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 چكيده

بررسي تنوع باشند. مي كننده صفات مختلف از جمله كيفيت نانواييهاي كنترلاز نظر ژنذخاير ژنتيكي غني  هاي بومي گندمتوده
هاي اصالحي برنامه برايتخاب ارقام مناسب ان نيزها و بندي آنطبقهدر اين منابع ژنتيكي براي هاي گلوتنين با وزن مولكولي پايين ژن

رقم و بومي پاييزه ايراني  گندم 194 هاي زيرواحد گلوتنين با وزن مولكولي پايين درژن، تنوع پژوهش ايندر  .ضروري است
Thatcher،  با استفاده از جفت آغازگر . بررسي شد گروه اختصاصي آغازگرشش با استفاده ازGlu3A.2 دوده هشت قطعه در مح

شد. توسط  مشاهدهجفت باز  754-638پنج قطعه در محدوده  Glu3A.3جفت باز تكثير شد. با استفاده از جفت آغازگر  315-358
 558، 571سه قطعه  Glu3D.2. با استفاده از جفت آغازگر ندجفت بازي تكثير نشان داد 421و  440قطعات  Glu3B.2جفت آغازگر 

توسط  جفت باز بودند. 611- 589در محدوده  Glu3D.3لل مشاهده شده توسط جفت آغازگر شش ا تكثير شد. جفت بازي 382و 
  .ايران تكثير شد پاييزههاي جفت باز در گندم 700يك قطعه با اندازه  Glu3D.4جفت آغازگر 

  
  ايران پاييزههاي گندم گلوتنين با وزن مولكولي پايين،واحدهاي ، زيرژنتيكيتنوع  آغازگرهاي اختصاصي گروه،كلمات كليدي: 

  
  مقدمه

هاي كننده صفات مختلف از جمله كيفيت نانوايي، بررسي تنوع ژنهاي كنترلهاي بومي گندم از نظر ژنبا توجه به اهميت توده
تواند اطالعات مفيدي را مطابق تنوع اللي ذخاير ژنتيكي در جهت هاي اختصاصي ميگلوتنين با وزن مولكولي پايين توسط آغازگر

واحد گلوتنين با وزن زير. )2( هاي اصالحي فراهم كندها و امكان انتخاب ارقام مناسب را براي استفاده در برنامهبندي آنبقهط
ن گندم هستند. نياجزاي مهم كمپلكس گلوت )GS-HMW(2 واحد گلوتنين با وزن مولكولي باالو زير )GS-LMW(1مولكولي پايين 

باشد و اي اختصاصي، روشي ساده و دقيق ميگرهتفاده از آغازاس ).2شوند (تنوع باال رمز مي با يها توسط خانواده ژناين پروتئين
اينترون بوده و نواحي فاقد   LMW-GS هايچون نواحي رمزكننده ژنسازد. در هر مرحله از رشد گندم ميسر ميها را شناسايي الل

طراحي آغازگرهاي هاي مياني هستند، بنابراين بيشتري در مقايسه با قسمتت شدگي رمزكننده انتهاي آميني و كربوكسيلي داراي حفاظ
اجزاي با  ).6كند (اي پليمراز فراهم ميها را از طريق واكنش زنجيرههاي حفاظت شده امكان ارزيابي آنساس تواليااختصاصي الل بر

در بررسي ). 3نمايند (يري خمير ايفا ميي را در كشش پذوزن مولكولي پايين، در مقايسه با اجزاي با وزن مولكولي باال، نقش بيشتر
رقم گندم نان آسيايي با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي چهار الل  233هاي گلوتينن با وزن مولكولي پايين در تنوع ژني زيرواحد

تنوع  لي و همكاران .)7گزارش شده است ( Glu-D3و يك الل براي مكان  Glu-B3چهار الل براي مكان ، Glu-A3براي مكان 
ها با پارامترهاي كيفيت خمير را وزن مولكولي پايين و همبستگي آن واحدهاي گلوتنين بازير mهاي تيپ ژنتيكي چهار زيرگروه از ژن

، Glu3A.2هاي شناسايي شده را براي آغازگرهاي تعداد اللها آنچين مطالعه نمودند.  T. turgidumتوده بومي گندم 68در 
Glu3B.2 ،Glu3B.2 وGlu3A.3  5( گزارش كردندترتيب دو، سه، سه و دو الل به(.  

 

                                                            
1 . Low-molecular-weight glutenin subunit 
2 . High-molecular-weight glutenin subunit 
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  هامواد و روش
بوته  10هاي برگي از برگي نمونه 3-4ت شده و در مرحله هاي پالستيكي كشها در گلدانژنومي، بذور ژنوتيپ DNAبراي استخراج 

با استفاده از  DNAهاي نمونه و كميت شد. كيفيت امانج CTABژنومي به روش  DNAبراي هر ژنوتيپ برداشت شد. استخراج 
به غلظت  DNAهاي اي پليمراز، نمونه. براي استفاده در واكنش زنجيرهتعيين شد و اسپكتوفتومتري درصد آگارز 8/0الكتروفورز ژل 

ننده گلوتنين با وزن مولكولي كهاي رمزتفاده از آغازگرهاي اختصاصي ژننانوگرم در ميكروليتر رقيق شدند. تكثير قطعات با اس 25
دستگاه  درصد و در 4آكريالميد با استفاده از الكتروفورز ژل پليجداسازي محصوالت تكثيري . ميكروليتر انجام شد 10پايين در حجم 

اندازه لي با ي ژل نشانگر وزن مولكوهاي ابتدا و انتهاكبراي تعيين اندازه نسبي قطعات تكثير شده در چاهانجام شد.  3000ژل اسكن 
ها به صورت صفر (عدم وجود نوار) و يك (وجود الگوي نواري حاصل از جفت آغازگرجفت باز استفاده شد.  1000تا  100قطعات 

  برآورد شد. جفت آغازگر  براي هر ها، فراواني آلليامتيازدهي و ضمن تعيين تعداد آللنوار) 
  

  و بحث نتايج
 )5( شده توسط النگ و همكاران جفت آغازگر اختصاصي طراحي شش پاييزه ايراني وميب هايگندم ژنتيكيبررسي تنوع نتايج 
   :به شرح ذيل آمده استها اظت شده انتهاي آميني پروتئين آنتوالي اسيد آميني حف براساسبندي شده طبقه

  
  Glu3A.2جفت آغازگر

 8/7با جفت بازي  350قطعه  درصد، 6/5با بازي جفت  358قطعه . هشت الل شناسايي شد  Glu3A.2با استفاده از جفت آغازگر
قطعه  ،درصد 8/18با جفت بازي  340قطعه  ،درصد 2/37 باجفت بازي  342قطعه  ،ذرصد 7/14با  جفت بازي 346قطعه  ،درصد

 342قطعه . مشاهده شد درصد 6/0جفت بازي با  315درصد و قطعه  2/2جفت بازي با  325، قطعه درصد 1/13با جفت بازي  337
درصد كمترين فراواني را در بين قطعات تكثير  6/0جفت بازي با فراواني  315درصد بيشترين و قطعه  2/37جفت بازي با فراواني 

ژنوتيپ  68در  لي و همكاران اي با استفاده از اين جفت آغازگر تكثير نگرديد.قطعه Thatcher رقمدر  .شده به خود اختصاص دادند
Triticum turgidum جفت باز با فراواني سه درصد  350 بيشتر از درصد و 97جفت باز با فراواني  350ني، دو الل با اندازه چي

   .)4( كردندگزارش 
  

  
  جفت باز. 1000: نشانگر وزن مولكولي Mهاي بومي گندم ايران. در تعدادي از ژنوتيپ  Glu3A.2قطعات تكثير شده توسط جفت آغازگر

 Glu3A.3جفت آغازگر 

 727قطعه  ،%6/0 با جفت بازي 742قطعه  ،%2با جفت بازي  754قطعه  تكثير شد.پنج الل  Glu3A.3جفت آغازگر تفاده از با اس
داراي الل  Thatcherرقم  .مشاهده گرديد %8/3با جفت بازي  638قطعه  و %1/92با جفت بازي  700قطعه  ، %5/1با  جفت بازي

دو الل با چيني  Triticum turgidumژنوتيپ LMW-GS 68هاي در مطالعه تنوع ژنتيكي ژن لي و همكاران .جفت بازي بود 754
  .)4( درصد گزارش كردند 5/1و  5/98ترتيب با فراواني جفت باز و به 700و بيشتر از  700هاي حدود اندازه
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   Glu3B.2جفت آغازگر 
مشاهده شد. قطعه  جفت بازي 440الل  Thatcher در رقمثير شد. جفت بازي تك 421و  440با استفاده از اين جفت آغازگر دو قطعه 

لي و همكاران نيز براي اين گروه  .كمترين فراواني را دارا بودند %4/25جفت بازي با  421بيشترين و قطعه  %6/74جفت بازي با  440
  ).4( زارش كردندچين گ T. turgidumژنوتيپ بومي  68جفت باز در  500و  475، 450هاي اندازهسه الل با 

 
  Glu3D.2 جفت آغازگر
با استفاده از  ايقطعه Thatcher رقم. در نشان دادجفت باز تكثير  382و  558 ،578 هايقطعه با اندازه سه Glu3D.2 جفت آغازگر

 %2/10با جفت بازي  382و قطعه  %1/88جفت بازي با  558، الل  %7/1 با جفت بازي 578اين جفت آغازگر تكثير نگرديد. الل 
 .)5( كردند گزارشرا  540قطعه  Ae. Tauschiگندم ديپلوئيد  27در مطالعه  .كثير گرديدت

   
 Glu3D.3جفت آغازگر 

جفت باز  589و  592، 594، 600، 605، 611 شش الل تكثير شد. طول قطعات تكثيري برابر با  Glu3D.3با استفاده از جفت آغازگر
با  جفت بازي 605الل  ،%9/27با  جفت بازي 611استفاده از اين جفت آغازگر تكثير نگرديد. الل  اي باقطعه Thatcherم رقدر  .بود
 %2/1با  جفت بازي 589و الل  %4/13با  جفت بازي 592الل  ،%9/13با  جفت بازي 594، الل %6/25با  جفت بازي 600الل ، 18%

 600الل  ژنوتيپ گندم تتراپلوئيد بومي ايران 16مولكولي پايين در  هاي گلوتنين با وزندر مطالعه تنوع اللي زيرواحد مشاهده شد.
  . )1شده است (گزارش  %5/37جفت بازي با فراواني 

  
 Glu3D.4جفت آغازگر 

اميني و  .تكثير شد Thatcherو رقم  ايران پاييزههاي جفت باز در گندم 700يك قطعه با اندازه  Glu3D.4توسط جفت آغازگر 
هاي گلوتنين با وزن بازي را در مطالعه تنوع اللي زيرواحدجفت  750و  700هاي دو الل با اندازهاده از اين آغازگر با استف همكاران

  .)1( ژنوتيپ گندم تتراپلوئيد بومي ايران گزارش كردند 16مولكولي پايين در 
  

  
  
  جفت  1000مولكولي  نشانگر وزنM:ي مورد مطالعه. هادر تعدادي از ژنوتيپ Glu3D.4 جفت بازي تكثير شده توسط جفت آغازگر 700طعه ق

  باز.
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Genetic diversity of Iranian winter landraces wheat as revealed by low molecular weight glutenin 
subunit genes 

 
F. Shariat, S.A. Mohammadi, M. Norouzi and. M. Valizadeh 

 
Abstract 
 
Wheat landraces are rich genetic resources for the genes controlling different traits such as bread backing. 
Analysis of diversity of low-molecular-weight glutenin subunit genes in these materials is essential for their 
classification and selection of desirable genotypes for breeding programs. In the present research, low-
molecular- weight glutenin genes was analyzed in 194 Iranian winter wheat landraces and Thatcher cultivar 
six specific primer pairs and five alleles were amplified based on Glu3A.3 primer pair. Using Glu3A.2 
primer pair, 8 fragments ranged from 358-315-bp were amplified. Glu3B.2 primer pair amplified two 440 
and 421-bp fragments. Using Glu3D.2 primer pair three 571, 558 and 382-bp fragments were amplified. Six 
fragment were observed using Glu3D.3 primer pair which ranged from 589-611-bp. Glu3D.4 primer pair 
amplified only a 700-bp fragment in Iranian winter wheat landraces. 
 
Key Words: Group specific primers, Genetic diversity, low molecular weight glutenin, Iranian winter wheat 
landraces  
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