ژنتيک نوين
دوره دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 9316
صفحه 481 - 404

محیطی
The importance of wild wheat germplasm in breeding for
resistance to abiotic stresses
علیرضا پورابوقداره* ،1منصور امیدی ،1علیرضا اطمینان ،2علیاشرف مهرابی

3

 -1بهترتیب پژوهشگر پسا دکتری ،استاد ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 -2استادیار ،گروه اصالح نباتات ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
 -3دانشیار ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
Pour-Aboughadareh A*1, Omidi M1, Etminan A2, Mehrabi AA3
1- Post Doc. Position, Professor, College of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran, Karaj, Iran
2- Assistant Professor, Department of Plant Breeding, Kermanshah Branch, Islamic
Azad University, Kermanshah, Iran
3- Associate Professor, College of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran

* نویسنده مسئول مکاتبات ،پست

چکیده

الکترونیکیa.poraboghadareh@ut.ac.ir :

(تاریخ دریافت - 69/7/33 :تاریخ پذیرش)69/12/13 :

فرسايش ژنتيکی در ارقام زراعی گندم عامل مهمی در ارزيابی ذخاير ژنتيکی و گونههای
خويشاوندی آن میباشد .خويشاوندان وحشی گندم بهواسطه دارا بودن تعداد زيادی از ژنها و
حتی آللهای مفيد قادرند در برنامههای بهنژادی گندم به يک عنوان مخزن ژنی غنی برای تحمل
و مقاومت به تنشهای غير زيستی و زيستی در نظر گرفته شوند .تاکنون مطالعات زيادی در رابطه با

واژههای کلیدی


قابليت خويشاوندان وحشی در برابر تنش های محيطی مختلف همچون خشکی ،شوری ،سرما و غيره

بهنژادی مولکولی

صورت گرفته است .در اين مقاله قابليت خويشاوندان وحشی گندم در بهکارگيری آنها در

تنشهای غیر زیستی
خویشاوندان وحشی
گندم
هالل حاصلخیز

برنامههای بهنژادی برای تنشهای غير زيستی مورد بحث قرار گرفته است.
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در سالهای اخیر تغییرات اقلیمی بهواسطه بروز تنشهای غیر

آنها است (.)De Ponti 2010

زیستی مانند خشکی ،گرما و شوری تأثیر چشمگیری بر تولید

تاکنون مطالعات گستردهای در رابطه با تنوع ژنتیکی موجود در

بهکارگیری

بین و درون گونههای ژرمپالسم گندم با استفاده از انواع

استراتژیهای جدید برای مواجهه با شرایط نامطلوب ایجاد شده

نشانگرهای گیاهشناسی ،مورفولوژیکی ،پروتئینی و مولکولی

بهواسطه این تغییرات و ایجاد واریتههای مقاوم جهت کشت در

صورت گرفته و در بیشتر این مطالعات عالوه بر گزارش سطح

چنین شرایطی یکی از ملزومات اساسی در برنامههای بهنژادی به

باالیی از میزان تنوع ژنتیکی ،زیستگاههای شمال و غرب کشور به

شمار میآید ( .)Fita et al. 2015با توجه به محدودیت تنوع

عنوان ایدهآلترین مناطق برای یافتن آللهای مفید معرفی شدهاند

ژنتیکی قابل استفاده در گونههای زراعی اصالح شده برای

(

سازگاری به تغییرات اقلیمی و بنابراین شانس ضعیف دستیابی به

;Valizadeh 2009; Naghavi et al. 2009; Naghavi et al. 2010
;Moradkhani et al. 2012; Mousavifard et al. 2015
Moradkhani et al. 2015; Etminana et al. 2016; Etminan et
; .)al. 2017; Pour-Aboughadareh et al. 2017a, c, dدر واقع

محصوالت

کشاورزی

داشتهاند.

تمرکز

بر

تنوع آللی جدید در این مواد گیاهی ،استفاده از خویشاوندان
وحشی میتواند یک منبع ژنی غنی و متنوع از آللهای جدید و
ایدهآل را برای بهنژادگران فراهم آورد (

Warschefsky et al.

پیشرفت در بهنژادی گندم که غالباً با گزینش و خالصسازی
مخلوط واریتههای بومی و یا جمعیتهای حاصل از دورگگیری
الینهای مطلوب انجام میگیرد ،سبب کاهش تنوع ژنتیکی یا به
اصطالح فرسایش ژنتیکی شدهاست .عالوه بر این ،فعالیتهای
بشر یکی از مهمترین عوامل کاهش تنوع ژنتیکی در بسیاری از
گونههای گیاهی از جمله گندم محسوب میشود که این کاهش
تنوع ممکن است برنامههای اصالحی برای صفات مهم را محدود
سازد .بر اساس تحقیقات بهعمل آمده بهترین منابع ژنهای تحمل
به تنشهای محیطی در یک منطقه ،تودههای بومی موجود در آن
منطقه میباشند .در واقع ارقام بومی و خویشاوندان وحشی آنها
بهدلیل قدمت و سازگاری به شرایط زیستی و عوامل نامساعد
محیطی دارای مناسبترین ژنها بوده و تنوع ژنتیکی مورد نیاز
بهنژادگران گیاهی را تأمین مینمایند .به طوریکه این مواد ژنتیکی
بهعنوان منابع ارزشمند ژنی بهویژه برای مقاومت به تنشهای زنده
و غیر زنده و هم چنین اصالح برای بهبود کیفیت پروتئین
محسوب

میشوند

(Pour-

al.

et

Shnaider

 .)Aboughadareh et al. 2017eبههمین علت به نظر میرسد جدا
از تسلط بر فنآوریهای مدرن ،موفقیت در برنامههای بهنژادی
متکی به استفاده از طیف گستردهای از تنوع ژنتیکی موجود در

414

باالترین ارزش گونههای وحشی برای بشر در حال و آینده اساساً
به خاطر ژنهای آنها است ،چه ژنهایی که مقاومت به بیماری،

.)2014

;2008

Moghaddam et al. 2000; salimi et al. 2005; Sofalian and
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کیفیت مواد غذایی و سازگاری به شرایط نامساعد را کنترل
میکنند و چه آنهایی که در حال حاضر ناشناخته هستند و در
آینده میتوانند بسیار ارزشمند باشند .با توجه به بررسیهای انجام
شده ،سعی شدهاست در این مقاله به مهمترین مراکز توزیع و
پراکنش خویشاوندان وحشی گندم و همچنین به برخی از
قابلیتهای اصالحی آنها برای استفاده در برنامههای بهنژادی
گندم در برابر تنشهای غیر زنده اشاره شود.
گروهبندی گونههای خویشاوندی گندم
دو جنس تریتیکوم 1و آژیلوپس 2متعلق به تیره

Triticeae

مهمترین ذخایر ژنتیکی گندم محسوب میشوند .گونههای موجود
در جنس تریتیکوم مهمترین خویشاوندان گندم زراعی بوده و
بخش اصلی مخزن ژنی این گیاه را شامل میشوند .بر اساس
تعریف ارائه شده توسط ( ،Maxted et al. )2006یک خویشاوند
وحشی گیاه زراعی 3واحدی از طبقهبندی گیاهان وحشی است که
استفاده غیر مستقیم داشته و از ارتباط ژنتیکی نسبتاً نزدیک با گیاه
زراعی برخوردار است ،این خویشاوندی بر حسب  CWRمتعلق
به یک یا دو خزانه ژنی یا یک تا چهار گروه تاکسونی گیاه زراعی
بیان میشود .گونههای موجود در جنس آژیلوپس بهواسطه
1

Triticum
2
Aegilops
3 Crop Wild Relative
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مقدمه

گیاهان زراعی اصالح شده و همچنین گونههای وحشی وابسته به

...اهميت ژرمپالسم وحشی گندم در بهنژادی برای

علیرضا پورابوقداره و همکاران

 میباشد که تحت عنوانU گونههای واجد ژنوم

مشارکت مستقیم و غیر مستقیم خود بهعنوان خزانه ژنی گندمهای

 وC  گروه دوم شامل کلیه گونههای دارای ژنوم.شناخته میشوند

 گونههای موجود در این جنس بهطور کلی.زراعی شناخته شدهاند

. نامیده میشوندCylindropyrum  هستند که بهعنوانDC

 گروه اول در برگیرنده کلیه. گروه اصلی تقسیم میشوند5 در

Aegilops
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 اسامی گونههای آژیلوپس و تریتیکوم بههمراه ساختار ژنومی آنها-1 جدول
Species
T. monococcum L.

Kihara, in Lilienfeld
(1951)
A

Kimber and
Sears (1983)

T. urartu Tum.

A

Ae. speltoides Tausch

S

Ae. bicorne (Forsk.) Jaub. & Sp.

Sb

Ae. longissimum Schweinf. & Muschli in Muschli

Sl
Sl

Ae. sharonensis Eig
s

Ae. searsii Feldman & Kislev

S

Ae. mutica Bioss.

Mt

Ae. tauschii Coss.

D

Ae. comosa Sibth. & Sm.

M

Ae. uniaristata Vis.

Mt

Ae. caudata L.

C

Ae. umbellulata Zhuk.

Cu

T

Un

T. dicoccoides Korn

AB
AB

T. durum Desf.

AB

T. turgidum L.

AB

T. persicum (Percival) Vavilov ex Zhukovsky

AB

T. aestivum L. em. Thell.

ABD

T. spelta L.

ABD

T. compactum Host

ABD

T. sphaerococcum Perc.

ABD

T. macha Dek. et Men.

ABD

T. timopheevi Zhuk.

AG

M

T. zhukovskyi Men. et Er.
CUMO

AAG

AAUG

UM

UM

Ae. biuncialis Vis.

U

C M

b

UM

Ae. columnaris Zhuk.

U

C M

c

UM

Ae. triaristata Wild.

CUMt

UM

UM

U

t

Ae. recta (Zhuk.) Chen.

C MX

UMUn

UMX

Ae. variabilis L.

CUSV

US

USl

Ae. triuncialis L.

CUC

UC

Ae. cylindrica Host

CD

Ae. crassa (4x) Boiss.

DJ

DM

DCX

Ae. crassa (6x) Boiss.

DJX

DDM

DCXSS

DMS

CCXSS

DUn

DN

Ae. vavilovi (Zhuk.) Chen.
Ae. ventricosa Tausch
Ae. juvenile (Thell.) Eig

419

N

U

T. dicoccum Schrank

Ae. ovate L.

Kimber and Tsunewaki
(1988)
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شده درون پرانتز بیانگر ژنوم هستهای میباشند .ژنومهایی که اصالح شدهاند زیر آنها خط کشیده شدهاست (اقتباس از (.)Tsunewaki )2009

شکل  -2حوزه هالل حاصلخیز و موقعیت ایران در این منطقه .نواحی مشخص شده با رنگ سبز بیانگر حوزه هالل حاصلخیز میباشد.
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شکل  -1رابطه فیلوژنتیکی بین گونه های دیپلوئید ،تتراپلوئید و هگزاپلوئید آژیلوپس و تریتیکوم بر اساس ساختار ژنوم هستهای و سیتوپالسمی آنها .ژنومهای نشان داده

اهميت ژرمپالسم وحشی گندم در بهنژادی برای...
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2

ژنوم با سایر ژنومها به نام دسته  Vertebrataشناخته شدهاند.

شواهدی از تکامل گندمهای تتراپلوئید در بخشهایی از رشته

گروه چهارم شامل گونههای دارای ژنوم  Mو  Nبوده که با تحت

کوههای زاگرس واقع در مناطقی از استان ایالم نشان داده

عنوان دسته  Comopyrumمعرفی میشوند.

شدهاست (.)Weide et al. 2013

در نهایت ،گروه پنجم دارای گونههای واجد ژنوم  Sبوده و به

استفاده از خویشاوندان وحشی برای بهبود تحمل به تنشهای

عنوان بخش  Sitopsisنامگذاری شدهاند (

Morris and Sears

غیرزیستی

 .)1967; Kimber and Feldmen 1987بهمنظور تسهیل در

تاکنون اطالعات مختصری در رابطه با سازگاری و تحمل

شناسایی گونههای مختلف تریتیکوم و آژیلوپس ،اسامی این

گونههای ژرمپالسمی گندم در برابر تنش گرمایی گزارش و در

گونهها بههمراه ساختار ژنومی آنها در جدول  1نشان داده

بیشتر این گزارشات تنها به بررسی تعداد محدودی صفت پرداخته

شدهاست .عالوه بر این ،در شکل  1نیز تصویر شماتیکی از روابط

شدهاست .به عنوان نمونه ،تحت شرایط مزرعهای تحمل به تنش

فیلوژنتیکی موجود در بین خویشاوندان وحشی و گونههای

گرمایی در چند گونه از خویشاوندان وحشی گندم در طول

زراعی گندم بر اساس ساختار ژنوم هستهای و سیتوپالسمی آنها

مرحله رویشی بررسی شد .در این بررسی میزان تحمل به دماهای

ارائه شدهاست.

باال در گونههای  Ae. speltoidesو  Ae. tauschiiبیشتر از

نواحی پراکنش گونههای خویشاوند وحشی گندم

 urartuو  T. boeticumگزارش شد و در مجموع

بررسی نحوه پراکنش گونههای وحشی گندم از این جنبه حایز

 Ae. longissima ،speltoidesو  Ae. searsiiبهعنوان متحملترین

اهمیت است که مراکز تنوع این گونهها شناسایی شده و همچنین

گونهها به تنش گرمایی شناسایی شدهاند ( .)Waines 1994عالوه

میتوان نسبت به حفاظت بیشتر از زیستگاههای این گیاهان اقدام

بر این ،تحمل غشاهای فتوسنتز کننده به دماهای باال ،که با

نمود ( .)Hedge et al. 2002این گونهها در شرایط آب و هوایی

اندازهگیری میزان فلورئوسانس کلروفیل تعیین شد ،در گونههای
آژیلوپس

(،geniculata ،longissima

T.

Ae.

،speltoides

مختلف ،از نواحی سرد کوهستانی گرفته تا درههای گرم و خشک

جنس

از نواحی با بارش ساالنه بیش از  1333میلیمتر تا مناطق خشک

 triunciali ،umbellulataو  )neglectaنسبت به متحملترین

با بارش ساالنه کمتر از  133میلیمتر و همچنین در خاکهای

واریتههای گندم دوروم (مانند  )Cham1باالتر بود.

مختلف رشد میکنند ( .)Feldman and Sears 1981بر اساس

( )2008اظهار داشتند گونه  Ae. speltoidesبهعنوان محتملترین

گزارش ( Feldman and Sears )1981مناطق جغرافیایی بین  23و

والد دهنده ژنوم  Bبه گندمهای زراعی دارای تحمل به تنش

 03درجه شرقی و  35و  05درجه شمالی شامل کشورهای ترکیه،

گرمای باالیی میباشد که میتوان از طریق تالقی مستقیم و یا

سوریه ،عراق ،فلسطین و نواحی شمال غرب تا جنوب غربی ایران

برگشتی در برنامههای بهنژادی از آن بهره گرفت .همچنین چندین

واقع در قسمتهای شرقی هالل حاصلخیز( 1شکل  )2بهعنوان

ژن تحمل به این تنش از گونه  Ae. geniculateبه ارقام زراعی

مرکز تکامل و اهلی شدن گندمهای زراعی و پراکنش گونههای

منتقل شدهاست ( .)Kuraparthy et al. 2007نتایج آزمایش

وحشی بوده و این گونهها بیشترین پراکنش را در این مناطق

( Pradhan et al. )2012نشان داد که در بین گونههای آژیلوپس

دارند .بنابراین پراکنش این گونهها در هالل حاصلخیز و همچنین

دو گونه  Ae. geniculateو  Ae. speltoidesتحمل دمایی باالتری

موقعیت جغرافیایی ایران گویای این واقعیت است که ایران یکی

نسبت به سایر گونهها دارند .همچنین (

از مراکز اصلی تنوع ،توزیع و پراکنش گونههای خویشاوند گندم

 (2015با بررسی گونههای  Ae. tauschiiو  Ae. speltoidesتحت

بوده و نقش بهسزایی در روند تکامل گندمهای زراعی داشته

شرایط تنش گرمایی گزارش کردند که گونه  Ae. tauschiiنسبت

Gill et al.

Hairat and Khurana

به گونه  Ae. speltoidesدارای قابلیت بهتری میباشد به نحوی که
Fertile Crescent

1

Archaeobotanical
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گروه سوم با در برداشتن گونههای دارای ژنوم  Dو ترکیبی از این

است .بهطوری که اخیراً بر اساس مطالعات باستانشناسی گیاهی

اهميت ژرمپالسم وحشی گندم در بهنژادی برای...

علیرضا پورابوقداره و همکاران

برای بهبود گندمهای زراعی بهشمار آید .از اینرو با توجه به

خویشاوندی از نظر پاسخ به تنش سرمایی وجود دارد به طوریکه

اطالعات موجود میتوان اظهار داشت که در بین گونههای

برخی از تودههای گونه  Ae. tauschiiنسبت به ارقام زراعی و

Ae.

حتی متحمل به سرما دارای مقاومت باالتری بودند .عالوه بر این،

 geniculataمیتوانند بهعنوان منابع ژنی مناسبی برای تحمل به

این محققان قادر به ارائه دو فاکتور رونویسی مرتبط با القای

تنش گرمایی در نظر گرفته شوند.

تحمل به سرما در این گونه شدند.

در تعداد زیادی از گونهها و جمعیتهای تریتیکوم و آژیلوپس

شوری خاک یکی از اساسیترین تنشهای خسارتزا در مناطق

مقاومت به سرما توسط ( Limin and Fowler )1981مطالعه و

خشک و نیمه خشک محسوب میشود .افزایش تحمل شوری

ارزیابی شدهاست .این محققان گزارش کردند که گونههای دارای

گیاهان زراعی برای تولید محصول پایدار در مناطق مختلف جهان،

ژنوم ( Dبهویژه  )Ae. tauschiiنسبت به سرما ،مقاومترین گونهها

امری ضروری است .گندم گیاهی است که مقاومت آن نسبت به

میباشند ،در حالیکه گونههای دارای ژنوم  Sحساستر هستند.

شوری متوسط بوده و از این نظر تنوع ژنتیکی زیادی در بین

خویشاوندی سه گونه  Ae. speltoides ،Ae. tauschiiو

همچنین در یک مطالعه انجام شده توسط

(Barashkov )1981

مقاومت قابل توجهی در برابر دماهای پایین در گونه

T.

گونههای خویشاوندی آن وجود دارد (

Mass and Hoffman

 .)1977از اینرو واضح است که پتانسیل باالیی برای تحمل به

 timopheeviiگزارش شدهاست .عالوه بر این ،بهنظر میرسد در

شوری در این منابع ژرمپالسمی وجود دارد (

داخل گونههای دارای بخش ( Sitopsisوالدین احتمالی دهنده

 Hunsal et al. )1990( .)2006نشان دادند که در شرایط مزرعهای

ژنوم  Ae. speltoides )Sمقاومترین گونه بوده و در بین گونههای

 T. dicoccumدارای سطح باالیی از مقاومت به شوری میباشد.

T.

عالوه بر این گزارش شدهاست که گونههای جنس آژیلوپس

دارای ژنوم  ،ABباالترین سطح از مقاومت مربوط به

Colmer et al.

 turgidumباشد (.)Barashkov and Vavilov 1991

دارای ژنوم  Dذخایر غنی از ژنهای مقاومت به شوری هستند

( Stankova et al.)1995گزارش کردند که در بین گونههای

( .)Farooq et al. 1989در بررسی پاسخ به تنش شوری در بین

آژیلوپس Ae. cylandrica ،مقاومترین گونه به سرما و گونههای

خویشاوندان وحشی گزارش شدهاست که گونههای جنس

 Ae. genioulataو  Ae. biuncialsجز حساسترین گونهها

آژیلوپس نسبت به گونههای تریتیکوم بهویژه  T. aestivumو

 Ae. triancyalisوAe. neglecta

K+/Na+

میباشند .عالوه بر این ،گونههای

 T.durumدارای میزان یون سدیم کمتر و به موازات آن

از این نظر دارای تحمل قابل توجهی بودند .در رابطه با تحمل

مناسبتری هستند ( .)Gorham et al. 1986اگرچه

تنش سرمایی نیز اطالعات محدودی در گونههای وحشی و

( )1995اظهار داشتند گونههای دیپلوئید دارای ژنوم  Aبه شوری

خویشاوندان وحشی گندم موجود است .در تازهترین مطالعه

باال نسبتاً حساس میباشند ،با این حال تحقیقات نشان داده است

صورت گرفته ( Naghavi et al. )2008با بررسی الگوی پروتئین

که در گندم دوروم ،دو مکان ژنی  NAX1و  NAX2در خروج

Na+

و تجزیه پروتئوم در گونه  T. urartuنشان دادند که در شرایط

از سیتوپالسم نقش مهمی دارند ( .)Lindsay et al. 2004مشخص

تنش سرمایی این گونه الگوی متفاوتی از پروتئینها را نشان

شدهاست که مکان ژنی  NAX1بر روی کروموزوم  2ALبوده و

میدهد که این نتیجه میتواند بیانگر قابلیت این ژنوم در پاسخ به

رمز کننده ناقل  HKT1;4است که در انتقال یون سدیم نقش

شرایط سرما باشد .اخیراً ( Masoomi-Aldizgeh et al. )2015نیز

اساسی دارد .مکان ژنی  NAX2نیز همولوگ ژن  Knalدر گندم نان

Ae. tauschii

است و روی کروموزوم  5ALقرار دارد ( .)Huang et al. 2006در

مورد ارزیابی قرار دادند .در این بررسی عالوه بر صفات

واقع هر دوی این مکانهای ژنی از  T. monococcumمنشأ

مورفوفیزیولوژیک الگوی بیان ژنهای درگیر در پاسخ به تنش

گرفتهاند ( .)James et al. 2006بنابراین میتوان تصور کرد که

سرمایی نیز بررسی شد .با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه

برخی از گونههای دیپلوئید دارای ژنوم  Aدر خروج یون سدیم

پاسخ به تنش سرمایی را در جمعیتهایی از گونه
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این گونه میتواند بهعنوان یکی از مهمترین منابع مورد استفاده

مشخص شد که سطح باالیی از تنوع ژنتیکی در این گونه

اهميت ژرمپالسم وحشی گندم در بهنژادی برای...

علیرضا پورابوقداره و همکاران

مؤثر هستند .همچنین مشخص شدهاست که حضور جایگاه ژنی

نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با تنش شوری استفاده شد که نتایج

کنترل کننده خروج یون سدیم بر روی کروموزوم  4Dسبب

آن سطح باالیی از تنوع ژنتیکی را در بین جمعیتهای مورد

افزایش تحمل به تنش شوری در ارقام زراعی گندم خواهد شد.

بررسی نشان داد .عالوه بر این ،این محققان اظهار داشتند که

بسیاری از گونههای گیاهی قادرند از طریق توسعه و ایجاد

آغازگرهای  Xwmc170 ،Xgwm291 ،Xgwm410و

مکانیسمهایی همچون کاهش جذب یونهای سدیم در ریشه و یا

دارای قابلیت باالیی در تمایز تودههای متحمل و حساس به

کاهش غلظت یونهای نمک در سیتوسول با این تنش مقابله کنند

شوری هستند .در تأیید نتایج حاصل از بررسی این محققان،

( .)Arzani and Ashraf 2016قابلیت جذب باالی یونهای پتاسیم

( Kiani et al. )2015نیز با استفاده از صفات فیزیولوژیکی ،تنوع

نسبت به سدیم سبب حفظ تعادل  K+/Na+در سیتوسول و افزایش

ژنتیکی موجود در  88توده از گونه  Ae.cylindricaدر پاسخ به

تحمل به تنش شوری خواهد شد ( .)Koevoets et al. 2016در

تنش شوری شدید را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج مطالعه این

یک مطالعه انجام شده توسط ( Byrt et al. )2014مشخص شد که

محققان نشان داد که تودههای جمعآوری شده مربوط به نواحی

ژن ( Kna1یک  QTLمشخص شده برای خروج یونهای سدیم

شمال غربی ایران دارای مقاومت باالیی از نظر تحمل به تنش

که سبب بهبود نسبت  K+/Na+در گندم زراعی میشود) منتقل

شوری هستند بهطوری که در بین آنها سه توده جمعآوری شده

شده از گونه  T. monococcumموجب افزایش تحمل به تنش

از اطراف دریاچه ارومیه به عنوان برترین تودهها در پاسخ به تنش

شوری در گندمهای اصالحی شدهاست.

شوری شناسایی شدند .همچنین آنها اظهار داشتند که گونههای
T.

برخوردار از ژنوم  Cمیتوانند منبعی از ژنهای مقاومت به

 Yesayan et al. )2009( ،boeoticumتحت شرایط آزمایشگاهی

تنشهای غیر زنده ،بهخصوص خشکی و شوری ،برای کارهای

نشان دادند که یکی از مکانسیمهای احتمالی ،توانایی بذور

T.

اصالحی مرتبط با صفات فیزیولوژیکی فراهم آورند.

 boeoticumبرای جوانه زدن در شرایط تنش شوری و تبدیل

ارزیابی گستردهای از خویشاوندان وحشی گندم برای مقاومت به

نشاسته به گلوکز یا دیگر منابع قندی در طول جوانهزنی است .با

تنش خشکی بهوسیله ( Damania et al. )1992نشان داد که

این وجود ،نقش هیدراتهای کربن در تحمل به شوری در

 Ae. peregrina ،Ae. columnaris ،Ae. umbellulata ،tauschiiو

گونههای  T. boeoticumنیز میتواند یکی از مهمترین موضوعات

 Ae. triuncialisمقاومترین گونهها به تنش خشکی هستند .عالوه

قابل بررسی باشد Dashti et al. )2011( .نیز در ارزیابی ژرمپالسم

بر این ،ظرفیت باالیی از تنظیم فشار اسمزی در جمعیتهایی از

گندم در مقابل تنش شوری تنوع ژنتیکی باالیی از نظر صفات

 T. dicoccoidesو  Ae. geniculataگزارش شدهاست ( Rekika et

مرتبط با تحمل شوری ،در بین و درون گونههای مورد مطالعه

 .)al. 1997استفاده از تجزیه تبعیض ایزوتوپی کربن (  )CIDیک

گزارش کردند .نتایج حاصل از آزمایش این محققان نشان داد که

ابزار ارزشمند برای ارزیابی کارایی مصرف آب در گیاهان  C3به

بین گونههای هگزاپلوئید ،تتراپلوئید و دیپلوئید از نظر تحمل به

شمار میرود ( .)Farquhar and Richards 1984ارزیابی  CIDدر

شوری تفاوت معنیداری وجود ندارد ولی گونههای دیپلوئید از

گونههای مختلف آژیلوپس مشخص کرد که تنوع بین گونهای

نظر غلظت سدیم بافت حساسیت کمتری نسبت به شرایط تنش

باالیی از این نظر در اغلب گونههای این جنس وجود دارد به

نشان میدهند .بهنظر میرسد در بین گونههای آژیلوپس

طوری که مقدار  CIDدر  Ae. speltoidesبیشتر از

 Ae.cylindricaدارای توانایی باالیی در مقابل تنش شوری باشد.

 sharonensisگزارش شدهاست ( .)Waines et al. 1993در رابطه

در این راستا Arabbeigi et al. )2014( ،در ارزیابی جمعیتهایی

با درجه تحمل خویشاوندان وحشی بهویژه گونههای دیپلوئید در

از گونه  Ae. cylindricaنشان دادند که این گونه از قابلیت

برابر تنش خشکی و قابلیت ویژه این گونهها از نظر صفات

اصالحی باالیی برای تحمل تنش شوری برخوردار است .همچنین

فیزیولوژیکی مانند تواناییهای فتوسنتزی ،محتوای کلروفیل و

در این مطالعه بهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی از مجموعهای از

Ae.

Ae.

Carbon Isotope Discrimination
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بهمنظور نشان دادن میزان تحمل به شوری در گونه دیپلوئید

Xgwm312

اهميت ژرمپالسم وحشی گندم در بهنژادی برای...

علیرضا پورابوقداره و همکاران

برگ صفتی است که باعث حفاظت برگها از گرمای زیاد درون

خشکی از مجموعهای از صفات آگرو-مورفولوژیکی استفاده

برگ میشود .وجود کرک در سطح برگ از طریق کاهش دما و

نمودند .این محققان اظهار داشتند که این گونه دارای پتانسیل قابل

تعرق بهعنوان صفت مناسبی برای مقابله با افزایش دما شناخته

توجهی در رابطه با تحمل به تنش خشکی میباشند ،زیرا با

(Molnar et al. )2005

بررسی صفات مختلف در دو شرایط رشدی عدم تنش و تنش

Ae. speltoides

خشکی مشاهده کردند که عملکرد دانه و مهمترین اجزای آن

نسبت به  Ae. bicornisکاهش کمتری در محتوای نسبی آب برگ

بهطور معنیداری متأثر از شرایط تنش نبودند .همچنین ()2017

( ) RWCو میزان فتوسنتز داشته و اظهار داشتند که این دو گونه

 Bektas et al.و ( Ahmadi et al. )2018با بررسی ساختار سیستم

میتوانند بهعنوان منابع مناسبی برای برنامههای بهنژادی مرتبط با

ریشه خویشاوندان وحشی گندم در مقایسه با ارقام زراعی ،سطح

اصالح برای صفات فیزیولوژیکی جهت مقابله با شرایط تنش

باالیی از تنوع ژنتیکی را در بین گونههای وحشی مشاهده و

خشکی در نظر گرفته شوند .در مطالعهای که بهمنظور بررسی

گزارش نمودند که گونه  Ae.speltoidesنسبت به سایر

تفاوت در ویژگیهای فتوسنتزی و روزنهای در گونههای دیپلوئید

خویشاوندان وحشی و ارقام اصالحی از سیستم ریشهای

جنس تریتیکوم صورت گرفت ،مشخص شد که  T. urartuاز

مطلوبتری برخوردار است که از این طریق میتواند بهعنوان یک

توان فتوسنتزی باال و میزان هدایت روزنهای پایین برخوردار بوده

منبع ژنتیکی ایدهآل در برنامههای بهنژادی مرتبط با تنش خشکی

و محتوای کلروفیل برگ پرچم در این گونه نسبت به سایر گونهها

مورد استفاده قرار گیرد.

نیز بیشتر بود (.)Chunyan et al. 2008

در بین صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ،هدایت روزنهای و

شدهاست (.)Baldocchi et al. 1984

گزارش کردند که گونههای  Ae. tauschiiو

Sohail et al.

ظرفیت فتوسنتزی از مهمترین صفات مؤثر در تحمل تنش بهشمار

در یک مطالعه صورت گرفته توسط ()2011

بهمنظور بررسی و مقایسه پاسخ به تنش خشکی گندمهای سنتتیک

میآیند .بسته شدن روزنهها و جلوگیری از خروج آب بهواسطه

و مجموعهای از جمعیتهای وحشی  Ae. tauschiiمشخص شد

تبخیر از سطح برگ بهعنوان یکی از پاسخهای اولیه گیاه در برابر

که برخی از تودههای این گونه نسبت به ارقام زراعی تظاهر

تنش خشکی در نظر گرفته شدهاست (.)Ergen and Budak 2009

بهتری در پاسخ به تنش خشکی داشته و تحت شرایط تنش

در واقع گیاه از طریق مکانیسم هدایت روزنهای خود میزان

خشکی میانگین صفات در تودههای وحشی نسبت به ارقام زراعی

تبادالت گازی بین بافتهای درونی برگ و هوا را تنظیم میکند.

از کاهش کمتری برخوردار بودند .عالوه بر گونه ،Ae. tauschii

کاهش هدایت روزنهای موجب آزاد شدن انرژی اضافی در

بهنظر میرسد  Ae. cylindricaنیز از توان رشدی باالیی در

کلروپالست و کاهش عکسالعمل اجزای درگیر در فرآیند

شرایط تنش خشکی برخوردار باشد زیرا در مطالعهای که بهمنظور

فتوسنتز موجود در مجموعه فتوسیستم  IIخواهد شد

مقایسه واکنش تودههایی از گونه  Ae. cylindricaتحت شرایط

( .)Pietragalla and Pask 2012از طرف دیگر رشد و نمو گیاهان

تنش خشکی انجام گرفت مشخص شد برخی از تودههای این

بستگی به میزان فعالیت فتوسنتزی آنها در شرایط محیطی

گونه توانایی قابل توجهی در تحمل تنش خشکی دارا میباشند

نامساعد همچون شرایط تنش خشکی دارد .در طول مدت

جامعتر Pradhan et

فتوسنتز ،امواج نوری توسط کلروفیل و رنگیزههای موجود در

( al. )2012نشان دادند که در بین گونههای خویشاوند گندم،

مجموعه کلروپالست جمعآوری شده و سپس به مرکز فتوسیستم

 Ae.geniculataنسبت به گونههای ،Ae. searsii ،Ae. markgrafii

 Iو  IIمنتقل و در این مراکز مجموعه وقایع تبدیل انرژی نورانی

 Ae. speltoidesو  Ae. longissimaتحمل باالتری نسبت به

به انرژی بیوشیمیایی اتفاق میافتد ( .)Li et al. 2006این وقایع

(Pour-Aboughadareh et al. )2013a

سبب شده تا مطالعه سطوح مختلفی از مکانسیمهای فتوسنتزی

( .)Econopouly et al. 2013در یک آزمایش

شرایط تنش خشکی دارد.

Relative Water Content
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هدایت روزنهای گزارشات متعددی وجود دارد .کرکدار بودن

نیز در ارزیابی جمعیتهایی از گونه  T. urartuدر برابر تنش

اهميت ژرمپالسم وحشی گندم در بهنژادی برای...

علیرضا پورابوقداره و همکاران

( )Fv/Fmو حداکثر عملکرد فتوشیمایی ( )Fv/Foمیتواند موجب

سازنده را تشکیل میدهند ،بنابراین زیست گیاهی قدرتمندترین

برآورد دقیقی از میزان تخریب و آسیب وارد شده به مکانیسم

ابزار برای استفاده مناسب از منابع گیاهی میباشد ( Charlesworth

( Clark et al.

 .)et al. 2001تاکنون مطالعات زیادی در رابطه با قابلیت گونههای

2000؛  .)Percival and Sheriffs 2002مطالعات انجام شده در

خویشاوند وحشی گندم در برابر تنشهای زیستی و غیر زیستی

این رابطه نشان میدهد که در شرایط تنش خشکی بین زندهمانی

صورت گرفته است .با این حال ،با بررسی گزارشات موجود

و تحمل به تنش خشکی در گیاه بالغ و پارامترهای کلروفیل

مشخص میشود که سهم مطالعات انجام شده در رابطه با

فلورئوسانس رابطه مستقیمی وجود دارد و این پارامترها میتوانند

تنشهای خشکی و شوری نسبت به سایر تنشهای بسیار بیشتر

در غربال و شناسایی ژنوتیپهای متحمل بهخوبی ایفای نقش

است ،که این امر میتواند از یک سو بیانگر اهمیت این منابع

کنند (Pour-Aboughadareh et al. 2013b؛ Sharma et al. 2015؛

ژرمپالسمی در برابر تنشهای خشکی و شوری و از سوی دیگر

(Pour-Aboughadareh et al. )2017b

توجه به پدیده گرم شدن کره زمین بهخصوص در سالهای اخیر

در رابطه با پاسخ گونههای ژرمپالسمی گندم در برابر تنش

باشد .امروزه استفاده از ابزار ژنومیک کارکردی همچون

خشکی شدید ( )FC = % 33الگوی متفاوتی از روند تغییرات

متابولومیک ،پروتئومیک ،یونومیک و ترانسکریپتومیک برای نشان

فلورئوسانس کلروفیل و هدایت روزنهای را در گونههای مختلف

دادن تحمل به تنشهای زیستی و غیر زیستی افزایش یافته است.

نشان داد .در این ارزیابی  183توده وحشی متعلق به  12گونه

این ابزارهای مولکولی قادرند بسیاری از ژنهای مرتبط با القای

تریتیکوم و آژیلوپس از نظر معیارهای فلورئوسانس کلروفیل و

تحمل تنشهای محیطی را شناسایی کنند .بنابراین شناسایی

هدایت روزنهای مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج حاصل از مطالعه

ژنومهای خویشاوند ،ژنها و حتی آللهای جدید مشارکت کننده

آنها مشخص نمود که در شرایط تنش خشکی گونههای

در پاسخ به این تنشها و همچنین تنظیم بیان آنها با استفاده از

 Ae. caudata ،Ae. crassa ،Ae.cylindricaو  T. urartuاز نظر

این ابزارهای مولکولی میتواند برای بهبود مقاومت به تنشهای

پارامترهای  Fv/Fmو  Fv/Foنسبت به سایر گونهها از کمترین

مختلف بسیار مفید واقع شود (.)Alptkin and Budak 2016

میزان کاهش برخوردار بودند .در واقع کاهش کمتر این صفات در

یکی از راهکارهای پایدار و اقتصادی برای رویارویی با تنشهای

این گونهها میتواند بیانگر این واقعیت باشد که فتوسیستم  IIدر

غیر زیستی استفاده از بهنژادی و اصالح مولکولی گیاهان برای

گونههای مذکور نسبت به سایر گونهها از تحمل بهتری برخوردار

تحمل بیشتر است ( .)Ashraf et al. 2009اگرچه روی کار آمدن

بوده که این نتیجه میتواند نشان دهنده قابلیت سیستم دفاعی

تکنیکهایی همچون نقشهیابی ارتباطی ()Association mapping

باالیی از فتوسیستم  IIباشد که بهعنوان یک مکانسیم کلیدی

و تهیه نقشههای پیوستگی ( )QTL mappingتحول بزرگی در

تحمل به تنش خشکی برای خویشاوندان وحشی محسوب

بهنژادی گیاهی بهخصوص برای مکانیابی و شناسایی ژنهای

میشود (.)Hairat and Khurana 2015

کنترل کننده صفات کمی در شرایط تنش بهوجود آورد با این

استفاده از ابزارهای مولکولی در ارزیابی خویشاوندان وحشی

حال ،با توجه به وجود اطالعات گسترده مربوط به ساختار و

استفاده پایدار و سالم از محیط زیست و منابع طبیعی و موارد

عملکرد ژنها در بانکهای اطالعاتی ،در حال حاضر این امکان

مرتبط با سالمت انسان همواره از مهمترین دغدغههای بشر بوده

وجود دارد که نشانگرهای ساختاری و عملکرد ژنوم یک گیاه بر

است .این موارد به شدت با کشاورزی ،اکولوژی و محیط زیست

مبنای نشانگرهای ساختاری و عملکردی ژنوم سایر گیاهان

مرتبط بوده که در این بین ،زیستشناسی و بهخصوص

شناسایی شوند .امروزه با تکمیل پروژههای توالییابی ژنوم در

زیستشناسی گیاهی مهمترین نقش را ایفا مینماید و با توجه به

تعداد زیادی از گیاهانESTs ،های فراوانی برای مطالعه سایر

1

2

فتوسنتزی گیاه در شرایط تنش خشکی خواهد شد

 .)Lee et al. 2016مطالعه

Field Capacity

Expressed Sequence Tag sites
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مانند حداقل فلورئوسانس ( ،)Foحداکثر عملکرد کوانتوم

آنکه گیاهان تنها منبع تجدید شونده و همچنین مواد و انرژی

اهميت ژرمپالسم وحشی گندم در بهنژادی برای...

علیرضا پورابوقداره و همکاران

توالییابی شده کوتاه و نسبتاً دقیق (کمتر از دو درصد خطا)

( )non-coding RNAمیشوند .زمانیکه گیاهان در معرض تودهای

اطالق میشود .نیاز به انجام تنها یکبار توالییابی قطعات ،از

از شرایط تنش قرار میگیرند از طریق فرآیندهای فیزیولوژیکی،

ویژگیهای بارز و ارزشمند در معرفی این گروه از نشانگرهاست.

بیوشیمیایی و همچنین سلولی و مولکولی به این تنشها پاسخ

عالوه بر این ،در بیشتر موارد نیازی به تشخیص و شناسایی

داده و خود را با شرایط محیطی منطبق و یا متحمل میسازند

همسانهها وجود ندارد ،بلکه تنها با استفاده از مقایسه بخش

( .)Shinozaki et al. 2003این پاسخ مولکولی و بیوشیمایی

کوچکی از دادههای توالییابی شده با توالیهای ژنهای شناخته

وظیفهای بسیار پیچیده است که نه تنها به طول دوره تنش بستگی

شده یا ESTهای دیگر ،میتوان اقدام به شناسای همسانه نمود

دارد بلکه به مراحل نموی و پارامترهای مورفولوژیکی و

Shahinnia and Seyed Tabatabaei

آناتومیکی گیاهان نیز وابسته است (.)Bartels and Sourer 2004

) (2013اظهار داشتند تجزیه و تحلیل دادههای  ESTمیتواند

به محض درک و تشخیص تغییرات سلولی ،مسیرهای پیامرسانی

2

سبب تسهیل در شناسایی ژن و تعیین ساختار آن ،تفسیر کل ژنوم،

مختلفی بهمنظور تبدیل تنش فیزیکی به یک پاسخ بیوشیمیایی

شناسایی چندشکلیهای تک نوکلئوتیدی (  )SNPsو همچنین

مناسب شروع شده و هر یک از آنها بیان دستهای خاص از

بررسی ترانسکریپتوم و پروتئوم شود .در این رابطه میتوان به

ژنهای پاسخ دهنده به تنش را سبب میشوند .فعالیت کامل همه

Ergen and

این آبشارهای پیامرسانی القاء شده ،منجر به انطباق گیاه و در

( Budak )2009اشاره نمود .در این مطالعه ابتدا یک جمعیت

نتیجه تحمل تنش در آن میشوند (.)Leonardis et al. 2007

)T. turgidum ssp. diccocoides (Korn.

فرآوردههای این ژنها نه تنها در حفاظت سلول از تنش عمل

 Thell.در شرایط تنش خشکی از نظر برخی از صفات

مینمایند بلکه در تنظیم ژنهای درگیر در پیامرسانی پاسخ به

فیزیولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت بر اساس نتایج

تنش نیز وارد عمل میشوند ( .)Maruyama et al. 2004بنابراین

بدست آمده  29توده انتخاب و در آزمایش دوم مورد بررسی قرار

میتوان فرآوردهای این ژنها را بر اساس نوع عملکرد آنها به

گرفتند .نتایج آزمایش دوم نیز منجر به شناسایی دو توده ایدهآل از

گروههای مختلف طبقهبندی نمود .از مهمترین این گروهها

نظر تحمل به تنش خشکی شد که نتایج حاصل از توالییابی برای

میتوان به پروتئینهایی اشاره نمود که احتماالً در تحمل تنش

EST

نقش دارند همچون چاپرونها ،پروتئینهای کانال آبی،

(.)Pontius et al. 2002

یکی از مهمترین مطالعات صورت گرفته توسط
متشکل از  233توده

بافتهای برگ و ریشه آنها منجر به شناسایی  13333توالی

3

شد .مقایسه و گروهبندی ESTهای بهدست آمده نشان داد که

پروتئینهای اواخر دوره جنینیزایی  ،آنزیمهای بیوسنتز

 2379مورد بهعنوان ESTهای جدید در این خویشاوند وحشی

اسمولیتها ،آنزیمهای سمزدایی و آنزیمهای تغییردهنده لیپیدهای

وجود دارد .این محققان اظهار داشتند این گونه خویشاوند

غشایی .گروه دیگر شامل عوامل پروتئینی درگیر در تنظیم بیان ژن

بهواسطه دارا بون برخی از موتیفهای مرتبط با خشکی میتواند

و پیامرسانی در پاسخ به تنش غیر زنده میباشند که از این دسته

بهعنوان منبعی از ژنهای ایدهآل در برنامههای بهنژادی برای بهبود

میتوان مواردی همچون پروتئین کینازها ،آنزیمهای درگیر در
0

را نام برد

تحمل تنش خشکی در نظر گرفته شود.

متابولیسم فسفولیپیدها و عوامل رونویسی

ترنسکریپتومیک یکی از مهمترین ابزارهای پیشرفته در زمینه علوم

(.)Yamaguchi-Shinazaki and Shinozaki 2005

بعد از ژنومیک ( )Post-Genomicاست .در واقع در این تکنیک

بررسی بیان ژنهای درگیر در سیستم دفاعی گیاه در زمان تنش

به مجموعه نسخههای  RNAدر نوع خاصی از یک سلول یا بافت

بسیار ضروری است .نتایج چنین مطالعاتی اطالعات مرتبط با

در شرایط ویژهای از نمو یا تحت شرایط فیزیولوژیکی خاص
اتالق میشود و شامل RNAهای پیغامبر ( ،)mRNAانتقال دهنده

2

Signal Transduction
Late Emberyogenesis Abundant
4
Transcription Factor
3

Single Nucleotide Polymorphism
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گیاهان فراهم شدهاست .در واقع  ESTبه گروه جدیدی از قطعات

( ،)tRNAریبوزومی ( )rRNAو دیگر RNAهای غیر کدکننده

اهميت ژرمپالسم وحشی گندم در بهنژادی برای...

علیرضا پورابوقداره و همکاران

مکانیسمهای تحمل و مقاومت به تنشها را افزایش داده و تولید

متحمل به سرما از برتری قابل توجهی برخوردارند.

ارقام متحمل را از طریق روشهای زیستفناوری هموارتر

( et al. )2006و ( Kurahashi et al. )2009نیز با بررسی الگوی

میسازد .مطالعات فراوانی در رابطه با بررسی الگوی بیان ژن و

بیان گروهی از ژنهای دهیدرین ( )Dhnدر گندم زراعی و

عوامل رونویسی درگیر در القای تحمل به تنشهای غیر زیستی

خویشاوند وحشی  Ae. tauschiiنشان دادند که بین افزایش بیان

Shavrukov et

ژنهای خانواده  Dhnو القای تحمل به تنشهای خشکی و سرما

( al.)2007اظهار داشتند گونههای دیپلوئید دارای ژنوم  Aهمچون

بهواسطه آبسزیک اسید ( )ABAرابطه مستقیمی وجود دارد .عالوه

 T. boeoticumو  T. monococcumدارای ژنهای مؤثری در

بر این ،نتایج مطالعه ( Kurahashi et al. )2009نشان داد که پاسخ

خروج یونهای سدیم هستند که بهواسطه دارا بودن چنین ژنهایی

گونه  Ae. tauschiiبه تنش خشکی از طریق افزایش بیان ژنهای

میتوانند سبب القای تحمل به تنش شوری شوند .همچنین

 Dhnنسبت به گندم زراعی بیشتر بوده و این خویشاوند وحشی

گزارش شده است که ژن ( TmHKT1;5-Aجداسازی شده از

T.

در مجموع تحمل باالتری نسبت به شرایط خشکی دارد.

 )monococcumنسبت به ژن ( TmHKT;4-Aجداسازی شده از

T.

امروزه نسل جدید فناوری توالییابی امکان انجام ارزیابیهای

 )monococcumنقش بیشتری در کاهش غلظت یون سدیم در

مبتنی بر رونوشتبرداری با دقت و کارایی بسیار باال را فراهم

برگها دارد ( .)James et al. 2006با این وجود ،اخیراً تجزیه ژنوم

کرده است ( .)Mansori et al. 2016در توالییابی  ،RNAمیلیونها

انتقال دهنده سدیم ( )HKT;5در گندم زراعی و خویشاندان

قطعه از  cDNAایجاد میشود که این قطعات سرانجام با استفاده

وحشی آن نشان میدهد که بیشترین سطح بیان ژن  HKT;5در

از برنامههای کامپیوتری روی یک ژنگان مرجع و یا روی یک

برگ گونههای  Aegilopsصورت گرفته و عالوه بر این بیشترین

رونوشتبردار که بهصورت  De novo assemblyتهیه شده منطبق

میزان بیان این ژن نیز در گونههای دارای ژنوم )Ae. crassa( D

میشوند و ساختار رونوشتبرداری و میزان بیان هر یک از ژنها

نسبت به گونههای در برگیرنده ژنوم  )T. boeoticum( Aمشاهده

را ارزیابی میکنند ( .)Mortazavi et al. 2008استفاده از این نسل

شدهاست ( .)Zamani Babgohari et al. 2013مشخص شدهاست

جدید توالییابها در بررسیهای رونوشتبرداری به رغم کاهش

که تحت شرایط تنش شوری باال ( )NaCl = 233 mMژن

هزینه ،اطالعاتی کمی و کیفی همچون شناسایی ایزوفرمهای

 TaHKT1;Dجداسازی شده از ژنوم  )Ae. tauschii( Dنسبت به

مختلف از یک ژن و رویدادهای پیرایش ،بررسیهای کمی و

ژن ( TmHKT1;5جداسازی شده از  )T. monococcumو

ارزیابی شمار رونوشتهای هر ژن ،شناسایی ویرایشهای پس از

( TbHKT1;5جداسازی شده از  )T. boeoticumجداسازی شده

رونوشتبرداری و همچنین امکان شناسایی تفاوتهای تک

از ژنوم  Aبیان بیشتری دارد (.)Zamani Bobgohari et al. 2014

نوکلئوتیدی را فراهم میکند که تمامی این اطالعات شناخت

همچنین مشخص شدهاست که نواحی پروموتری این ژنها در

عمیقتری از ژنگان و رونوشت را ارائه میدهند (

موقعیت  -33جعبه  TATAنسبت به ناحیه  -53تأثیری بیشتری

 .)2009در سالهای اخیر با شناسایی Small RNAها ،توجه به

در رونوشتبرداری و بیان ژن در شرایط تنش شوری دارد.

تنظیم بیان ژن پس از نسخهبرداری با استفاده از microRNAها در

بنابراین بهنظر میرسد که حداقل تحت شرایط تنش شوری

شرایط محیطی گوناگون بیشتر شدهاست .در واقعmiRNA ،ها

شدید ،حضور تعداد زیادی از  TATAدر نواحی بهخصوصی از

RNAهای تنظیمکننده کوچک  16-20نوکلئوتیدی هستند که

پروموتر ( )-33بسیار مؤثرتر از حضور تمام عناصر پراکنده در کل

بهوسیله ژنهای  miRNAکد میشوند (

ناحیه پروموتری باشد .در رابطه با تنش سرمایی نیز

Wang et al.

Alptekin and Budak

Massomi-

 .)2016امروزه استفاده از این تکنیک منجر به شناسایی تعداد

) Aldizgeh et al. (2015با بررسی الگوی بیان ژنهای  CBF14و

زیادی ژن و عوامل درگیر در بیان آنها در پاسخ به شرایط تنش

 NAC2در جمعیتهایی از گونه  Ae. tauschiiنشان دادند برخی

شدهاست .بهعنوان نمونه Mansoori et al. )2016( ،با استفاده از

از تودههای گونه  Ae. tauschiiنسبت به ارقام زراعی و حتی

توالییابی  RNAدر گونه  Ae. tauschiiاقدام به شناسایی و
ژنتیک نوین /دوره دوازدهم /شماره  /4زمستان9316
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در گندم و خویشاندان وحشی آن انجام شدهاست.

Kobayashi

اهميت ژرمپالسم وحشی گندم در بهنژادی برای...

علیرضا پورابوقداره و همکاران

تنش شوری در این گونه نمودند .نتایج بهدست آمده از این

شمال غرب تا جنوب غربی ایران درصد قابل توجهی از این تنوع

مطالعه نشان داد از بین  0539رونوشت دارای تغییر معنیدار،

را به خود اختصاص دادهاند ( .)Hassanzadeh et al. 2011از

فرآیندهای سیگنالی با  933عدد ( BINهر ناحیه از ژنوم که

طرف دیگر قرارگیری این نواحی در بخش شرقی هالل

محاسبات توالییابی بر روی آن صورت میگیرد) بیشترین تعداد

حاصل خیز و وجود سطح باالیی از تنوع ژنتیکی در این مناطق

را به خود اختصاص داد .همچنین مشخص شد که در این گونه،

باعث شدهاست که در اکثر مطالعات این نواحی بهعنوان غنیترین

گیرندههای کینازی بیشترین تعداد از ژنهای تغییریافته را شامل

مخزن ژنی گندم در دنیا معرفی شوند (

میشوند که بیانگر اهمیت آنها میباشد.

Pour-Aboughadareh et

(Akpinar et al. )2015

 .)al. 2017dعالوه بر این ،در سالهای اخیر مطالعاتی که در زمینه

نیز با بررسی توالی RNAهای بهدست آمده از ریشه در گندم

پراکنش و تنوع گونههای وحشی صورت گرفته است نشان از

دوروم و خویشاوند وحشی آن،T. turgidum ssp. dicoccoides ،

وجود حوزههای جدیدی از پراکندگی گونههای وحشی در ایران

نشان دادند که در مجموع  miRNA 99شناسایی شده 38 ،عدد

دارند ( .)Kilian et al. 2011از اینرو ،با توجه به اهمیت هر یک

بهعنوان miRNAهای جدید مربوط به گونه  T. diccocoidesبود.

از گونههای خویشاوند وحشی و قابلیت آنها در پاسخ به تنش-

این محققان اظهار داشتند که از بین miRNAهای شناسایی شده

های غیر زیستی واضح است که جمعآوری و مطالعه جامعتر هر

برخی از آنها همچون  miRNA5024 ،miRNA7714و

یک از این گونهها بهمنظور بهرهمندی از ویژگیهای منحصر به

 miRNA1435میتوانند در مطالعات بعدی بهعنوان یک هدف

فرد آنها ضروری بهنظر میرسد.

اصالحی جهت برهمندی از آنها در تولید واریتههای متحمل به

در پایان بهطور خالصه فهرستی از مهمترین گونههای برخوردار

تنش خشکی بهکار گرفته شوند.

از قابلیتهای اصالحی در برابر تنشهای غیر زیستی در جدول 2

نتیجهگیری کلی

ارائه شدهاست .اگرچه در رابطه با تنشهای خشکی و شوری

مواد ژنتیکی از ارزشمندترین منابع طبیعی و جزو ثروت ملی هر

مطالعات زیادی صورت گرفته است با این وجود ،در این مقاله

کشور برای بهنژادگران گیاهی بهمنظور ایجاد ارقام جدید محسوب

نشان داده شد که برخی گونهها از پتانسیل باالیی در برابر

میشوند .بر اساس مطالعات ژئومورفولوژی و زیست جغرافیایی

تنشهای دمایی برخوردارند .بنابراین ،انجام مطالعات مبتنی بر

منطقه ایرانو  -آناتولیان با مساحتی معادل  119070781هکتار

تنشهای دمایی و استفاده از تکنیکهای نوین میتواند چشمانداز

بهعنوان وسیعترین منطقه از نظر تنوع زیستی بوده که 73/99

جدیدی در رابطه با قابلیت این منابع ژرمپالسمی فراهم آورد.

درصد از تنوع زیستی ایران را پوشش میدهد که در این بین
جدول  -2فهرست برخی از گونههای خویشاوند وحشی گندم و پتانسیلهای اصالحی آنها در برابر تنشهای غیر زیستی
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