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اهداف اصلی اين مطالعه ارزيابی تنوع ژنتيکی موجود در  33توده آژيلوپس متعلق به سه گونه
 Ae. cylindrica ،Aegilops tauschiiو  Ae. crassaو همچنين مقايسه کارايی دو نشانگر مولکولی
) SCoT (Start codon targetedو ( TRAP )Target Region Amplification Polymorphismبود.
در مجموع  93آغازگر  SCoTو شش جفت آغازگر  TRAPبهترتيب  963و  239قطعه چند شکل

واژههای کلیدی


تکثير کردند .متوسط شاخص های تعداد قطعات چندشکل تکثيری ،شاخص نشانگری و قدرت تمايز

آژیلوپس

آغازگر برای آغازگرهای  TRAPبيشتر از  SCoTبود .با اين حال متوسط شاخص محتوای اطالعات

تجزیه واریانس مولکولی

چندشکل در آغازگرهای  SCoTبيشتر از  TRAPبود .نتايج حاصل از تجزيه واريانس مولکولی

توالیهای بیان شونده برچسبدار

( )AMOVAانجام شده بر اساس هر يک از سيستمهای نشانگری متفاوت از هم بود بهطوریکه بر

نشانگرهای مولکولی هدفمند

اساس دادههای  SCoTبيشترين سهم تنوع ژنتيکی مربوط به تنوع درون گونهای بود و بر عکس
دادههای  TRAPبيشترين ميزان تنوع ژنتيکی را در بين گونهها نشان دادند .آغازگرهای SCoT

نسبت به  TRAPمقادير باالتری برای کليه پارامترهای ژنتيکی نشان دادند و بر اساس آغازگرهای
 SCoTو  TRAPبيشترين مقادير پارامترهای ژنتيکی بهترتيب در گونه  Ae. cylindricaو Ae.

 tauschiiمشاهده شد .تجزيه خوشهای بر اساس هر يک از سيستمهای نشانگری و همچنين ترکيب
دادهای حاصل از هر دو نشانگر کليه تودههای مورد بررسی را درسه گروه اصلی تفکيک نمود.
الگوی گروهبندی به وجود آمده بر اساس آغازگرهای  SCoTنسبت به  TRAPواضحتر بود .از
اينرو استفاده از نشانگرهای  SCoTدر بررسی ساختار جمعيت و گروهبندی تودههای مختلف و
استفاده از نشانگرهای  TRAPدر اشباع نقشههای ژنتيکی توصيه میشود.
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یکی از مهمترین پیامدهای منفی استفاده از ارقام اصالح شده در

برنامههای بهنژادی گندم ایجاد نماید .نشانگرهای مولکولی مبتنی

سیستمهای کشاورزی مدرن کاهش فرسایش ژنتیکی و ضعیف

بر  DNAیکی از مهمترین ابزارهای ژنتیکی برای ارزیابی تنوع

شدن پایه ژنتیکی بسیاری از ارقام گیاهان زراعی است .در

ژنتیکی و بررسی ساختار ژنتیکی جمعیتهای طبیعی بشمار

سالهای اخیر ،وقوع تغییرات گسترده اقلیمی سبب بروز دامنه

میآیند و گزارشهای متنوعی از کاربرد انواع نشانگرها در ارزیابی

وسیعی از تنشهای غیرزنده شده که این امر به نوبه خود تولید

ژرمپالسم گندم در اختیار است (

محصوالت کشاورزی را با خطر جدی روبرو میکند .از اینرو،

Etminan et al. 2016; Hamidi et al. 2014; Moradkhani et al.
; .)2012, 2015; Naghavi et al. 2010یکی از مهمترین

استفاده از ذخایر ژنتیکی گیاهان زراعی میتواند بهعنوان یک
استراتژی مطلوب جهت بهرهگیری از پتانسیل آللهای موجود در
آنها به اصالحگران نبات در توسعه ارقام جدید و مقاوم به انواعی
از تنشهای محیطی کمک نماید (

;Warschefsky et al. 2014

 .)Pour-Aboughadareh et al. 2018با توجه به مطالعات صورت
گرفته بر روی خویشاوندان وحشی گونههای زراعی ،بیشترین
مطالعات مربوط به اجداد وحشی گندم میباشد (

Maxted and

خویشاوندان وحشى گندم حاوی ژنهای مفیدی بوده و دارای
سازگاری باالیی به تنشهای حاصل از تغییر شرایط آب و هوایی
هستند و نیز منبع ژنتیکى مهمى براى بهبود صفات کمی و کیفی
مختلف محسوب میشوند ( .)Hajjar and Hodgking 2007از
اینرو ،وجود چنین خویشاوندانی میتواند بهعنوان ژرم پالسم
مفید در برنامههای بهنژادی گندم مورد استفاده اصالحگران قرار
;Hajjar and Hodgking 2007; Schneider et al. 2008

 .)Pour-Aboughadareh et al. 2017bگونههای مختلف دو جنس
 Triticumو  Aegilopsمهمترین خویشاوندان وحشی گندم زراعی
را تشکیل میدهند که سه گونه  Ae. tauschii ،T. urartuو

Ae.

 speltoidesبهترتیب بهعنوان گونههای بخشنده ژنوم  D ،Aو
معرفی شدهاند (

B

Dvorak et al. 1993; Kihara 1944; Blake et

 .)al. 1999اگرچه نواحی مختلفی در دنیا بهعنوان زیستگاه
گونههای وحشی گندم شناسایی شدهاند ،با این حال این منابع
ژرمپالسمی درمناطق جغرافیایی بین 22و  02درجه شرقی و  55و
 05درجه شمالی پراکنده هستند و در بین آنها نواحی غربی ایران
واقع در بخش شرقی حوضه هالل حاصلخیز بهعنوان مرکز اصلی
پراکنش خویشاوندان وحشی گندم شناخته شدهاست (

Feldman

 .)and Sears 1981بنابراین بهنظرمیرسد ارزیابی و توجه به این
222

نشانگرهای مورد استفاده در ارزیابی تنوع ژنتیکی TRAP1میباشد
که در سال  2225برای نخستین بار در گیاه آفتابگردان مورد
استفاده قرار گرفت ( .)Hu and Vick 2003فعالیت این سیستم
نشانگری بر اساس توالیهای بیان شونده برچسبدار ()EST2
بوده و شامل یک آغازگر ثابت بر مبنای توالی  ESTو یک آغازگر
تصادفی میباشد .مشخص شدهاست که آغازگرهای این نشانگر
به طور متوسط قادر به تکثیر  52تا  52قطعه چندشکل هستند و

.)Kell 2009

گیرد (

;Mousavifard et al. 2015
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به همین دلیل TRAPها جزو نشانگرهای دقیق و برخوردار از
درجه چندشکلی باال محسوب میشوند .درسالهای اخیر چندین
سیستم نشانگری جدید مبتنی بر ژن نیز توسعه یافته است که
نشانگرهای  SCoT5از جمله آنها میباشد .این سیستم بر اساس
نواحی کوتاه حفاظت شده اطراف رمز آغاز  ATGدرژنهای
گیاهی طراحی شده است .در این سیستم نشانگری از یک آغازگر
 19نوکلئوتیدی استفاده میشود و آشکارسازی چندشکلی توالی
بین رمزهای آغاز ( )ATGدر ژنهای گیاهی را ممکن میکند.
نشانگرهای  SCoTازچندشکلی و تکرارپذیری باالیی برخوردار
هستند بهطوریکه در طراحی آغازگرهای این نشانگر به اطالعات
مربوط به توالی نوکلئوتیدی ژنوم نیاز نیست (

Collard and

.)Mackill 2009
اگرچه تاکنون مطالعات فراوانی در رابطه با ارزیابی تنوع ژنتیکی
موجود در بین و درون گونههای خویشاوندی گندم با استفاده از
نشانگرهای مولکولی مختلف صورت گرفته است با این حال ،در
این مطالعه عالوه بر بررسی تنوع ژنتیکی موجود در گونههای
،tauschii

crassa

Ae.

و

cylindrica

،Ae.

Ae.

کارایی
1

Target Region Amplification Polymorphism
2
Expressed Sequence Tags
3
Start Codon-Targeted polymorphism
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نشانگرهای TRAPو  SCoTاز نظر برآورد پارامترهای ژنتیکی و

سیستم نشانگری  TRAPشامل یک مرحله واسرشتهسازی اولیه

گروهبندی تودههای ارزیابی شده نیز مقایسه شد.

در دمای  10درجه سانتیگراد به مدت چهار دقیقه 5 ،چرخه
حرارتی شامل واسرشتهسازی به مدت  05ثانیه در دمای  10درجه
سانتیگراد ،اتصال آغازگر به مدت  52ثانیه در دمای بهینهسازی

مواد و روشها
از گونههای  Ae. cylindrica ،Ae. tauschiiو  Ae. crassaبود که

مدت  22ثانیه در دمای  22درجه سانتیگراد و در ادامه  55چرخه

مواد گیاهی مورد مطالعه در این تحقیق شامل  55توده

بذور آنها از بانک ژن غالت دانشگاه ایالم ( )IUGBتهیه و
مشخصات آن در جدول  1ارایه شدهاست .پس از کشت بذرها و
تولید گیاهچه ،استخراج  DNAژنومی از بافت برگهای جوان بر
اساس روش  CTABانجام شد (.)Doyle and Doyle 1987
کیفیت  DNAاستخراجی با استفاده از دستگاه نانودراپ
( )Nanodrop, Thermo Scientificمورد بررسی قرار گرفت.
بهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی موجود در گونههای مختلف از
تعداد  15آغازگر  SCoTو شش جفت آغازگر  TRAPاستفاده شد
که تمامی آنها قادر به تولید قطعات چندشکل و قابل امتیازدهی
بودند .توالی آغازگرهای مورد استفاده در این مطالعه درجدول 2
ذکر شدهاست.

پس از بهینهسازی شرایط تکثیر و تعیین دمای اتصال آغازگرهای
 ،SCoTاجزای واکنش  PCRبرای سیستم نشانگری  SCoTشامل
 12میکرولیتر  52 ،(2x) (AMPLIQON) Master mixنانوگرم
 DNAژنومی ،دو میکرولیتر آغازگر  12( SCoTنانوگرم بر
میکرولیتر) و شش میکرولیتر آب دیونیزه در حجم نهایی 22
میکرولیتر بود .برنامه دمایی  PCRدر سیستم نشانگری

SCoT

شامل یک مرحله واسرشتهسازی اولیه در دمای  10درجه
سانتیگراد به مدت چهار دقیقه و  55چرخه حرارتی شامل
واسرشتهسازی به مدت یک دقیقه در دمای  10درجه سانتیگراد،
اتصال آغازگر به مدت یک دقیقه در دمای بهینهسازی شده برای
آغازگر مربوطه و توسعه آغازگر (پلیمریزاسیون) به مدت  12ثانیه
در دمای  22درجه سانتیگراد بود .اجزای واکنش  PCRبرای
آغازگرهای  TRAPشامل  12/5میکرولیتر

حرارتی شامل واسرشتهسازی به مدت  52ثانیه در دمای  10درجه
سانتیگراد ،اتصال آغازگر به مدت  52ثانیه در دمای بهینهسازی
شده برای آغازگر مربوطه و توسعه آغازگر (پلیمریزاسیون) به
مدت  12ثانیه در دمای  22درجه سانتیگراد بود .در نهایت
واکنشها جهت تکمیل فرآیند پلیمریزاسیون به مدت  12دقیقه در
دمای  22درجه سانتیگراد قرار گرفتند .پس از انجام واکنشهای
تکثیر ،محصوالت  PCRمربوط به آغازگرهای  SCoTبا
الکتروفورز بر روی ژل آگارز  1/5درصد تفکیک و رنگآمیزی
ژلها با  Safeviewانجام و عکسبرداری از آنها صورت گرفت.
همچنین مطالعه و مشاهده محصوالت تکثیری مربوط به
آغازگرهای  TRAPحاصل از  PCRدر دو ژل آگارز (برای تعیین
مقدار بارگذاری محصول) و ژل اکریلآمید (به منظور افزایش
کیفیت وضوح و تفکیک بهتر باندها) صورت گرفت .برای رنگ
آمیزی ژلهای پلیاکریلآمید از نیترات نقره استفاده شد .امتیازدهی
الگوهای باندی براساس معیار صفر (عدم وجود باند) و یک
(وجود باند) انجام شد و بر اساس آنها مقادیر هر یک از
شاخصهای تعیینکننده کارایی سیستم نشانگری مانند تعداد کل
1

2

قطعات تکثیر شده (  ،)NTBتعداد قطعات چندشکل ( ،)NPB
0

5

محتوای چندشکلی (  ،)PICشاخص نشانگری (  )MIو قدرت
5

تفکیک (  )Rpبرای هر آغازگر محاسبه شد .تجزیه واریانس
مولکولی ( )AMOVAو محاسبه شاخصهای تنوع ژنتیکی با
استفاده از نرمافزار GenAlEx ver. 6.503انجام

شد ( Peakall and

.)Smouse 2012

Master mix

) 52 ،(2x) (AMPLIQONنانوگرم  DNAژنومی2/0 ،
میکروموالر آغازگر ثابت ( )M1, M2, M3و  2/0میکروموالر
آغازگر اختیاری ( )CAT, MnSODو  1/5میکرولیتر آب دیونیزه
در حجم واکنش نهایی  25میکرولیتر بود .برنامه دمایی  PCRدر

1

Total amplified bands
Number of polymorphic bands
3
Polymorphism information content
4
Marker index
5
Resolving power
2
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جدول  -1اطالعات مربوط به  55توده آژیلوپس متعلق به گونههای  Ae. cylindrica ،Ae. tauschiiو  Ae. crassaارزیابی شده در این مطالعه
Ae. tauschii

IUGB-00164

37

Ae. cylindrica

IUGB-00168

19

Ae. crassa

IUGB-00149

1

Ae. tauschii

IUGB-00193

38

Ae. cylindrica

IUGB-00172

20

Ae. crassa

IUGB-00170

2

Ae. tauschii

IUGB-00196

39

Ae. cylindrica

IUGB-00185

21

Ae. crassa

IUGB-00280

3

Ae. tauschii

IUGB-00198

40

Ae. cylindrica

IUGB-00188

22

Ae. crassa

IUGB-00284

4

Ae. tauschii

IUGB-00222

41

Ae. cylindrica

IUGB-00189

23

Ae. crassa

IUGB-00319

5

Ae. tauschii

IUGB-00223

42

Ae. cylindrica

IUGB-00200

24

Ae. crassa

IUGB-00334

6

Ae. tauschii

IUGB-00224

43

Ae. cylindrica

IUGB-00210

25

Ae. crassa

IUGB-00379

7

Ae. tauschii

IUGB-00245

44

Ae. cylindrica

IUGB-00221

26

Ae. crassa

IUGB-00408

8

Ae. tauschii

IUGB-00247

45

Ae. cylindrica

IUGB-00236

27

Ae. crassa

IUGB-00817

9

Ae. tauschii

IUGB-00260

46

Ae. cylindrica

IUGB-00267

28

Ae. crassa

IUGB-00830

10

Ae. tauschii

IUGB-00261

47

Ae. cylindrica

IUGB-00359

29

Ae. crassa

IUGB-00881

11

Ae. tauschii

IUGB-00275

48

Ae. cylindrica

IUGB-00373

30

Ae. crassa

IUGB-01267

12

Ae. tauschii

IUGB-00325

49

Ae. cylindrica

IUGB-00403

31

Ae. crassa

IUGB-01564

13

Ae. tauschii

IUGB-00365

50

Ae. cylindrica

IUGB-00097

32

Ae. crassa

IUGB-01582

14

Ae. tauschii

IUGB-00366

51

Ae. cylindrica

IUGB-01747

33

Ae. cylindrica

IUGB-00189

15

Ae. tauschii

IUGB-00369

52

Ae. tauschii

IUGB-00269

34

Ae. cylindrica

IUGB-00034

16

Ae. tauschii

IUGB-00402

53

Ae. tauschii

IUGB-00020

35

Ae. cylindrica

IUGB-00150

17

Ae. tauschii

IUGB-00107

36

Ae. cylindrica

IUGB-00156

18

IUGB: Ilam university genbank

مقادیر فواصل ژنتیکی بین جفت نمونهها بر اساس ضریب فاصله

 ،TRAPهر یک از شاخصهای فوق برای آغازگرهای استفاده

جاکارد محاسبه و بهمنظور گروهبندی نمونهها ،تجزیهخوشهای به

شده محاسبه شد و نتایج آن در جدول  2نشان داده شدهاست .دو

روش  Neighbor-joiningبا استفاده از نرمافزار  DARwinصورت

سیستم نشانگری مورد استفاده در مجموع  562قطعه تکثیر و از

گرفت (.)Perrier et al. 2003

بین آنها  566قطعه چندشکل بودند .از مجموع  166قطعه تکثیر
شده با استفاده از آغازگرهای  SCoTتنها یک قطعه فاقد

نتایج و بحث

چندشکلی بوده و تعداد قطعات چندشکل بین  SCoT-1( 9و

یکی از مهمترین اقدامات اولیه در شناسایی نشانگرهای مفید و

 )SCoT-2تا  SCoT-6( 15و  )SCoT-9با میانگین  11متغیر بود.

کارآمد جهت استفاده از آنها در ارزیابی تنوع ژنتیکی و بررسی

شاخص PICبا متوسط  2/02بین  2/05تا  2/01متغیر بود که این

روابط فیلوژنیکی و همچنین تعیین ساختار جمعیت ،بررسی میزان
کارایی آغازگرهای آنها در ارائه سطح چندشکلی موجود در
نمونههای مورد بررسی است .در دو دهه اخیر چندین شاخص
مبتنی بر دادههای مولکولی مانند محتوای اطالعات چندشکل
( ،)PICقدرت تفکیک ( ،)Rpشاخص نشانگر ( ،)MIتعداد کل
فطعات تکثیری ( )NTBو تعداد قطعات تکثیری چند شکل
( )NPBمعرفی شدهاست

( Anderson et al. 1993; Powell et al.

 .)1996; Altintas et al. 2008; Kumar et al. 2009در این
مطالعه جهت بررسی و مقایسه دو سیستم نشانگری  SCoTو
222
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نتیجه بیانگر قابلیت آغازگرهای مورد استفاده در ارائه سطح
چندشکلی در نمونههای ارزیابی شده میباشد .شاخص  MIبین
 5/22و  6/05با میانگین  5/20متغیر بود بهطوریکه کمترین و
بیشترین میزان این شاخص بهترتیب برای آغازگرهای  SCoT-3و
 SCoT-9تخمین زده شد .با بررسی مقادیر  Rpمشاهده شد
آغازگرهای  SCoTاستفاده شده در این بررسی دارای قدرت تمایز
متفاوتی میباشد و کمترین و بیشترین قدرت تمایز آغازگری
بهترتیب مربوط به آغازگرهای  )6/11( SCoT-3و
( )11/66بود.

SCoT-9
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Species

Code

No.

Species

Code

No.

Species

Code

No.

ارزيابی تنوع ژنتيکی جمعيتهای آژيلوپس واجد...

جعفر احمدی و همکاران

جدول  -2مشخصات آغازگرهای  SCoTو  TRAPبههمراه شاخصهای آگاهی بخش محاسبه شده آنها
6/21
9/15
6/11
9/26
1/16
12/19
1/62
1/50
11/66
1/90
2/59
2/90
1/59
1/59
2/22
9/22

5/91
0/92
5/22
5/15
5/66
6/11
5/01
5/02
6/05
5/92
0/16
5/20
5/25
5/25
0/25
5/20

2/09
2/09
2/02
2/06
2/02
2/02
2/01
2/01
2/01
2/09
2/05
2/06
2/06
2/02
2/02
2/02

9
12
9
11
12
15
11
11
15
12
11
11
12
12
12
11

9
12
9
11
12
15
11
11
15
12
11
11
15
12
12
11/22

19/62

12/96

2/02

52

52

20/52

16/51

2/00

52

52

19/52

11/12

2/06

26

26

19/52

11/12

2/00

55

55

19/62

12/66

2/05

21

21

19/05

11/12

2/05

26

26

11/56

12/10

2/00

55/52

55/52

CAACAATGGCTACCACCC
CAACAATGGCTACCACCG
CAACAATGGCTACCACGA
CAACAATGGCTACCACGC
CAACAATGGCTACCACGC
ACGACATGGCGACCAACG
ACGACATGGCGACCATCG
ACGACATGGCGACCACGC
ACGACGTGGCGACCGCGA
CCATGGCTACCACCGGCC
CATGGCTACCACCGGCCC
ACCATGGCTACCACCGCC
GCAACAATGGCTACCACC
AACCATGGCTACCAACGC
CACCATGGCTACCACCAT
میانگین
GACTGCGTACGAATTCAC

M1

TGTACTACTCGGACGACAAG

CAT

GACTGCGTACGAATTCAC

M1

CAGAGGGTGCTGCTTTACAA

SOD

GACTGCGTACGAATTGAC

M2

TGTACTACTCGGACGACAAG

CAT

GACTGCGTACGAATTGAC

M2

CAGAGGGTGCTGCTTTACAA

SOD

GACTGCGTACGCACGCGAC

M3

TGTACTACTCGGACGACAAG

CAT

GACTGCGTACGCACGCGAC

M3

CAGAGGGTGCTGCTTTACAA
میانگین

SOD

TRAP-1

TRAP-2

TRAP-3

TRAP-4

TRAP-5
TRAP-6

 MI ،PIC ،NPB ،TABو  :Rpبه ترتیب بیانگر تعداد کل قطعات تکثیری ،تعداد قطعات تکثیری چندشکل ،محتوای چندشکلی ،شاخص نشانگری و قدرت تفکیک
میباشند

آغازگرهای  TRAPاستفاده شده در این مطالعه در مجموع 221

نمودند و همچنین مقادیر باالتری از شاخصهای  MIو  Rpنشان

قطعه چندشکل با دامنه تغییراتی بین  )TRAP-1( 52و 55

دادند با این حال ،میانگین شاخص  PICدر آغازگرهای

( )TRAP-4تکثیر نمودند .شاخص  PICدارای میانگین  2/00بود

باالتر بود .در واقع این نتیجه میتواند به مکانسیم عمل نشانگر

TRAP-1

 SCoTبرگردد زیرا این نشانگر مبتنی بر نواحی حفاظت شدهای از

( )2/02و  )2/06( TRAP-3محاسبه شد .شاخص  Rpبا میانگین

ژنوم در ناحیه کدون آغاز بوده و تنها چند شکلی موجود در این

 11/56دارای دامنه تغییراتی بین  TRAP-3( 19/52و  )TRAP-4و

ناحیه را نشان میدهد .از اینرو پایین بودن قطعات چندشکل و

 )TRAP-2( 20/52بود .شاخص  MIنیز دارای میانگین 12/10

مقادیر پایین هر یک از شاخصهای  MIو  Rpنیز در این سیستم

بود و دو آغازگر  TRAP-6و  TRAP-2بهترتیب کمترین ()11/12

دور از انتظار نیست.پیش از این در بسیاری از مطالعات برتری

و بیشترین ( )16/51میزان  MIرا نشان دادند .اگرچه آغازگرهای

نشانگر  SCoTاز نظر ارائه سطوح قابل توجهی از میزان

 TRAPنسبت به  SCoTتعداد قطعات چندشکل بیشتری تکثیر

چندشکلی نسبت به سایر نشانگرهای مولکولی گزارش شدهاست

و کمترین و بیشترین مقدار بهترتیب برای آغازگرهای

ژنتیک نوین /دوره چهاردهم /شماره  /3پاییز 9318

SCoT

222
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Rp

MI

PIC

NPB

TAB

توالی آغازگر

آغازگر
SCoT-1
SCoT-2
SCoT-3
SCoT-4
SCoT-5
SCoT-6
SCoT-7
SCoT-8
SCoT-9
SCoT-10
SCoT-11
SCoT-12
SCoT-13
SCoT-24
SCoT-15

ارزيابی تنوع ژنتيکی جمعيتهای آژيلوپس واجد...

(

جعفر احمدی و همکاران

Etminan et al. 2016; Tiwari et al. 2016; Etminan et al.

قطعات چندشکل باشد .زیرا همانطور که در جدول  2مشاهده

براساس تجزیه واریانس ملکولی تنوع ژنتیکی مشاهده شده در

سیستم تعداد قطعات تکثیری بسیار بیشتری نسبت به آغازگرهای

گونههای مورد ارزیابی به دو بخش تنوع بین و درون گونهای

 SCoTتولید کردند .از اینرو یکی از دالیل احتمالی در مشاهده

تفکیک شد که نتایج آن در شکل  1نشان داده شدهاست .بر اساس

چنین نتیجهای به پروفایل باندی ایجاد شده توسط آغازگرهای

آغازگرهای  SCoTمیزان تنوع درون گونهای نسبت به بین گونهای

 TRAPبرمیگردد .با این حال نتایج بهدست آمده در زمینه باال

بیشتر بود ( 62در مقابل  59درصد) .در مقابل نتایج به دست آمده

بودن سهم واریانس بین گونهای نسبت به درون گونهای با نتایج

از آغازگرهای  TRAPو مجموع دادههای ادغام شده هر دو

برخی از محققان متفاوت بود ( ;ZeinalzadehTabrizi et al. 2015

سیستم نشانگری متفاوت از حالت قبل بود بهطوریکه میزان تنوع

.)Fabriki-Ourang and Yousefi-Azarkhanian 2018

ژنتیکی بین گونهای ( TRAP = % 22و )Pooled data = % 55

مقادیر میانگین هر یک از شاخصهای ژنتیکی همچون تعداد

Pooled

آللهای مشاهده شده ( ،)Na1تعداد آللهای مؤثر ( ،)Ne2شاخص

بیشتر از تنوع درون گونهای ( TRAP = % 29و = % 05

شانون ( )I5و تنوع ژنی نی ( ،)He0بر اساس الگوی قطعات

 )dataبود.

بهدست آمده از هر یک سیستمهای نشانگری محاسبه و در جدول
 5نشان داده شدهاست .همانگونه که مالحظه میشود میانگین کلیه
پارامترهای ژنتیکی برآورد شده بر اساس آغازگرهای

SCoT

نسبت به  TRAPبیشتر است .عالوه بر این از نقطه نظر تنوع بین
گونهای ،بر اساس دادههای  SCoTگونه  Ae. cylindricaنسبت
به دو گونه دیگر دارای مقادیر باالتری از نظر تمامی شاخصهای
ژنتیکی بود ولی در مقابل بر اساس آغازگرهای  TRAPگونه

Ae.

 tauschiiاز نظر تمامی پارامترها مقادیر باالتری داشت .اگرچه هر
شکل  -1برآورد نسبت واریانسهای ژنتیکی بین و درون گونهای در گونههای

دو سیستم نشانگری نتایج متفاوتی ارائه دادند ،با این حال در

مختلف  Aegilopsبر اساس نشانگرهای  TRAP ،SCoTو SCoT + TRAP

بسیاری از مطالعات دو گونه فوق به عنوان متنوعترین منابع

باال بودن واریانس درون گونهای مشاهده شده با استفاده از
آغازگرهای  SCoTمیتواند ناشی از وجود تنوع ژنتیکی باال در هر
یک از گونههای آژیلوپس مطالعه شده باشد زیرا خواستگاه هر
یک از نمونههای مورد بررسی مربوط به نواحی جغرافیایی
متفاوتی بوده و با توجه به سازگاری که آنها به شرایط رویشگاه

ژرمپالسمی گندم شناسایی شده و از نظر دارار بودن انواعی از
ژنهای دارای اهمیت برای استفاده در اصالح گندم بهعنوان
مهمترین منابع تنوع در برنامههای اصالحی شناسایی شدهاند
(

Arabbeigi et al. 2014; Hairat and Khurana 2015; Kiani et

al. 2015; Saisho et al. 2016; Pour-Aboughadareh et al.
;.)2017a; Ahmadi et al. 2018

خود داشتهاند ممکن است از نظر محتوی ژنتیکی متفاوت از هم
باشند که این تفاوت خود میتواند سبب بروز سطح باالیی از
چندشکلی درون گونهای شود .از طرف دیگر باال بودن واریانس
بین گونهای مشاهده شده توسط آغازگرهای  TRAPممکن است
به ماهیت این سیستم نشانگری بواسطه استفاده از ترکیب
آغازگرهای تصادفی و ثابت و همچنین تولید تعداد زیادی از
222
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1

The observed number of alleles
2
Effective number of alleles
3
Shannon’s information index
4
Nei’s gene diversity
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.)2018; Qaderi et al. 2019

میشود هر یک از جفت آغازگرهای  TRAPاستفاده شده در این

ارزيابی تنوع ژنتيکی جمعيتهای آژيلوپس واجد...

جعفر احمدی و همکاران

جدول  -5مقادیر پارامترهای ژنتیکی برآورده شده در هر یک از گونههای Aegilops
69/62

2/22

2/50

1/59

1/02

Ae. crassa

22/21

2/26

2/51

1/00

1/62

Ae. cylindrica

22/21

2/25

2/55

1/59

1/51

Ae. tauschii

56/92

2/11

2/16

1/12

2/11

TRAP

52/90

2/12

2/15

1/12

2/95

Ae. tauschii

Ae. cylindrica

55/12

2/12

2/15

1/12

2/95

میانگین

02/01

2/15

2/25

1/26

1/26

Ae. crassa

55/15

2/12

2/26

1/21

1/12

Ae. cylindrica

52/96

2/16

2/25

1/22

1/19

Ae. tauschii

51/10

2/16

2/20

1/22

1/15

میانگین

SCoT+TRAP

21/95

2/12

2/10

1/16

2/26

 He ،I ،Ne،Naو  :PPLبهترتیب نشاندهنده تعداد آللهای مشاهده شده ،تعدادآللهای مؤثر ،شاخص شانون ،تنوع ژنی نی و درصد مکانهای
چندشکلی میباشند.

بهمنظور گروهبندی تودههای ارزیابی شده و انجام مقایسه کارایی

شامل کلیه نمونههای مربوط به گونه  Ae. crassaو سه نمونه از

دو سیستم نشانگری استفاده شده در این مطالعه تجزیه خوشهای

گونه  ،Ae. cylindricaو زیر گروه سوم شامل یک نمونه از گونه

به روش  Neighbor-joiningو بر اساس ماتریس ضرایب فاصله

 Ae. cylindricaبود .سایر نمونههای مربوط به گونه

انجام شد .بر اساس دادههای مربوط به آغازگرهای  SCoTاین

 cylindricaدر گروههای دوم و سوم قرار گرفتند (شکل .)2

ضریب بین  2/15و  2/95با میانگین  2/62متغیر بود .دو نمونه از

دندروگرام بهدست آمده بر اساس دادههای  TRAPکلیه تودههای

گونه  Ae. cylindricaدارای بیشترین تشابه ژنتیکی با یکدگیر

بررسی شده را در سه گروه اصلی تفکیک کرد .در گروه اول 10

بودند و در مقابل کمترین میزان تشابه و یا بیشترین فاصله ژنتیکی

نمونه از گونه  Ae. cylindricaقرار داشت .تودههای موجود در

بین دو نمونه ازگونه  Ae. crassaو  Ae. tauschiiمشاهده شد.

گروم دوم در سه زیر گروه قرار گرفتند بهطوریکه زیر گروه اول

دادههای حاصل از آغازگرهای  TRAPضرایب فاصله مشابه

شامل  11نمونه از گونه  Ae. tauschiiبههمراه یک نمونه از

Ae.

دادههای بهدست آمده از آغازگرهای  SCoTرا نشان دادند و

 cylindricaبود .کلیه تودههای  ،Ae. crassaسه نمونه از

Ae.

مشابهاً دو نمونه از گونه  Ae. cylindricaو دو نمونه از گونههای

 cylindricaو  1نمونه از گونه  Ae. tauschiiدر زیر گروه دوم

 Ae. crassaو  Ae. tauschiiبهترتیب دارای کمترین و بیشترین

قرار گرفتند .یک نمونه از گونه  Ae. cylindricaبه تنهایی گروه

فاصله ژنتیکی از یکدیگر بودند .زمانی که ضرایب فاصله ژنتیکی

سوم را تشکیل داد (شکل  .)5تجزیه خوشهای بر اساس ترکیب

بر اساس ترکیبی از دادههای مولکولی انجام شد ،ضرایب فاصله

دادههای بهدست آمده از آغازگرهای  SCoTو  TRAPنیز الگوی

بین ( 2/29بین دو نمونه از گونه  )Ae. cylindricaو ( 2/22بین

کلی مشابهی از تفکیک تودههای ارزیابی شده را نشان داد به

دو توده از  Ae. tauschiiو  )Ae. crassaبا متوسط  2/59متغیر

نحوی که با توجه به دندروگرام بهدست آمده کلیه نمونهها در سه

بود .دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای بر اساس آغازگرهای

گروه اصلی قرار گرفتند .گروه اول در برگیرنده دو زیر گروه بود

 SCoTکلیه تودههای ارزیابی شده را در سه گروه اصلی و هر یک

که کلیه تودههای مربوط به گونههای

 Ae. crassaو tauschii Ae.

بهترتیب شامل  15 ،52و  1توده بودند .تودههای موجود در گروه

بهصورت جدا از یکدیگر قرار گرفتند .گروههای دوم و سوم نیز

اول در سه زیر گروه تفکیک شدند :بهطوریکه زیر گروه اول

شامل نمونههای مربوط به گونه  Ae. cylindricaبود (شکل .)0

Ae.

شامل کلیه نمونههای مربوط به گونه  ،Ae. tauschiiزیر گروه دوم
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شکل  -5دندروگرام ترسیم شده با استفاده از ضرایب جاکارد و روش  Neighbor-joiningبر اساس آغازگرهای TRAP

بهطور کلی با توجه به نتایج بهدست آمده از این مطالعه مشخص

برای قابلیت باالی این سیستم در تولید قطعات تکثیری زیادتر در

شد که آغازگرهای  TRAPنسبت به  SCoTقابلیت باالتری در

مقایسه با سیستم  SCoTباشد ( .)Menzo et al. 2013با این حال،

تولید قطعات چندشکل دارند که بواسطه این توانایی مقادیر

یکی از مهمترین پارامترهای تعیین کننده سودمندی یک سیستم

شاخصهایی همچون  MIو  Rpنیز در مقایسه با آغازگرهای

نشانگری شاخص  PICاست که در این رابطه نشانگر  SCoTنمود

 SCoTباالتر بود .در واقع باالتر بودن مقادیر این شاخصها و یا

بهتری داشت و این برتری در بسیاری از مطالعات بهخوبی

بهعبارت دیگر حصول تعداد قطعات تکثیری چند شکل در این

منعکس شدهاست .از نقطه نظر جزءبندی واریانس ژنتیکی،

سیستم نشانگری دورانتظار نیست زیرا استفاده از توالیهای

نشانگر  SCoTبهخوبی قادر به نشان دادن تنوع درون گونهای بود

تصادفی در ترکیب با توالیهای ثابت بیان شونده سبب تکثیر

بهطوریکه مقادیر پارامترهای ژنتیکی همچون نی ( )Heو شانون

برخی قطعات از نواحی مختلف ژنوم شدهاست .همچنین در نظر

( )Iنیز تأیید کننده این نتیجه بودند .در جمعبندی الگوی

گرفتن دماهای پایینتر برای اتصال اولیه آغازگر نیز میتواند دلیلی

گروهبندی تودههای مختلف  Aegilopsنشان داد که آغازگرهای
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شکل  -2دندروگرام ترسیم شده با استفاده از ضرایب جاکارد و روش  Neighbor-joiningبر اساس آغازگرهای SCoT
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سپاسگزاری

 توانایی باالیی در تفکیک تودههای مربوط به هر گونهSCoT

این تحقیق با حمایت مالی و معنوی دانشگاه بین المللی امام

 از اینرو با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه بهنظر.دارند

خمینی (ره) انجام شدهاست که بدین وسیله تشکر و قدردانی

 در مطالعات ساختار جمعیتSCoT میرسد که استفاده از نشانگر

.میشود

و بررسی روابط فیلوژنتیکی نتایج بهتری را ارائه دهد و در مقابل
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 بهواسطه تولید تعداد باالیی از قطعات چندشکلTRAP نشانگر
بهخوبی در مطالعات مرتبط با اشباع نقشههای ژنتیکی ایفای نقش
.کند

TRAP  وSCoT  بر اساس ترکیب آغازگرهایNeighbor-joining  دندروگرام ترسیم شده با استفاده از ضرایب جاکارد و روش-0 شکل
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