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  هاي ريزماهوارهگندم نان و دوروم با استفاده از نشانگر  ارقام يكيتنوع ژنت يبررس
 

  1الهام و آرام سالحورزي، 2گودرز نجفيان ،*1رضا دريكوند

  ي نهال و بذر، كرج، ايران. اصالح وتهيه يموسسه  -2 ايران.آباد، گروه زراعت واصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم
E-mail: drikvand_r@yahoo.com 

  
  چكيده

كس يقات ژنوميشگاه تحقي، در آزماماهوارهريزجفت آغازگر  30گندم با استفاده از  رقم 40به منظور ارزيابي تنوع ژنتيكي ن تحقيق يا
آلل را در  71استفاده شد. آغازگرها در مجموع  DNAبراي استخراج  CTABدانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد انجام شد، از روش 

 ,Xbarc164, Xcfa2153آلل بود. آغازگرهاي  36/2ها تكثير كردند، متوسط تعداد آلل تكثير شده به ازاي هر آغازگر تمام ژنوتيپ

Xcfa2164  وXcfd56  آلل را تكثير نمودند بجز آغازگر  2آلل بيشترين آلل را تكثير كردند. ساير آغازگرها  4با تعدادXgwm261  كه
متغير بود. بيشترين و كمترين مقدار آن به ترتيب مربوط به  77/0تا  13/0، از (PIC)ثيركرد. ميزان اطالعات چندشكلي آلل را تك 3

با ميانگين  95/0تا  18/0اي از هاي تشابه دامنهب تشابه به دست آمده ارزشيبود. بر اساس ضرا Xcfd56و  Xbarc352آغازگرهاي 
هاي كرخه، بهرنگ ) و بيشترين تشابه بين ژنوتيپ18/0هاي ارگ، سيستان (پين ژنوتيكي بيه ژنتن تشابيدرصد را داشتند. كمتر 48/0

ها در سه گروه انجام شد و ژنوتيپ UPGMAاي با استفاده از ضريب تشابه جاكارد و روش ي خوشه)، وجود داشت. تجزيه95/0(
دو  را از همديگر تفكيك نمايد. تجزيه هماهنگ اصلي و پالت هاي دوروم و نانبندي تا حدودي توانست گندمقرار گرفتند. گروه

. ضريب همبستگي كوفنتيك باال بيانگر ارتباط موثر بود ايي خوشهي تجزيهكه تاييد كننده ها را طوري تفكيك نمودز ژنوتيپبعدي ني
هاي توان در برنامهبدست آمده مي ها است. از تنوعبندي ژنوتيپاي و صحت گروههاي مولكولي و روش تجزيه خوشهبين داده

  اصالح گندم استفاده نمود.
  

  . PIC، ريزماهواره: تنوع ژنتيكي، گندم ، نشانگر واژه هاي كليدي
  
  دمهمق

مناطق مختلف كاشت در  يبرا د و مطلوبيد براي انتخاب ارقام جدتوانياز آن م يو بهره بردار يكيزان تنوع منابع ژنتياطالع از م
 يهانش رگهيرد در واحد سطح وجود دارد، گزكش عملينژادگران جهت افزابه يش رويه پك ين راهيتر. سادهده قرار گيردمورد استفا

 DNAجفت باز) از  2- 6( يكوتاه يدوگانه تكرار يهاي) شامل توالSSRساده ( يتكرار يهايا تواليها زماهوارهير .پر محصول است
ار متنوع يك بسينزد يليشاوندان خيان خويدر م يحتباشند، مي يتكرار يون در تعداد واحدهايوتاسجه ميدر نتكه ها ين تواليهستند. ا
ر آنها از يو متعاقبا تكث يژن يهان مكانيا يه كناريژه در ناحيو يهايتوالله يبوس خاص يژن يهادر مكان يلكچندشن نوع يهستند. ا

ن نشانگرها را يا، اد آنهايزبه همراه نسبت پراكنش  يلكچندش يسطح باال ).3( شونديص داده ميمراز تشخيپل يارهيق واكنش زنجيطر
 يدهاين امياز بزرگتر يكي يمولكول يان انواع نشانگرهايها در مزماهوارهي. ررده استك ليتبد يولكمنبع ارزشمند مول يكبه 

 يسم و سادگيمورفيپل يبارز آنها، سطح باالرث همك گونه هستند. نحوه توايمختلف در داخل  يهاپيژنوت ييشناسا يدانشمندان برا
ر يمتغ يليمختلف خ يهاها در سازوارهزماهوارهير يفراوان د باشند.يت مفينهاياز كاربردها ب ياريبس يگردد كه آنها برايكار باعث م

اهان است. يبرابر ژنوم گ 10سط ها در ژنوم انسان بطور متوزماهوارهير يه فراوانكن زده شده است، يمثال تخم يباشد. برايم
ها از نوع زماهوارهياهان و مخمر ريدر گ يه و پستانداران متداول است، ولكدر مگس سر GT يرارهاكه تكشات نشان داده است يآزما
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AT يهامروموزوكن يز در بيژنوم ن يكه در درون كمختلف متفاوت است، بل يهاها نه تنها در گونهزماهوارهيع ريباشند. توزيم 
  مختلف متفاوت است. 

  
  مواد و روش

ه شده بودند، مورد استفاده قرار گرفت يي نهال و بذر تهي  اصالح و تهيهه بذر آنها از موسسهكگندم  رقم 40براي انجام اين تحقيق 
به منظور  ماهوارهريزنشانگر 30عداد تانجام شد.  CTABبا استفاده از روش  DNAاستخراج ). گندم دوروم 8گندم نان و  32(است 
پس از . گراديانت دمايي آغازگرها با توجه به شرايط آزمايش تعيين گرديد. مورد استفاده قرار گرفت هاتنوع ژنتيكي نمونه يبررس

و به مدت دو  100الكتروفورز با ولتاژ استفاده شد.  5/3از ژل آگارز  تكثير شدهبراي تفكيك محصوالت ، آر.يس.يهاي پواكنشانجام 
تجزيه  انجام شد. Bio Radساخت كمپاني  Gel Doc XR عت و نيم اجرا گرديد. مشاهده و عكس برداري زير نور به كمك دستگاه سا

انجام  NTSYSي هماهنگ اصلي نيز با استفاده از نرم افزار و تجزيه يولكمول يها بر اساس داده هاپيژنوت يگروه بند يخوشه اي برا
  .شد
  

  نتايج و بحث
ها باند قابل پياند، به طوري كه در تمام ژنوتر داشتهيها مكاني براي تكثپيست آمده نشان داد كه آغازگرها در تمام ژنوتنتايج بد

را  DNAهاي مورد مطالعه داشتند و قطعاتي از بنابراين اين آغازگرها توالي مكمل بر روي ژنوم ژنوتيپ ر شده استيدهي تكثازيامت
ها تكثير كردند، آلل را در تمام ژنوتيپ 71، جفت باز متغير بود. در مجموع آغازگرها 50- 350قطعات بين  تكثير نمودند كه طول اين

كه به  Xcfd50و  Xbarc164, Xcfa2153, Xcfa2164آلل بود. آغازگرهاي  36/2متوسط تعداد آلل تكثير شده به ازاي هر آغازگر 
آلل  2آلل بيشترين آلل را تكثير كردند. ساير آغازگرها  4قرار دارند، با تعداد  2B , 2Dو  3B, 1A, 2A, 3Aهاي ترتيب روي كروموزوم

آلل را تكثير كرد. اغلب آغازگرها چند شكلي مناسبي  3قرار دارد  2Dكه بر روي كروموزوم  Xgwm261را تكثير نمودند بجز آغازگر 
باشد كه يم `5و  `3ا توجه به اينكه هر آغازگر شامل دو انتهاي ب ير شده توسط آغازگرها متفاوت است.را ايجاد كردند. تعداد آلل تكث

ن قسمت جهت اتصال موثر يترآغازگر مهم `3كنند، انتهاييشروع به تكثير م `3به  `5د در امتداد يقطعات جد  DNA ريدر هنگام تكث
ه مكمل خود نداشته است ياتصال موثر با ناحآغازگر  `3ن ممكن است در برخي موارد انتهاي يبنابرا. باشديم PCRآغازگر در واكنش 

). بيشترين مقدار ميزان اطالعات 45/0(با متوسط  متغير بود 77/0تا  13/0چندشكلي از  و باند كمتري تكثير شده باشد. ميزان اطالعات
هاي ر روي كروموزومدرصد بود كه ب 73/0و  77/0است كه به ترتيب برابر  Xbarc86و  Xbarc352چند شكلي مربوط به آغازگرهاي 

4, 7D  3وA  به ترتيب مربوط به آغازگرهاي  13/0و  14/0قرار دارند و كمترين آن به ميزانXcfd56  وXwmc52  است كه بر روي
داشتند.  %50و نيمي درصد چند شكلي  %100قرار دارند. همچنين نيمي از آغازگرها درصد چند شكلي  4Dو  2B, 2Dهاي كروموزوم

 يين آغازگرهايبنابرادهد. يكي نشان مين تنوع ژنتيز ماهواره مناسب بودن هر مكان ژني را براي تخمياد آلل هر نشانگر رن تعديانگيم
توان نتيجه گرفت كه . بطور كلي ميشونديص داده ميمناسب تشخ يكيتنوع ژنت يبررس ينشان داده اند برا ياديكه تعداد آلل ز

كي ارقام را مشخص كنند. در ياند فاصله ژنترند، بهتر از ديگر نشانگرهاي مورد استفاده توانستهرا دا 1PICنشانگرهايي كه بيشترين 
   .ها را نداشتندپيي جداسازي ژنوتي، به خوبي تواناPICن مقدار يكمتربا كه نشانگرهاي يحال

، ميزان اطالعات چند شكلي آغازگرها را در SSRآغازگر  48واريته گندم با استفاده از  7در بررسي تنوع ژنتيكي  )،7( سالم و همكاران
كي يتنوع ژنت SSRآغازگر  19با استفاده از  )،2( وكاناليبرآورد نمودند. همچنين آكايا و بو 54/0با متوسط  81/0تا  27/0ي محدوده

                                               
Polymorphism Information Content -1 
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 68/0ن يانگيبا م 87/0تا  36/0ن ي) آغازگرها بPICند. ميزان اطالعات چند شكلي (درقم زراعي گندم نان را مورد بررسي قرار دا 11
در بررسي  )،6( بود. پرساد و همكاران 42/5ن يانگيبا م 9تا  2ن يهاي مورد بررسي ببرآورد گرديد. تعداد آللهاي تكثير شده در ژنوتيپ

  گزارش كردند.  71/0ن يانگيرا به طور م  PICزان يي گندم مدهيرقم برگز 55كي يتنوع ژنت
ب يد. بر اساس ضرايل گرديتشك UPGMAب تشابه جاكارد و روش يي مورد مطالعه با استفاده از ضرپ هاين ژنوتيس تشابه بيماتر

ن يكي بين تشابه ژنتيدرصد را داشتند. كمتر 48/0با ميانگين  95/0تا  18/0اي از هاي تشابه دامنهتشابه به دست آمده ارزش
) و بيشترين 21/0)، كوير، كرخه (21/0)، سبالن، بم (21/0گ ()، رصد، ار20/0)، رصد، سبالن (18/0هاي ارگ، سيستان (پيژنوت

)، 82/0)، اترك، زاگرس و شعله، زاگرس (83/0)، طبسي، اميد (85/0)، سبالن، اوحدي (95/0هاي كرخه، بهرنگ (تشابه بين ژنوتيپ
ابه ژنتيكي بين سبالن و اوحدي، هاي نان بيشرين تش) وجود داشت. در بين گندم80/0، اترك و چمران (2) و دارب81/0دز، طبسي (

) و كمترين آن مربوط به دو رقم 95/0هاي گندم دوروم بيشترين تشابه ژنتيكي بين ارقام كرخه و بهرنگ وجود داشت (در بين ژنوتيپ
سبالن،  هاي با تيپ رشد زمستانه بيشترين و كمترين ضريب تشابه به ترتيب بين ارقام). در بين گندم27/0ياواروس و كرخه بود (

هاي مورد مطالعه ضريب تشابه ژنتيكي پاييني داشت. )، وجود داشت. رقم رصد با اكثر ژنوتيپ20/0) و رصد سبالن (85/0اوحدي (
هايي با درصد تشابه ژنتيكي كم و توان بيان كرد كه تنوع تقريبا بااليي بين ژنوتيپ ها وجود دارد، بطوريكه ژنوتيپبنابراين مي

درصد تشابه ژنتيكي باال در بين آنها وجود دارد. در مطالعات مختلف درصد تشابه ژنتيكي بين ژنوتيپ هاي گندم هايي با ژنوتيپ
هاي گندم نان پين ژنوتيكي بياي كه براي برآورد تنوع ژنتدر مطالعه )،1( احمد توان به مورد زير اشاره كرد:مطالعه شده است كه مي

. مكافري و متغير است 90/0تا  30/0ها از پين ژنوتيكي بينجام داد مشخص كرد كه شباهت ژنتا SSRرا با استفاده از نشانگرهاي 
كي ارقام مورد ي، گزارش دادند كه شباهت ژنتSSRكي ارقام گندم دوروم با استفاده از نشانگر ياي تنوع ژنتدر مطالعه)، 4( همكاران

  است. 44/0مطالعه بطور متوسط برابر با 
 3درصد،  48با قطع دندروگرام در نقطه  بندي شدند.گروه UPGMAمطالعه بر اساس ضريب تشابه جاكارد و روش  هاي موردپيژنوت

  ) كه به صورت زير مي باشند.1ل كگروه اصلي به دست آمد (ش
پسند، شعله، استار، دز، ، هيرمند، مارون، اترك، زاگرس، شاه 2رقم گندم نان بيات، عدل، اميد، سرداري، فالت، آذر 22: شامل 1گروه 

رقم گندم نان سبالن، كوير، هامون، سرخ تخم و  5: شامل 2باشد. گروه، چمران، افالك، سيستان و بم، مي2روشن، طبسي، باز، داراب
رقم گندم نان،  5رقم گندم دوروم ياواروس، كرخه، دهدشت، آريا، دنا، سيمره، بهرنگ و ساجي و  8: شامل 3اوحدي است و گروه 

ها را از هم بندي فوق تا حدودي توانسته ژنوتيپشود گروههدشت، ارگ، ريجاو، رصد و اكبري است. همانطور كه مالحظه ميكو
هاي داراي تيپ رشد زمستانه در اين هاي نان قرار گرفته اند، همچنين اغلب گندمه يك اغلب گندموتفكيك نمايد بطوريكه در گر

گندم نان نيز در اين گروه قرار دارند كه احتماال به دليل قرابت ژنتيكي  5اند و قرار گرفته 3در گروه  هاي دورومگروه قرار دارند. گندم
اند. با استفاده از فاصله ژنتيكي بدست آمده بر اساس ) در يك گروه قرار گرفتهBو  Aهاي مشترك آنها وجود دارد (ژنوم كه بين ژنوم

ها را دسته بندي نمود، از فواصل بدست آمده نانچه با استفاده از صفات زراعي نيز ژنوتيپبندي انجام شده و چو گروه SSRنشانگر 
بود كه برازش مناسب   =83/0Rضريب همبستگي كوفنتيك برابر ي حاضر در مطالعه توان استفاده كردبا توجه به اهداف اصالحي مي

هاي گندم نان با در بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ )،5( همكاراندهد. نقوي و يبندي را نشان مها وصحت گروهپين ژنوتيكي بيژنت
  دار اعالم كردند.هاي تشابه اين نشانگرها را معني، ضريب همبستگي كوفنتيك بين ماتريسSSRو  RAPDاستفاده از نشانگرهاي 

ه تنوع يادي در تجزياربرد زره است كه كيهاي چند متغگر از تكنيكيكي دي اي،ه خوشهيه به مختصات اصلي همراه با تجزيتجز
بندي د براي گروهين روش از روش هاي مفيا ش دو و سه بعدي پراكنش افراد به كار برد.يتوان براي نماين روش را ميكي دارد، ايژنت

ر اساس ها بپيي ژنوتيع فضاين منظور در بررسي حاضر به منظور توزيبه همب شود، ياي تركه خوشهيتواند با تجزيافراد بوده و م

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ۴

) به صورت دو بعدي نشان داده شده است. با 2ه هماهنگ اصلي در شكل(يد. تجزين روش استفاده گرديگر از ايفاصله آنها از همد
ها پيشود كه هر دو روش ژنوتياي به دست آمده است، مشاهده مه خوشهيكي كه در روش تجزيي و فواصل ژنتيسه فواصل فضايمقا

هاي گندم دوروم در سمت شود، ژنوتيپك نموده اند، همانطور كه در شكل دو بعدي مالحظه مييتفك گريرا بطور مشابهي از همد
هاي گندم نان در قسمت راست پالت قرار دارند. پنج ژنوتيپ گندم نان كه در يك كالستر اند و بيشتر ژنوتيپها قرار گرفتهچپ پالت
شود كه از اند. بنابراين نتيجه گرفته ميي و سمت راست اين پالت قرار گرفتهاند در پالت دو بعدي نيز در قسمت بااليقرار گرفته

  ها استفاده نمود. بندي ژنوتيپتوان جهت تاييد روش گروهدو بعدي مي پالت
ها هاي گندم دوروم و نان را از هم تفكيك نمايد بطوريكه اين ژنوتيپبندي صورت گرفته تا حدودي توانست ژنوتيپبطور كلي گروه

بندي توانست فاصله ژنتيكي بيشتر بين گندم هاي دوروم و گندم نان را بخوبي هاي جداگانه قرار گرفتند. همچنين اين گروهدر گروه
توان از اين تنوع ژنتيكي و فاصله ژنتيكي كه بين ها با استفاده از صفات زراعي نيز بررسي شود، مينشان دهد. چنانچه تنوع ژنوتيپ

ها (با رعايت سطح ندم مورد مطالعه مشاهده شده است، براي كارهاي اصالحي بعدي و انجام تالقي بين ژنوتيپهاي گژنوتيپ
پلوئيدي آنها)، به منظور باال بردن كيفيت و كميت عملكرد كه هدف نهايي در اصالح گياهان است و همچنين ساير صفات، استفاده 

  كرد. 

  
  ارد كب تشابه جايبر اساس ضر  UPGMAاستفاده از روش گندم با  يهاپي) دندروگرام ژنوت1شكل

Fig 1. Dendrogram of wheat genotypes using UPGMA method based on Jaccard's coefficient.  
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  )(دو بعدي ريزماهوارههاي آغازگر ) تجزيه هماهنگ اصلي ژنوتيپ هاي گندم با استفاده از داده2شكل

Fig  2. Principle co-ordinate Analysis of wheat genotypes using microsatellite data (2D) 
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 Abstract: 
This study was carried out in genomic laboratory of Islamic Azad University Khorramabad branch. Genetic 
diversity of 40 wheat cultivars was assessed using 30 microsatellite primers that all of them were generated 
scorable bands. Totally 71 alleles (ranged between 2 to 4 alleles per each locus) was distinguished. 
Polymorphic information content (PIC) for all microsatellite primers was calculated. The highest (0.77) and 
the lowest (0.13) value of PIC was pertained to Xbarc352 and Xcfd56 Primers, respectively. According to 
similarity matrix, genetic similarity value ranged from 0.18 to 0.95 with an average of 0.48. The lowest and 
highest genetic similarity was observed between the Sistan and Arg (Bread wheat, No 27 and 28), Karkheh 
and Behrang (Durum wheat, No 35 and 38) genotypes respectively. Unweighted pair group method of the 
arithmetic average (UPGMA), based on Jaccard similarity clustering form a dendrogram with three 
genotypes group. Clustering somewhat was distinguished durum and bread wheat's. Principle coordinate 
Analysis (PCA), 2D plot was confirmed the results of cluster analysis. Cophenetic correlation showed that 
molecular data and cluster was corresponded. It was concluded that SSR marker was suitable for evaluated 
of genetic diversity in wheat genotypes and this genetic diversity can be used in wheat breeding programs. 
 
Key words: Wheat, Genetic diversity, microsatellite marker, PIC. 
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