهگیلویه و بویراحمد

19

IUGB-00325

مازندران

29

IUGB-00770

11

IUGB-00365

مازندران

21

IUGB-00912

ایالم
لرستان

16

IUGB-00366

گیالن

26

IUGB-01673

16

IUGB-00369

گیالن

26

IUGB-01677

لرستان

IUGB-00402

مازندران

99

IUGB-01859

کرمانشاه

29
21

Ae. speltoides
)(B genome

IUGB-00025

کرمانشاه

91

IUGB-01692

کرمانشاه

22

IUGB-00083

کرمانشاه

92

IUGB-01731

ایالم

21

IUGB-00337

-

91

IUGB-01688

کرمانشاه

24

IUGB-00416

-

94

T. urartu
)(A genome

IUGB-00077

کرمانشاه
کردستان

22

IUGB-00963

ایالم

92

IUGB-00079

29

IUGB-01057

ایالم

99

IUGB-00094

کردستان
کردستان

21

T. aestivum
)(ABD genome

IUGB-00074

آذربایجان غربی

91

IUGB-00124

26

IUGB-00133

خراسان رضوی

96

IUGB-00128

کرمانشاه

26

IUGB-00134

قزوین

96

IUGB-00145

کردستان

19

IUGB-00264

اصفهان

19

IUGB-00154

کهگیلویه و بویراحمد

11

IUGB-00447

کردستان

11

IUGB-00162

چهارمحال و بختیاری

12

IUGB-00453

آذربایجان غربی

12

IUGB-00206

کرمانشاه

11

IUGB-00460

زنجان

11

IUGB-00285

کرمانشاه
چهارمحال و بختیاری

14

IUGB-00480

آذربایجان غربی

14

IUGB-00286

12

IUGB-00482

کردستان

12

IUGB-00324

کرمانشاه
کرمانشاه

19

IUGB-00485

آذربایجان غربی

19

IUGB-00344

11

IUGB-00516

خوزستان

11

IUGB-00346

کردستان
اردبیل

16

IUGB-00911

ایالم

16

IUGB-00347

16

IUGB-01569

لرستان

16

IUGB-00423

کرمانشاه

49

IUGB-01635

ایالم

69

IUGB-00426

کردستان

08
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جدول  -1کد ،محل جمعآوری و مشخصات ژنومی تودههای مورد ارزیابی در این پژوهش

کاربرد نشانگرهای  CBDPدر ارزيابی تنوع ژنتيکی...

علیرضا اطمینان و همکاران

جدول  -2مشخصات توالی آغازگرهای  CBDPو نتایج حاصل از تکثیر  PCRدر  69توده مورد مطالعه
GC

تکثیر شده

چندشکل

چندشکلی

چندشکل

تمایز

نشانگری

19

19

199

9/469

19/12

4/69

6

6

199

9/466

6/12

4/46

29

6

6

199

9/469

6/12

4/49

44/44

19

19

199

9/461

6/12

4/61

6

6

199

9/466

6/92

4/46

6

199

9/499

11/22

4/14

199

9/491

12/12

2/21

9/492

11/14

4/16

19/12

4/16
4/69

آغازگر

)´Sequence (5´→3

CBDP-1

TGAGCACGATCCAATAGC

29

CBDP-2

TGAGCACGATCCAATAAT

16/66

CBDP-3

TGAGCACGATCCAATACC

CBDP-4

TGAGCACGATCCAATAAG

CBDP-5

TGAGCACGATCCAATCTA

44/44

CBDP-6

TGAGCACGATCCAATCAG

29

6

CBDP-7

TGAGCACGATCCAATCGA

29

12

12

CBDP-8

TGAGCACGATCCAATCGG

22/29

6

6

199

CBDP-9

TGAGCACGATCCAATGAT

44/44

6

6

199

9/466

CBDP-10

TGAGCACGATCCAATGTT

44/44

19

19

199

9/469

11/49

CBDP-11

TGAGCACGATCCAATTGC

29

6

6

199

9/466

6/11

1/61

CBDP-12

TGAGCACGATCCAATATA

16/66

11

11

199

462

12/11

2/41

CBDP-13

TGAGCACGATCCAATGAG

29

6

6

199

9/461

19/92

4/12

CBDP-14

TGAGCACGATCCAATGCG

22/29

6

6

199

9/419

11/29

4/21

CBDP-15

TGAGCACGATCCAATTGA

44/44

6

6

199

9/469

6/19

1/66

6/49

6/49

199

9/46

19/91

4/22

میانگین

Singh et al.

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

از بین  22آغازگر طراحی شده بر اساس مطالعه

( 12 ،)2014آغازگر که قادر به تولید قطعات چند شکل بودند

شد .بهمنظور تعیین تنوع ژنتیکی بین جنسها و گونهها و همچنین

انتخاب و ارزیابی تنوع ژنتیکی بر اساس آنها انجام شد.

تنوع درون آنها ،تجزیه واریانس مولکولی (  )AMOVAبا

مشخصات هر یک از این آغازگرها در جدول  2نشان داده

استفاده از نرمافزار  GenAlEXانجام شد .جهت بررسی و مقایسه

شدهاست .پس از بهینهسازی شرایط تکثیر ،واکنش زنجیرهای

میزان تنوع ژنتیکی موجود در هر یک از گونههای خویشاوندی

پلیمراز (  )PCRدر حجم  29میکرولیتر شامل  19میکرولیتر

پارامترهای ژنتیکی درصد لوکوسهای چندشکل ( ،)PPL

)9 ،Master mix2X PCR (Ampliqon, ID: 5200300-1250

شاخص شانون (  ،)Iتنوع ژنی نی (  ،)Hتعداد آللهای مشاهده

میکرولیتر آب دیونیزه 2 ،میکرولیتر  DNAژنومی و  2میکرولیتر

شده (  )Naو تعداد آللهای مؤثر (  )Neبا استفاده از نرمافزار

آغازگر انجام شد .تکثیر  PCRدر ترموسایکلر با دمای واسرشت-

 POP-GENEبرآورد شدند .گروهبندی تودههای مورد بررسی بر

سازی اولیه  64درجه سلسیوس به مدت  4دقیقه و سپس 19

اساس ماتریس تشابه جاکارد و به روش  Neighbor-joiningبا

چرخه با دمای  64درجه سلسیوس به مدت یک دقیقه ،یک دقیقه

استفاده از نرمافزار  DARwin ver. 6صورت گرفت .تجزیه به

دمای اتصال هر آغازگر و دو دقیقه در دمای  12سلسیوس

مختصات اصلی (  )PCoAنیز با استفاده از نرمافزار  GenAlEXو

بهعنوان دمای گسترش و در نهایت  1دقیقه دمای  12درجه

با هدف ارزیابی روابط بین گونههای مختلف و تأیید نتایج تجزیه

سلسیوس جهت بسط نهایی انجام شد .محصوالت  PCRنیز در

خوشهای انجام شد.

ژل آگارز  1/2درصد و با استفاده از رنگآمیزی با

Safeview II

تفکیک و سپس امتیازدهی شدند .پس از امتیازدهی قطعات
تکثیری ،معیارهای کارایی نشانگر همچون محتوی اطالعات
چندشکل (  ،)PICشاخص نشانگر (  )MIو قدرت تمایز ( )Rp
Polymerase chain reaction
Polymorphism information content

1
2

3

Marker index
Resolving power
5
Analysis of molecular variance
6
Percentage of polymorphism loci
7
Shannon’s information index
8
Nei’s genetic diversity
9
Number of observed alleles
10
Effective number of alleles
11
Principal coordinate analysis
4
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درصد

تعداد قطعات

تعداد قطعات

درصد

محتوی اطالعات

قدرت

شاخص

کاربرد نشانگرهای  CBDPدر ارزيابی تنوع ژنتيکی...

علیرضا اطمینان و همکاران

نتایج

نتایج حاصل از برآورد پارامترهای ژنتیکی در گونههای مختلف

در جدول  2خالصهای از نتایج بهدست آمده از تکثیر  12آغازگر

در جدول  4نشان داده شدهاست .شاخص  Naبا میانگین 1/94

مورد استفاده در این پژوهش نشان داده شدهاست .در کل

دارای دامنه تغییراتی بین  1/24تا  1/16بود بهطوری که کمترین و

آغازگرها  141قطعه تکثیری یافت شد که تمامی آنها چندشکل

بیشترین مقدار آن بهترتیب در گونههای  Ae. speltoidesو

بودند .تعداد کل قطعات تکثیری از هشت (مربوط به آغازگر

 aestivumمشاهده شد .از نظر شاخص  Neنیز گونه

CBDP-

T. durum

Ae. tauschii

 )7با میانگین  6/4قطعه متغیر بود .با توجه به نتایج بهدست آمده

نسبت به سایر گونهها از شاخص  Neباالتری برخوردار بودند .با

مشخص شد که آغازگرهای  CBDP-5و  CBDP-7بهترتیب با

این حال کمترین مقدار این شاخص در گونههای

مقادیر  6/92و  12/12دارای کمترین و بیشترین قدرت تمایز

مشاهده شد .متوسط مقدار این پارامتر نیز در کلیه گونههای مورد

( )Rpدر ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در تودههای مورد مطالعه

مطالعه  1/44بهدست آمد .مقدار شاخص  Iنیز بین گونههای

بودند .شاخص  MIنیز بین نشانگرهای استفاده شده متغیر و دارای

مختلف متفاوت و دارای میانگین  9/16بود و بیشترین مقدار این

دامنهای بین ( 1/66آغازگر  )CBDP-15و ( 2/21آغازگر

Ae. speltoides

پارامتر متعلق به گونههای  T. aestivum ،T. durumو

CBDP-

Ae.

 )7با میانگین  4/22بود .متوسط شاخص  PICبرابر  9/46بود و

 tauschiiبود .شاخص  Hنیز بهعنوان یکی از مهمترین معیارهای

کلیه آغازگر دارای مقداری بیش از  9/49بودند.

تنوع ژنتیکی باعث نشان دادن الگوی متفاوتی از گونههای مورد

تجزیه واریانس مولکولی ( )AMOVAبر اساس نشانگرهای

مطالعه شد .گونههای  T. aestivum ،T. durumو

 CBDPنشان داد که  11درصد از تغییرات کل ،مربوط به تنوع

بهترتیب از بیشترین مقدار تنوع ژنتیکی برخوردار بودند و در

بین گونهای است در حالیکه  91درصد از تغییرات با تنوع درون

مقابل گونه  Ae. speltoidesدارای کمترین مقدار  Hبود .با این

گونهای قابل توجیه میباشد .بهعبارت دیگر آغازگرهای استفاده

وجود ،در بین گونههای مورد بررسی  Ae. speltoidesبیشترین

شده در این تحقیق به خوبی قادر بودند تنوع ژنتیکی معنیداری را

میزان چندشکلی در مکانهای ژنی را نسبت به سایر گونهها نشان

در بین و درون تودههای مورد ارزیابی نشان دادند (جدول .)1

داد.

Ae. tauschii

جدول  -1تجزیه واریانس مولکولی ( 69 )AMOVAتوده مورد ارزیابی با استفاده از آغازگرهای CBDP
میانگین مربعات

واریانس برآورد شده

درصد تغییرات

منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

بین گونه

4

196/91

162/49

11/19

11

درون گونه

12

14442/26

16/21

16/21

91

کل

16

2214/69

19/11

199

جدول  -4نتایج حاصل از برآورد پارامترهای ژنتیکی در گونههای زراعی و گونههای نیای وحشی آنها
تعداد آللهای مشاهده

تعداد آللهای مؤثر ()Ne

شاخص شانون ()I

تنوع ژنتیکی نی ()H

درصد مکانهای چندشکل

ABD

/ ± /

/ ± /

/ ± /

/ ± /

/

AB

/ ± /

/ ± /

/ ± /

/ ± /

/

T. urartu

u

A

/ ± /

/ ± /

/ ± /

/ ± /

/

Ae. speltoides

B

/ ± /

/ ± /

/ ± /

/ ± /

/

Ae. tauschii

D

/ ± /

/ ± /

/ ± /

/ ± /

/

کل

/ ± /

/ ± /

/ ± /

/ ± /

/ ±/

گونه
T. aestivum
T. durum

08

ژنوم

تعداد نمونه

شده ()Na
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 CBDP-11و  )CBDP-15تا  12قطعه (مربوط به آغازگر

دارای بیشترین مقدار بود و به دنبال آن گونه

T.

کاربرد نشانگرهای  CBDPدر ارزيابی تنوع ژنتيکی...

علیرضا اطمینان و همکاران

جدول  -2ضرایب فاصله (پایین قطر اصلی) و تشابه (باالی قطر اصلی) ژنتیکی بین گونههای زراعی و اجدادی آنها
T. urartu

Ae. tauschii

Ae. speltoides

T. durum

T. aestivum

9/124

9/114

9/991

9/69

T. durum

9/126

9/629

9/691

Ae. speltoides

9/192

9/664

Ae. tauschii

9/129

گونه

9/192
9/141

9/414

9/112

9/129

9/196

9/129

9/219

9/122

شکل  -1دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای بر اساس ماتریس ضرایب تشابه ژنتیکی جاکارد با استفاده از روش Neighbor-Joining

با توجه به نتایج حاصل از ماتریس فاصله بین تودههای مختلف

توصیف دقیقتر روابط بین گونههای ارزیابی شده ،تجزیه

مبتنی بر فاصله نی ( )Nei’sبیشترین فاصله ژنتیکی و به موازات

خوشهای با استفاده از ماتریس تشابه ژنتیکی جاکارد و به روش

آن کمترین تشابه ژنتیکی بین دو توده متعلق به گونه  T. durumو

 Neighbor-Joiningانجام شد .ضریب کوفنتیک بهدست آمده

 Ae. tauschiiمشاهده شد (ماتریس فواصل ژنتیکی بین تودههای

برای این روش در مقایسه با سایر روشهای تجزیه خوشهای

ارزیابی شده نشان داده نشدهاست) .با این حال ،دو توده متعلق به

دارای باالترین مقدار خود بود ( .)9/664با توجه به دندروگرام

گونه  T. aestivumدارای کمترین فاصله ژنتیکی با یکدیگر بودند.

حاصل از این تجزیه  69توده زراعی و وحشی گندم در سه گروه

از نقطه نظر فواصل ژنتیکی بین گونههای زراعی و اجداد وحشی

اصلی از یکدیگر متمایز شدند (شکل  .)1گروه اول ( )GIشامل

T. urartu ،T. durum

 19توده متعلق به گونه  T. aestivumو یک توده مربوط به گونه

T.

 T. durumبود .گروه دوم ( )GIIدر برگیرنده در برگیرنده کلیه

 aestivumهستند ولی گونه  Ae. speltoidesنسبت به سایر گونهها

خویشاوندان وحشی بود به طوریکه از سه زیر گروه تشکیل شد.

دارای فاصله ژنتیکی بیشتری نسبت به  T. aestivumمیباشد که

کلیه تودههای مربوط به گونههای  Ae. tauschiiو

این نتیجه دور از انتظار نیست ،زیرا اگرچه در بیشتر منابع گونه

در زیر گروه اول ( )Sub-Iقرار گرفتند .زیر گروه دوم نیز شامل

T.

کلیه تودههای مربوط به گونه  T. urartuبود .یک توده متعلق به

 aestivumو  T. durumدر نظر گرفته شدهاست با این حال ،این

گونه  T. durumنیز به تنهایی بهعنوان زیر گروه سوم ( )Sub-IIIاز

گونه متعلق به بخش  Setopsisآژیلوپس بوده و در اکثر مطالعات

دیگر تودهها متمایز شد .سومین گروه اصلی نیز شامل تودههای

بهعنوان گروه جداگانهای از سایر گونهها متمایز میشود .به منظور

مربوط به گونه  T. durumبههمراه دو توده متعلق به گونه

آنها مشاهده شد (جدول  )2که ،گونههای

و  Ae. tauschiiدارای بیشترین تشابه ژنتیکی با گونه

 Ae. speltoidesبهعنوان والد دهنده ژنوم  Bبه گونههای
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T. urartu

9/121

T. aestivum

کاربرد نشانگرهای  CBDPدر ارزيابی تنوع ژنتيکی...

علیرضا اطمینان و همکاران

مورد مطالعه میتوان عنوان نمود که تفکیک تودهها در گروههای

 .)al. 2013از جمله سیستمهای نشانگری جدید میتوان به

مختلف منطبق بر ساختار ژنومی آنها میباشد .بهمنظور تأیید

نشانگرهای  CBDPاشاره نمود .اگرچه تا کنون مطالعات

نتایج حاصل از تجزیه خوشهای ،تجزیه به مختصات اصلی

گوناگونی در رابطه با ارزیابی تنوع ژنتیکی و بررسی روابط بین

( )PCoAانجام شد .با توجه به نتایج حاصل از این تجزیه

خویشاوندی در گیاهان مختلف با استفاده از این تکنیک صورت

مشخص شد دو مؤلفه نخست قادر به توجیه  96/11درصد از

گرفته است ،با این حال اطالعاتی در رابطه با قابلیت این تکنیک

تغییرات موجود در دادههای مولکولی بودند که بر این اساس

در ارزیابی توع ژنتیکی و گروهبندی خویشاوندان وحشی گندم

نمودار پراکنش تودههای مورد بررسی بر مبنای این مؤلفه ( Coord

موجود نمیباشد .از اینرو ،این نتایج میتواند نخستین گزارش در

 1و  )Coord 2ترسیم شد .همانطور که در شکل  2مالحظه

این زمینه باشد .نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد  12آغازگر

میشود 69 ،توده مورد بررسی در گروههای تقریباً مجزایی از

استفاده شده بهطور کامل قادر به ارائه میزان چندشکلی باالیی

یکدیگر تفکیک شدند که به میزان زیادی تأیید کننده نتایج حاصل

بودند به طوریکه میزان چندشکلی بهدست آمده با استفاده از این

از تجزیه خوشهای بود .با توجه به بایپالت ترسیم شده ،تودههای

آغازگرها برابر  199درصد بود که این میزان نسبت به سایر

مربوط به گونه  T. urartuبه صورت یک گروه جداگانه از سایر

مطالعات انجام شده در گیاهان مختلف مانند  Jojobaبا 21/69

تودهها متمایز شدند .تودههای مربوط به دو گونه  Ae. tauschiiو

درصد ( Fenel ،)Heikrujam et al. 2011با  99/14درصد

 Ae. speltoidesبههمراه چند توده از گونه  T. durumدر ناحیه

( )Yadav and Malik 2017و  Kalmegبا 62/21

درصد ( Tiwari

مجزایی از مرکز بای پالست جای گرفتند .در نهایت اکثر تودههای

 )et al. 2017بیشتر بود .بنابراین بهنظر میرسد این سیستم

مربوط به گونه  T. aestivumنیز بههمراه تعدادی از تودههای

نشانگری دارای قابلیت باالیی در نشان دادن میزان چندشکلی

متعلق به گونه  T. durumنیز از سایر تودهها متمایز شدند.

موجود در بین گونههای ژرمپالسمی گندم میباشد .در بین
معیارهای تعیین کننده کارایی سیستمهای نشانگری ،شاخصهای
 PICو  Rpاز اهمیت ویژهای برخوردارند زیرا این دو شاخص
قابلیت یک سیستم نشانگری در تعیین اثر بخشی و پتانسیل
آغازگرهای استفاده شده در ارزیابی تنوع ژنتیکی و قدرت تمایز
میدهند (.)Powell et al. 1996
نمونههای مورد بررسی را نشان 
به عبارت دیگر شاخص  PICاحتمال تشخیص چندشکلی ایجاد
شده توسط یک آغازگر بین دو فرد میباشد که به تعداد آللهای
قابل تشخیص و فراونی آنها وابسته است .شاخص  Rpنیز به
عنوان معیاری جهت تمایز آغازگرهای بهکار رفته مورد استفاده
قرار میگیرد .در حقیقت این شاخص توانایی یک سیستم

شکل  -2نمودار بایپالت حاصل از تجزیه به مختصات اصلی ( )PCoAبرای

نشانگری را در ایجاد باندهای قابل امتیازدهی تعیین میکند .با این

 69توده گندم زراعی و نیای وحشی آنها بر اساس آغازگرهای CBDP

وجود Prevost and Wilkinson )1999( ،اظهار داشتند که این
شاخص نمیتواند اطالعاتی درباره توانایی یک آغازگر در بازتاب

بحث

روابط ژنتیکی با تاکسونومی یک گروه ژنوتیپ تحت مطالعه را

پیشرفت در ابزارهای مولکولی منجر به تغییر الگوی بهکارگیری از

فراهم کند .بنابراین با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان اظهار

نشانگرهای تصادفی و مبتنی بر  DNAبه نشانگرهای مبتنی بر ژن

داشت که سطح باالیی از تنوع ژنتیکی درون مجموعه ژرمپالسم
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 aestivumبود .با توجه به نتایج حاصل از گروهبندی تودههای

و همچنین ارائه سیستمهای نشانگری جدید شدهاست ( Poczai et

کاربرد نشانگرهای  CBDPدر ارزيابی تنوع ژنتيکی...

علیرضا اطمینان و همکاران

گندم مورد مطالعه در این تحقیق وجود دارد .در این رابطه

بررسی الگوی گروهبندی بهدست آمده با استفاده از تجزیه

بسیاری از مطالعات قبلی صورت گرفته با استفاده از دیگر

خوشهای و  PCoAمیتواند بیانگر انطباق ساختار ژنومی با روند

نشانگرهای مولکولی نیز سطح باالیی از تنوع ژنتیکی را بین

گروهبندی تودههای مورد بررسی باشد .همانگونه که در

;2009; Tahernezhad et al. 2010; Hamidi et al. 2014
Mousavifard et al. 2015; Moradkhani et al. 2015; Pour.)Aboughadareh et al. 2018

گروههای جداگانهای متمایز شدهاند .از طرف دیگر کلیه تودههای

نتایج حاصل از تجزیه واریانس مولکولی سطح باالیی از تنوع

مربوط به گونه  T. urartuبا ساختار ژنومی  Aو همچنین

ژنتیکی را بین و درون جمعیتهای بررسی شده نشان داد که

تودههای مربوط به گونههای  Ae. tauschiiو

بهنظر میرسد این تنوع میتواند در برنامههای اصالح گندم مورد

بهترتیب با ساختارهای ژنومی  Dو  Bاز یکدیگر و دو فرم زراعی

Pour-Aboughadareh et al.

گندم متمایز شدند .بهطورکلی نتایج به دست آمده از این تحقیق

) (2017aنیز با بررسی جمعیتهایی از گونههای زراعی و وحشی

نشان داد که سیستم نشانگری  CBDPدارای پتانسیل باالیی در

جنس تریتیکوم با استفاده از نشانگرهای  SCoTسطح باالیی از

نشان دادن روابط بین گونهای و گروهبندی افراد بر اساس ساختار

تنوع ژنتیکی را گزارش کردند .وجود تنوع ژنتیکی باال درون

ژنومی آنها میباشد .از اینرو میتوان اظهار داشت که استفاده از

گونههای ژرمپالسمی با استفاده از نشانگرهای مولکولی متفاوت

این نشانگر مولکولی در آزمایشات تجزیه ارتباط و نقشهیابی

مانند  SSR ،SCoT ،RAPDو  ISSRتوسط سایر محققان نیز

ژنتیکی میتواند بهطور مؤثری مورد استفاده قرار گیرد .زیرا این

( ;Thomas et al. 2010; Etminan et al. 2016

نشانگر بر اساس تنوع ناحیه حفاظت شده عمل میکند و با توجه

 .)Etminan et al. 2017بررسی نتایج بهدست آمده از مقایسه

به اینکه این مناطق عموماً شامل دامینهایی در ارتباط با توالیهای

گونههای مختلف از نظر مهمترین پارامترهای ژنتیکی نشان داد از

حفاظتشده  DNAدرون ژن هستند و بر مناطق ژنی متمرکز

نظر کلیه پارامترهای برآورد شده ( H ،I ،Ne ،Naو )PPL

میباشند بههمین دلیل در برنامههای کاربردی نظیر نقشهیابی

گونههای  T. durum ،T. aestivumو  Ae. tauschiiنسبت به دو

 QTLنسبت به نشانگرهای تصادفی برتری دارند ( Andersen and

گونه اجدادی  T. urartuو  Ae. speltoidesاز میزان تنوع آللی و

.)Lubberstedt 2003

استفاده قرار گیرد .در این رابطه،

گزارش شدهاست

و  ،T. durumبه خوبی از سایر خویشاوند وحشی خود در

Ae. speltoides

ژنتیکی بیشتری برخوردارند .در این راستا (،Huang et al. )2002
( Etminan et al. )2017( ،Gulbiti-Onarici et al. )2007و

سپاسگزاری

( Pour-Aboughadareh et al. )2018نیز با استفاده از نشانگرهای

بدین وسیله از مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه آزاد

مولکولی مختلف سطح قابل توجهی از میزان تنوع ژنتیکی در

اسالمی واحد کرمانشاه بهخاطر فراهم آوردن امکانات و تجهیزات

گونههای ذکر شده را گزارش نمودند .با این حال ،نتایج مطالعه

آزمایشگاهی جهت انجام این پژوهش قدردانی میشود.

( Wang et al. )2013در ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در
گونههای خویشاوند وحشی نشان داد که گونههای ،Ae. tauschii
 T. urartuو  Ae. speltoidesدارای بیشترین میزان تنوع ژنتیکی
در مقایسه با گونههای زراعی هستند .از اینرو ،بهنظر میرسد
اختالف مشاهده شده در میزان سطح تنوع ژنتیکی برآورد شده در
بین گونههای مختلف ممکن است ناشی از تعداد تودههای موجود
در هر گونه و یا حتی منشأ جغرافیایی نمونههای مورد بررسی
باشد.
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گونههای آژیلوپس و تریتیکوم نشان دادهاند (


Naghavi et al.

شکلهای  2و  1مالحظه میشود تودههای زراعی،

T. aestivum

... در ارزيابی تنوع ژنتيکیCBDP کاربرد نشانگرهای
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