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 )ISJنيمه تصادفی  گندم بومی سيستان با استفاده از نشانگرهای مولکولیژنوتيپهایتعيين چندشکلی             
Intron Splicing Junction) نشانگرو مقايسه آن با RAPD-PCR 
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  چکيده
از آنجاييکه تنوع به عنوان ابزار اصالح نباتات محسوب می گردد، لذا تعيين روابط ژنتيکی ذخاير توارثی گونه های گياهی در     برنامه 

 رقم گندم موجود در مرکز تحقيقات کشاورزی 20منظور برای تعيين روابط خويشاوندی  بدين .های اصالح نباتی از اهميت خاصی برخوردار است
 مورد DNA روش دالپورتا برای استخراج . استفاده گرديدRAPD –PCR در کنار نشانگر تصادفی ISJسيستان از نشانگر مولکولی نيمه تصادفی 

کميت نمونه های . برای تعيين کيفيت، حاکی از مناسب بودن کيفيت آنها بود% 1 با استفاده از ژل آگارز DNAالکتروفورز  .تفاده قرار گرفتسا
DNAيش از انجام پ.  با استفاده از دستگاه بيوفتومتر و روش الکتروفورز ژل آگارز برای غلظتهای معين فاژ المبدا تعيين گرديدPCR   رقيق سازی

 DNAتکثير قطعات .  الگو مورد استفاده قرار گرفتندDNAفی برای تکثير قطعات  تصادفی و نيمه تصادآغازگر 28.  انجام گرديدDNAنمونه های 
 آغازگر ديگر يا هيچ باندی توليد نکردند و يا اينکه فرآورده های تکثيری آنها دارای وضوح و قابليت 13 آغازگر مشاهده شد و 15فقط در 

که از بين آنها  ، تکثير نمودندDNA قطعه 77اين آغازگرها جمعا . ضح توليد نمودندباندهای تکثيری وا  باقيمانده، آغازگر15. تکرارپذيری کافی نبود
اندازه قطعات تکثيری .  ، بين ارقام گندم باندهای چندشکل توليد کردند% )3/75( قطعات  بودند و باقيماندهدر بين ارقام تک شکل%) 7/24( قطعه19

ميانگين ضريب .  بيشترين چندشکلی را داشته استITنشان داد که نشانگر   PICسبه ميزان محا.  جفت باز تخمين زده شد4277 تا 564در محدوده 
 نسبتا گسترده در تنوع ژنتيکی است که به نوبه خود بيانگر بنيان ژنتيکی گسترده در محل منشاء اين گونه می نيز نشاندهنده توزيع) 423/0( تشابه
/ بين ارقام قدس و نيک نژاد و نيز بين هيبريد هيرمند) 73/0( مدروم و پاستور و بيشترين شباهت بين ارقام )125/0( ژنتيکی کمترين شباهت. باشد

ارقام در سه گروه دسته بندی . انجام گرفت UPGMAگروهبندی ارقام براساس ضرايب تشابه جاکارد و روش . فالت وجود داشت/ بوالنی و بوالنی
، لذا تجزيه خوشه ای در هريک از گروهها نيز انجام ند غير بومی تقسيم بندی  می شداء بومی سيستان و گروه با منش دوشدند و از آنجائيکه ارقام به

نتايج حاصل روابط خويشاوندی ارقام گندم مورد تحقيق را آشکار نمود و . تجزيه تابع تشخيص نيز گروهبنديهای حاصله را تاييد نمود .گرفت
  . مورد فراهم آوردپيشنهاداتی را برای تحقيقات بعدی در اين
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Since Variation is one of the important tools in plant breeding, determination of genetic relationships of 
resources are one of special importance in breeding programs. Random and semi-random markers were used to study 



 

 

genetic relationships in 20 genotypes selected between 100 genotypes from sistan agricultural research center. DNA  
was extracted using Dellaorta protocol and then qualified with 1% agarose gel. DNA was quantified by 
biophotometer and lambda DNA. DNA samples were diluted to obtain desired concentration before PCR. 28 primers 
were used to amplified DNA. Amplification was done successfuly with 15 primers. They produced 77 Bands. 19 
fragments of these bands (24.7%) were monomorphic and the remaining  ( 75.3%) were polymorphic bands.  Size of 
amplified fragments were estimated 564 – 4277 bp. PIC values showed  that IT primers had the the high level of 
polymorphism in these genotypes. We used from jaccard coefficient for similarity matrix. The lowest similarity 
coefficient( 0.125) was observed between Medrom and pastore and the highest genetic similarity was observed 
between Hirmand/Bolani(0.73) and bolani/falat(0.729). Dendrograms was obtained according UPGMA algoritms. 
Genotypes devided 3 clusters. Genotypes were divided in two groups: Indigenous cultivars and non-indigenous 
cultivars.  Therefore cluster analysis was carried out for every group seperatlely. Results showed genetic relationships 
between genotypes and these results will be useful for future researches by others.      

  
  مقدمه

دامنه وسيع سازگاری و مصارف .  برهيچ کس پوشيده نيست(triticum aestivum)اهميت جهانی و قدمت گندم
از سوی ديگر محدوديت وجود ارقام سازگار به خشکی، . آنرا بعنوان مهمترين غله در جهان مطرح کرده استمتعدد، 

ر کشورهای در حال توسعه و ايران با بحران مواجه نموده شوری، سرما و مقاوم به آفات و بيماريها، توليد اين غله را د
. نيست بومی و خويشاوندان وحشی آنها برهيچکس پوشيده بهره گيری از ارقام محلی،لذا نياز به اصالح اين گياه و . است

يت ه نيز حايز اهمالبته اين نکت .دن شونگهداریبرای بهره گيری از اين قبيل مواد ژنتيکی، بايد ذخاير توارثی جمع آوری و 
است که جمع آوری ذخاير توارثی، بدون اطالع از روابط خويشاوندی فايده چندانی ندارد و استفاده از مواد ژنتيکی 

بنابراين پس از جمع . باال رفتن هزينه های پروژه و عدم موفقيت آن می گردد ارزيابی نشده در پروژه های به نژادی  باعث
(  پروتئينی و مولکولی اقدام نمودسطوح مختلف مورفولوژيکی،بايد نسبت به ارزيابی آنها در آوری مواد مختلف ژنتيکی، 

  ).1368  کريمی
  تنوع ژنتيکی در بين ذخاير توارثی، استفاده از انواع مختلف نشانگرهایامروزه يک از روشهای ارزيابی 

می  علمی          ی مورد تاييد جوامع مختلفست که استفاده از چنين روشهايا DNA تصادفی، نيمه تصادفی و انتخابی
زنده که از والدين به نتاج منتقل              می شود، می کروموزومهای هر موجود    DNAجود بين رديف تفاوت مو .باشد

  ).1377قره ياضی ( تواند بعنوان يک نشانگر بکار رود
 RAPD( Random amplified polymorphic DNAs)ما در اين پژوهش از دو نشانگر مولکولی تصادفی

   .فاده نموديماست ISJ (Intron Splicing Junction ) نيمه تصادفینشانگرو 
 از يک نوع آغازگردارای توالی تصادفی ثير تصادفیحاصل از تکا چندشکلی قطعات يRAPD در تکنيک 

ژنوم متصل می شود و باعث تکثير آن نقاط اين آغازگر به طور تصادفی به نقاط مختلفی از . ای تکثير استفاده می کنيمبر
 اين . تفاوتهای مهاجرتی آنها آشکار گردد تاشوندفرآورده های حاصله را برروی ژل الکتروفورز لود می سپس . می گردد

    (Williams et al 1990).تفاوتهای در مهاجرت نشاندهنده تفاوت در طول ناحيه تکثير شده می باشد                  
در بسياری از گياهان زراعی کاربرد دارد ولی برای تجزيه و تحليل مولکولی گياهانی با ژنوم RAPDنگرنشا

بنابراين استفاده از آغازگرهای تغييريافته، قدم مهمی برای جايگزينی آن به حساب . بزرگ و پيچيده مانند گندم مناسب نيست
 پرايمرهای اين نوع نشانگر براساس (Gawel et al 2002). اين پژوهش بودنشانگر جايگزين درISJ نشانگر . می آيد

   نگاری  انگشت برای  طراحی شده است که (Intron-exon splicing junction ) اگزون -نواحی اتصال اينترون
DNA  به   نسبت  مناسبی  جايگزين  RAPDمی باشد  پرهزينه  نشانگرهای   و ساير    .( Rafalski et al 2002)  به
براساس تواليهای حفاظت شده بوده و  می رسد که اين تکنيک برای تمامی گياهان قابل استفاده باشد، زيرا اين تکنيک نظر

 مکانی برای اتصال آغازگرهای  اين تواليها می توانند.مکانهای اتصال بسيار اختصاصی را مورد هدف قرار می دهند
PCR آنگاه می توان با استفاده از اين آغازگرها  نمود  طراحی  را ادفی تص  آغازگرهای نيمهکه برمبنای آند نباش PCR 



 

 

  که به نوبه  هستند  نوکلئوتيدی  10-18آغازگرها دارای تواليهای  اين دسته از.(Nowoseielski et al 2002) انجام داد
 )ITده اينترون يا و هدف گيرن ET ( Exon Targeting) گيرنده اگزون يا   هدف  از آغازگرهای  دودسته خود شامل

Intron Targeting) چندشکلی ناشی از اين نوع آغازگرها ناشی از تفاوت در تکثير قطعاتی از ژنوم است که . می باشند
نواحی  ITنواحی اگزونی و آغازگرهای  ETآغازگرهای  PCR پس از .(Rafalski et al 2002 )رونويسی می شوند

 .(Nowoseielski et al 2002)ند و از اين نظر با هم متفاوت هستندمربوط به اينترون ژنها را تکثير می کن
مورد  بوده و می توانند در ترکيب با آنها RAPDآغازگرهای  مشابه با دمای  اتصالدارای دمایET  وITآغازگرهای

ر نوکلئوتيدهای حفاظت شده و نوکلئوتيدهای تصادفی توالی مشتمل باين قبيل آغازگرها دارای دو نوع . استفاده قرار گيرند
 شامل دوناحيه ET آغازگرهای(Gawel et al 2002).ها آغازگرهای نيمه تصادفی گويندمی باشند و به همين علت به آن

در  (،ان هدف اينترون اتصال می يابد نواحی حفاظت شده ای از مکبهاختصاصی است و )  ΄5يا انتهای ( قسمت اول،هستند
 Weining et al)بخش دوم آغازگر به طور تصادفی طراحی می شود ).اختصاصی است ΄3انتهای  ITآغازگرهای 

کمتر و چندشکلی باالتری  الگوی باندی حاصل از آغازگرهای نيمه تصادفی از پيچيدگی ، RAPD در مقايسه با .(1991
  .(Rafalski et al 2002 ) برخوردار است

 و  از آغازگرهای نيمه تصادفی مطالعه نمودندهنتيکی اينبرد الينهای ذرت را با استفادرافالسکی و تينگی تنوع ژ
تاکنون پژوهشی در ايران  . (Rafalski et al 1993 )برتری اين آغازگرها را برآغازگرهای تصادفی اثبات نمودند

  در ايران پژوهش در نوع خود اولين نشده است و اينگزارشبرروی گندم نانوايی با استفاده از آغازگرهای نيمه تصادفی 
  . به حساب می آيد

  
 مواد و روشها

  
نمونه های مربوطه در گلدانهای پالستيکی . تهيه شد رقم و توده محلی گندم نانوايی از مرکز تحقيقات سيستان 20

ای جوان با  ژنومی از برگهDNAسپس . کاشته شد) بيوسنتر( و در محل مرکز زيست پژوهشی علوم سلولی و مولکولی 
با استفاده از ژل آگارز  آنگاه .(Dellaporta et al 1983 )استخراج گرديد دالپورتا و همکاران به روشاندکی تغييرات 

 در طول موج UVنسبت جذب نور  .گرديدمشاهده کيفيت نمونه ها ارزيابی شد که باندهای پررنگ و بدون کشيدگی % 1
 برای تعيين کميت نمونه .نه ها داشتنمو    بود که حکايت از کيفيت مناسب  7/1 – 9/1 نانومتر در محدوده 280 به 260
 سپس غلظت .استفاده نموديمفاژ المبدا  DNAو الکتروفورز ژل آگارز براساس غلظتهای معين دستگاه بيوفتومتر ها از

بهينه سازی شرايط بت به در مرحله بعد نس . نانوگرم بر ميکروليترتنظيم کرديم30 را برروی DNAتمامی نمونه های 
PCR مقدار مناسب در نهايت. اقدام نموديم DNA 5/3 نانوگرم،کلريد منيزيوم 10 برابر  ميکروليتری30 در هر واکنش 

 آغازگر تصادفی 28 . واحد در هر واکنش تعيين گرديد که در کليه آزمايشات از اين مقادير استفاده شد2 ميلی موالر و آنزيم
 RAPD آغازگر 10و   ET آغازگر 11و  IT آغازگر 7در اين ميان . ای تکثير مورد استفاده گرديدو نيمه تصادفی بر

 50 ثانيه در 50 درجه سانتيگراد، 94 ثانيه در 50: برنامه مربوط به آغازگرهای نيمه تصادفی عبارت بود از. بکار رفتند
 درجه که برنامه 72 ثانيه در 90 تايی، 18رهای  درجه برای آغازگ53 ثانيه در 50 تايی و 15درجه برای آغازگرهای 

 . درجه انجام گرفت72 دقيقه در 8 سيکل تکرار گرديد و در نهايت نيز يک برنامه تکميلی بسط به مدت 38مذکور به تعداد 
فته  درجه در نظر گر34 و فقط دمای اتصال برابر ز برنامه ای مشابه فوق استفاده گرديدبرای آغازگرهای تصادفی نيز ا

انجام  SAS 8.00و  NTSYS 2.02 ، 12.00 SPSSتجزيه و تحليل های مربوطه توسط نرم افزارهای آماری .شد
  .گرفت

  
  نتايج و بحث

 قطعه 77 آغازگر جمعا 15اين . باندهای مناسبی توليد کردند مورد استفاده  آغازگر28 آغازگرازمجموع 15
DNAمحدوده اندازه قطعات تکثير شده در. ازگرهای مختلف، متفاوت بودتعداد قطعات تکثير شده با آغ.  توليد نمودند
مقدار شاخص زان پلی مورفيسم حاصل از سه نوع آغازگر، برای مقايسه مي ).2و1شکل ( جفت باز برآورد شد 4277-564



 

 

PIC( Polymorphism Informative content) را محاسبه نموديم که اين مقدار برای آغازگرهایIT،ET و 
RAPD  مقادير برای) برابری نسبتها( آزمون کای اسکوير.  بود1/0 و 27/0، 42/0به ترتيب برابر با PIC در سطح  

ميزان پلی مورفيسم را نشان می ای مورد استفاده باالترين آغازگره   در بينIT آغازگرهایحکايت از آن داشت که% 1
بين آغازگرها،ارقام و همچنين وجود اثر متقابل رقم  تفاوت برای اطالع از وجود  راآزمون کای مربع ديگر از طرف.دهند

يجه امکان انجام در نتز معنی دار بودن اين مقادير داشت وحکايت ا نتايج حاصله داديم کهاز لحاظ بانددهی انجام آغازگر × 
اری گرديدند و ابتدا باندهای دارای چندشکلی، براساس صفر و يک کدگذ برای اين منظور .تجزيه خوشه ای فراهم آمد

  بود که نشاندهنده423/0 برابر  ميانگين ضرايب تشابه.براساس ضريب تشابه جاکارد محاسبه گرديدسپس ماتريس تشابه 
بين ارقام مدروم و پاستور و بيشترين ) 125/0(کمترين شباهت ژنتيکی. توزيع نسبتا گسترده در تنوع ژنتيکی می باشد

 .مشاهده شدفالت / بوالنی و بوالنی/دس و نيک نژاد و همچنين بين هيبريد هيرمندبين ارقام ق) 73/0( شباهت ژنتيکی 
 مقدار اين ،ضريب کوفنتيکپايين بودن علی رغم . ترسيم شد UPGMAبرمبنای الگوريتم  رقم 20دندروگرام مربوط به 

 قابل قبول بود)  گم شدهداده هایمثال باالبودن تعداد ( بعلت شرايط خاص موجود در بين داده های مولکولی ضريب 
                        .)1381محمدی (

 گروه ژنوتيپهای که دورگه گيری بين )1نمودار(  شدندم حاصله به سه گروه تقسيم بندی توسط دندروگراژنوتيپها 
نيز  تجزيه تابع تشخيص .اول و گروه سوم به منظور حصول حداکثرتفکيک متجاوز در نسل دوم تالقی توصيه می شود

 گروهبندی ژنوتيپهای . بود نيز مورد تاييد قرار داد که در تطابق با نمايش گرافيکی بای پالتگروهبنديهای حاصله را
  . براساس روشهای فوق انجام شد نيزنوتيپهای دارای منشاء غير بومی به طور جداگانهژدارای منشاء بومی و 
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 ضمايم
 

  دندروگرام حاصل از آغازگرهای تصادفی و نيمه تصادفی_ 1نمودار 

            
                             

  1-7 ژنوتيپهای DNA  تکثير-1      شکل                                       8 -20 ژنوتيپهای DNAتکثير  - 2شکل          
       IT2             با آغازگر نيمه تصادفی                                              IT2با آغازگر نيمه تصادفی   

  
   ژنوتيپها با استفاده از تجزيه تابع تشخيص برمبنای کليه آغازگرهای تصادفی و نيمه تصادفیگروهبندی – 1جدول 

 
 

  1 2 3 آل

 گروهها تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

100 17 0 0 0 0 100 17 1 

100 1 0 0 100 1 0 0 2 

100 2 100 2 0 0 0 0 3 

Coefficient
0.26 0.38 0.50 0.61 0.73

          

 bolani 
 kalakafghani 
 chamran 
 Hirmand 
 Kavir 
 Hamoon 
 Hirmand/Bolani 
 Bolani/Falat 
 Choots 
 Niknejad 
 Hirmand/bcn 
 sorkhtokhm/Karz
 bolani/3/t.aest 
 falat 
 Madroom 
 Roshan 
 arvand-1(motant
 pastor 
 Hamoon/Hirman
 Atila/5/boolani 
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