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 ايراني بهاره هاي بومي گندم نانژنوتيپواحد گلوتنين با وزن مولكولي پايين در هاي زيرتنوع اللي ژن

 
  2زاده، مصطفي ولي3، مجيد نوروزي2، سيد ابوالقاسم محمدي 1فاطمه شريعت

  :f.shariat20@ymail.comEmail    دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز ، استاد و استادياركارشناس ارشد 3و 2 ،1

 
 چكيده

پرمحصول با كيفيت نانوايي باال  توليد ارقامبنابراين، هاي اصالحي مهم است. در برنامه اصالح گندم، كيفيت نانوايي يكي از اولويت
 154در ) LMW-GSبا وزن مولكولي پايين (وتنين گلرمز كننده  هايدر مطالعه حاضر، تنوع اللي ژن باشد.بسيار حائز اهميت مي

، Glu-A3هاي مكانبراي . بررسي شد گروه با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي ،Chiness Springو رقم  ايراني بهارهنان  گندم
Glu-B3  وGlu-D3، الل تكثير شد. براي مكان ژني  9و  2، 12ترتيب بهGlu-A3جفت آغازگر  ، با استفاده از دوGlu3A.2  و

Glu3A.3 هايي با توالي انتهاي آميني رمزكننده پروتئينزيرگروه هاي ترتيب ژنبهMDTSCIP- وMETSCIP-  قطعه گرديدتكثير .
براساس ، Glu-B3ژني  مكان داشتند. برايبيشترين و كمترين فراواني را  0%/2جفت بازي با  742و قطعه  %3/45جفت بازي با  700

، دو -METSHIPGهايي با توالي انتهاي آميني هاي زيرگروه رمزكننده پروتئينطراحي شده براساس ژن Glu3B.2جفت آغازگر 
 طراحي Glu3D.4و  Glu3D.2 ،Glu3D.3تكثير گرديد. جفت آغازگرهاي  %8/26و  %2/73جفت بازي با فراواني  421و  440قطعه 
 -METSCIPو  -METSRV- ،METCIPبا توالي انتهاي آميني  هاييهاي زيرگروه رمزكننده پروتيئنترتيب براساس ژنبه شده

در  بيشترين و كمترين فراواني را %/7جفت بازي با  589و الل  %34جفت بازي با  700استفاده شد. الل  Glu-D3تكثير مكان  جهت
   .داشتند اين جايگاه

  
  ايران بهارههاي گندم ا وزن مولكولي پايين،گلوتنين بواحدهاي تنوع اللي، زير آغازگرهاي اختصاصي گروه،: كليدي كلمات

  
  مقدمه

اصالحي مهم است و ارقام جديد معرفي شده بايد داراي كيفيت نانوايي  هايدر برنامه اصالح گندم نان، كيفيت نانوايي يكي از اولويت
 )GS-HMW(2 وزن مولكولي باال واحد گلوتنين باو زير )GS-LMW(1واحد گلوتنين با وزن مولكولي پايين زير قابل قبول باشند.

گزارش  ). خو و همكاران2شوند (تنوع باال رمز مي با ها توسط خانواده ژنين گندم هستند. اين پروتئيننياجزاي مهم كمپلكس گلوت
در  LMW-GSدليل اهميت به  .)5( هاي بزرگ گلوتنين و افزايش كشساني خمير نقش داردمردر تشكيل پلي LMW-GSكردند كه 

نگرهاي اختصاصي براي هاي موجود وجود دارد، طراحي و ايجاد نشاها از طريق تكنيكآرد و مشكالتي كه در شناسايي آن فيتكي
 هاي حاصل از آرد گندم نيازمند خميري با كشش پذيري باالكليه فرآورده ).2روري است (ض  LMW-GS هاي مختلفشناسايي الل

هايي از گلوتنين با وزن مولكولي پايين باشند و اين كنند كه ارقام اصالحي حاوي اللان پيشنهاد ميكنندگباشند، بنابراين اكثر اصالحمي
 با هايگلوتنين رمزكننده شده شناخته ژن 69 توانستند همكاران و النگ .به عنوان يك استراتژي عمومي مورد پذيرش واقع شده است

 آغازگرهاي گروه هر براي و تقسيم گروه نه به هاآن آميني انتهاهاي توالي زا حاصل نتايج پايه بر را گندم پايين مولكولي وزن
استفاده  رقم تجاري گندم نان با 62هاي گلوتنين با وزن مولكولي پايين در واحدمطالعه تنوع اللي زيردر  .)4( كردند طراحي اختصاصي

  .)3شده است ( ايران گزارشارقام گندم نان اي در هاي اختصاصي، تنوع قابل مالحظهگراز آغاز

                                                            
1 . Low-molecular-weight glutenin subunit 
2 . High-molecular-weight glutenin subunit 
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  هامواد و روش

با استفاده از  DNAهاي نمونه و كميت شد. كيفيت انجام هانمونه برگي 3- 4و در مرحله  CTABژنومي به روش  DNAاستخراج 
 10 هاي اختصاصي در حجمرير قطعات با استفاده از آغازگ. تكثتعيين شد و اسپكتوفتومتري درصد آگارز 8/0الكتروفورز ژل 

 3000دستگاه ژل اسكن  درصد و در 4آكريالميد با استفاده از الكتروفورز ژل پليجداسازي محصوالت تكثيري . ميكروليتر انجام شد
امتيازدهي و ضمن تعيين ها به صورت صفر (عدم وجود نوار) و يك (وجود نوار) الگوي نواري حاصل از جفت آغازگر انجام شد.
  برآورد شد.  درهر جايگاه و براي هر جفت آغازگر ليها، فراواني آلتعداد آلل

  
  و بحث نتايج

در اسپكتروفتومتر، بيشترين ميزان جذب  .باشدمي DNA يهادهنده كيفيت باالي نمونهوجود نوارهاي صاف و بدون كشيدگي نشان
زمايش متوسط اين نسبت براي در اين آ .باشدمي 280و  260ترتيب در طول موج سط اسيدهاي نوكلئيك و پروتئين بهنور تو
بومي از نه جفت آغازگر اختصاصي  بهاره هايدر گندم LMW-GSهاي براي بررسي تنوع اللي ژنبود.  79/1هاي استخراجي نمونه

اظت شده انتهاي آميني توالي اسيد آميني حف براساسبندي شده نه گروه ژني طبقه ) براي4طراحي شده توسط النگ و همكاران (
 و Glu-A3 ،Glu-B3مربوط به مكان ژني  ترتيبغازگر دو، يك و سه جفت آغازگر بهها استفاده شد. از مجموع نه جفت آن آنپروتئي

Glu-D3 هاي مورد مطالعه تكثير نشان دادند.در ژنوتيپ  
  
  Glu-A3تنوع اللي در مكان ژني  -1

استفاده شد. با  Glu3A.3و  Glu3A.2ي گروه، شامل از دو جفت آغازگر اختصاص Glu-A3گروه مكان هاي زيربراي تكثير ژن
   .تكثير شد Glu-A3الل در مكان  12استفاده از اين دو جفت آغازگر در مجموع، 

هايي با توالي انتهاي آميني هاي زيرگروه رمزكننده پروتئينژن براساسطراحي شده   Glu3A.2با استفاده از جفت آغازگر
MDTSCIP- 1روموزوم كه روي بازوي كوتاه كA رقمدر . قرار دارند، هشت الل شناسايي شد Chinese Spring اي با استفاده قطعه

با  جفت بازي 346قطعه  ،درصد 7با جفت بازي  350قطعه  درصد، 2/2با جفت بازي  358از اين جفت آغازگر تكثير نگرديد. قطعه 
و  درصد 2/15با جفت بازي  337قطعه  ،درصد 3/16با جفت بازي  340قطعه  ،درصد 40 باجفت بازي  342قطعه  ،ذرصد 4/17

جفت بازي با  315درصد بيشترين و قطعه  40جفت بازي با فراواني  342قطعه . مشاهده شددرصد  9/1جفت بازي با  315قطعه 
فاده از اين جفت النگ و همكاران با است .درصد كمترين فراواني را در بين قطعات تكثير شده به خود اختصاص دادند 9/1فراواني 

ر اين الل تكثير شده د هفت. )4( جفت باز را شناسايي نمودند 350و  340، 320هاي گندم ديپلوئيد سه الل با اندازه 27آغازگر در 
  دهد.هاي بومي ايران را نشان ميوتنين با وزن مولكولي پايين گندمهاي گلمطالعه تنوع اللي باالي ژن

 
هايي با انتهاي آميني حفاظت شده هاي زيرگروه رمزكننده پروتئينتوالي ژن براساس Glu3A.3جفت آغازگر با استفاده از 
METSCIP-  1واقع در بازوي كوتاه كروموزومA  8/0با جفت بازي  754قطعه  .تكثير شد ها پنج اللاز آنطراحي و با استفاده%، 

 %6/1با جفت بازي  638قطعه  و %8/94با جفت بازي  700ه قطع ، %4/2با  جفت بازي 727قطعه  ،%4/0 با جفت بازي 742قطعه 
كمترين فراواني را به  %4/0جفت بازي با  742بيشترين و الل  %8/94جفت بازي با  700در بين قطعات تكثيري الل مشاهده گرديد. 

جفت بازي را  680قطعه  يك النگ و همكاران جفت بازي بود. 700داراي الل  Chinese Springرقم بهاره  .خود اختصاص دادند
ژنوتيپ تجاري گندم نان چهار الل با  62در بين  حسينيان خوشرو و همكاران. )4( نمونه گندم ديپلوئيد گزارش كردند 27در بين 
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  .)3( جفت باز را شناسايي كردند 500-600اندازه تقريبي 
  
  Glu-B3 تنوع اللي در مكان ژني -2

هايي با توالي حفاظت هاي زيرگروه رمزكننده پروتئينژن براساسطراحي شده  Glu3B.2فقط جفت آغازگر  Glu-B3در مكان ژني 
هاي گندم بومي ايران تكثير نشان داد. با استفاده از در ژنوتيپ 1Bواقع در بازوي كوتاه كروموزوم  -METSHIPGشده انتهاي آميني 

 %2/73جفت بازي با  440مشاهده شد. قطعه  فت بازيج 440نيز الل  Chinese Spring در رقماين جفت آغازگر تكثير شد. 
در  Glu3B.2النگ و همكاران با استفاده از جفت آغازگر  .كمترين فراواني را دارا بودند %8/26جفت بازي با  421بيشترين و قطعه 

وجه به اينكه در تحقيق حاضر با ت. )4(جفت باز تكثير كردند  450اي با اندازه ، قطعهChinese Springدي تلوسوميك رقم  هايالين
از ژل آكريالميد استفاده شده است كه نسبت به الكتروفورز ژل آگارز مورد استفاده در مطالعات قبلي، دقت بااليي در تعيين اندازه اللي 

   .ت بازي توسط محققان ديگر باشدجف 450جفت بازي شناسايي شده، الل  440دارد، احتماال الل 
  

  

  .هاي بومي ايرانجفت باز در تعدادي از گندم 1000 : نشانگر وزن مولكوليGlu3B.2  .Mه توسط جفت آغازگرهاي تكثير شدالل
 Glu-D3 تنوع اللي در مكان ژني -3

استفاده شد كه  Glu3D.4و  Glu3D.2 ،Glu3D.3سه جفت آغازگر  از Glu-D3در مكان  LMW-GSهاي زيرگروه براي تكثير ژن
  .تكثير گرديدمكان در اين الل  9در مجموع 

واقع در  -METSRVهايي با انتهاي آميني حفاظت شده هاي زيرگروه رمزكننده پروتئيناساس توالي ژنبر Glu3D.2 جفت آغازگر
 Chinese رقم. در جفت باز تكثير گرديد 382و  558 هايقطعه با اندازه دوطراحي و با استفاده از اين جفت آغازگر  1Dبازوي كوتاه 

Spring تكثير گرديد. در  %4/92و با  ژنوتيپ 133جفت بازي در  558اي با استفاده از اين جفت آغازگر تكثير نگرديد. الل قطعه
حسينيان خوشرو و همكاران با استفاده از  فراواني را به خود اختصاص دادند. %6/7و  بازي بودند 382امل الل ژنوتيپ ح 11مجموع 
. النگ و همكاران )3( ژنوتيپ تجاري گندم نان گزارش كردند 62جفت باز در  350-550حدوده ، چهار الل در م Glu3D.2آغازگر

  .)3( را مشاهده كردندجفت بازي  540قطعه  Ae. Tauschiگندم ديپلوئيد  27در مطالعه 

 -METCIP انتهاي آميني هايي با تواليهاي زيرگروه رمزكننده پروتئينژن براساسطراحي شده   Glu3D.3با استفاده از جفت آغازگر
اي با استفاده از اين جفت قطعه Chinese Springم رقدر قرار دارند، شش الل تكثير شد.  1Aكه روي بازوي كوتاه كروموزوم 

 جفت بازي 594، الل %1/36با  جفت بازي 600الل ، %9با  جفت بازي 605الل  ،%5/13با  جفت بازي 611آغازگر تكثير نگرديد. الل 
جفت  600هاي تكثير شده، قطعه مشاهده شد. در بين الل %3/2با  جفت بازي 589و الل  %3/14با  جفت بازي 592الل  ،%8/24با 

جفت بازي را با فراواني  600الل  .ترين فراواني را دارا بودندترتيب باالترين و پايينبه %3/2جفت بازي با  589و قطعه  %1/36بازي با 
شده است  ژنوتيپ گندم تتراپلوئيد بومي ايران گزارش 16هاي گلوتنين با وزن مولكولي پايين در واحدللي زيردر مطالعه تنوع ا 5/37%
ژنوتيپ تجاري  62جفت باز در  550-650، هفت الل در محدوده Glu3D.3با استفاده از آغازگر  . حسينيان خوشرو و همكاران)1(

 .)3( گندم نان تكثير كردند

يك  -METSCISهايي با توالي انتهاي آميني هاي زيرگروه رمزكننده پروتئينژن براساسطراحي شده  Glu3D.4توسط جفت آغازگر 
را در جفت بازي  750و  700هاي ا اندازهدر اين جايگاه دو الل ب .ايران تكثير شد بهارههاي جفت باز در گندم 700قطعه با اندازه 
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. با )1شده است (ژنوتيپ گندم تتراپلوئيد بومي ايران گزارش  16وزن مولكولي پايين در هاي گلوتنين با واحدمطالعه تنوع اللي زير
هاي تجاري گندم يپجفت باز در ژنوت 650- 750پنج الل با اندازه  ، حسينيان خوشرو و همكارانGlu3D.4استفاده از جفت آغازگر 

 .)3( نان شناسايي كردند
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Allelic variation of low molecular weight glutenin subunit genes in Iranian spring bread wheat 
landraces genotypes 

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

Abstract 
In wheat breeding programs, quality bread baking is one of the most important priorities. Therefore, 
production of high yield varieties with improved bread baking is important. In the present study, allelic 
diversity of LMW-GS genes was analyzed in 154 Iranian spring wheat landraces and Chinese spring cultivar 
using group-specific primers. For Glu-A3, Glu-B3 and Glu-D3 loci, in total, 12, 2 and 9 alleles, respectively 
were amplified. Using two primer pairs Glu3A.2 and Glu3A.3, gene sub-groups coding proteins with the N-
terminal sequences of MDTSCIP- and METSCIP- were amplified in Glu-A3 locus. The fragment of 700-bp 
length with 45.3% and fragment with size of 742-bp with 0.2% showed maximum and minimum frequency 
in this locus. In Glu-B3 locus, using Glu3B.2 primer pair designed based gene sub-groups coding proteins 
with the N-terminal sequence of METSHIPG-, two 440 and 421-bp fragments with frequency of 73.2 and 
26.8%, respectively were amplified. The Glu3D.2, Glu3D.3 and Glu3D.4 primer pairs designed based on 
gene sub-groups coding proteins with the N-terminal sequences of METSRV-, METCIP-and METSCIP- 
were used to amplify Glu-D3 locus. In total, 10 alleles were amplified and 700-bp allele with 34% and 589-
bp allele with 0.7% showed maximum and minimum allele frequency, respectively. 
 
Key Words: Group specific primers, Allelic diversity, low molecular weight glutenin, Iranian spring wheat 
landraces  
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