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چکیده

گونههای جنس آژیلوپس ) (Ageilopsاز گرامينههای مرتعي و یکي از مهمترین اجداد گندم و منبع غني از ژنهای تحمل به تنش-

هاست .بدینمنظور انگشتنگاری روابط ژنتيکي تودههای متعلق به هشت گونه  Ageilopsبا استفاده از نشانگرهای مولکولي

CoRAP

مبتني بر ژنهای هدفمند مورد مطالعه قرار گرفت .در طراحي آغازگرهای ثابت از شش ژن عامل تحمل تنشهای غيرزیستي ،CAT
 miR160b ،miR398 ،SoS1 ،MnSoDو  miR169gRاستفاده شد .کمترین و بيشترین محتوای اطالعات چندشکلي بهترتيب مربوط به
آغازگرهای  CoRAP2و  CoRAP10با مقادیر  0/92و  0/96بود .شاخص نشانگری در بين نشانگرهای مورد بررسي از  6/89در
آغازگر  CoRAP7تا  13/49در آغازگر  CoRAP9متغير بود .بين گونهها جریان ژني ( )Nmپایين و بعکس ميزان تمایز ( )Gstباالیي
مشاهده شد .همچنين مقدار شاخص  Fstبرابر با  0/45نشان داد که جمعيتهای مورد مطالعه کامالً از هم متمایز شدهاند .با توجه به
باال بودن شاخصهای تعداد آلل مؤثر و تنوع ژنتيکي  ،Neiدو گونه  Ae. cylandricaو  Ae. caudataتنوع درون گونهای باالیي در
بين گونههای مورد بررسي نشان دادند .بيشترین تشابه بين دو گونه  Ae. truncialisو  Ae. umbelulataو بين دو گونه

Ae. neglecta

و  Ae. cylanricaمشاهده شد .تجزیه خوشهای بهطور مناسبي گونهها را در گروههای مجزا تفکيك و تجزیه به مختصات اصلي نتایج
تجزیه خوشهای را تأیيد کرد .با تجزیه ساختار جمعيت ،نحوه جریان ژني و اختالط ژنتيکي بين گونهها مشخص شد که در تطابق با
نتایج تجزیه خوشهای و نمودار دوبعدی  PCoAبود.
واژههای کلیدی :گرامينههای مرتعي ،تنوع ژنتيکي ،گندم وحشي ،نشانگر هدفمند ،ژنهای مقاومت.

مقدمه
تنوع ژنتيکي بسياری از محصوالت ازجمله گندم در طول
دهههای گذشته کاهش یافته است .کاهش تنوع عالوه بر

اینکه بازدهي برنامههای اصالحي را کاهش ميدهد ،باعث
ایجاد یکنواختي ژنتيکي در مزارع و آسيبپذیری شدید
محصوالت کشاورزی در برابر آفات ،بيماریها و تنشهای
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محيطي نيز ميشود ،ازاینرو محققان درپي منابع ژنتيکي
جدیدی هستند تا بر این مشکالت غلبه کنند ( Metakovsky
 .)and Baboev, 1992امروزه بيشتر گونههای وحشي به
فراواني در طبيعت و مراتع وجود دارند ،ولي امکان استفاده
از این گياهان به علت تخریب اکوسيستمها به شدت محدود
شده است .البته بسياری از رویشگاههای طبيعي گياهان در
اثر پيدایش کشاورزی نوین و توسعه مناطق شهری و صنعتي
تخریب و یا از بين رفتهاند ،بهطوریکه این رویشگاهها از
بهرهبرداریهای بيش از حد و فرسایش خاک آسيبهای
جدی و غيرقابل برگشت ميبينند .خویشاوندان وحشي
گياهان زراعي یك منبع مفيد بالقوه و باارزش هستند که
مورد توجه بهنژادگران بوده و حتي برخي معتقدند که
موفقيتهای آینده اصالح نباتات در استفاده از منابع ژنتيکي
وحشي نهفته است ( .)Asgari-Zakaria, 2016.آگاهي از
تنوع ژنتيکي ژرمپالسمها معياری مناسب برای استفاده از
آنها در شناسایي و انتقال ژنها در بهبود گياهان زراعي مي-
باشد ( .)Schneider et al., 2008جنس  Ageilopsاز
مهمترین گرامينههای مرتعي خویشاوندان گندم و دارای
مناسبترین ژنهای مقاوم به تنشهای زنده و غير زنده
است ( .)Saeidi et al., 2006جنس  Aegilopsبخش
عمدهای از خزانه ژني گندم را تشکيل ميدهد ( Kashkush
 ،)et al., 2002مانند  Ae. tauschiiکه بخشنده ژنوم  Dبه
گندم نان است و بهطور گستردهای بهعنوان منبع ژنهای
مقاومت در برنامههای اصالحي مورد استفاده قرار گرفته
است ( .)Gororo et al., 2002ژنوم جنس  Aegilopsاز نظر
سطح پلوئيدی شامل دیپلوئيدها ( )2n=2x=14با  11گونه
مانند گونههای Ae. ،Ae. caudata ،Ae. tauschii
 Ae. umbellulata ،speltoidesو پليپلوئيدها با  12گونه
است که خود به دو قسمت تتراپلوئيد (Ae. ( )2n=4x=28
Ae.
،Ae. neglecta ،Ae. crassa ،triuncialis
 )cylindricaو هگزاپلوئيد (،Ae. crassa( )2n=6x=42
 )Ae. neglectaتقسيم ميشود.
پاسخهای زیستي سلولهای گياهي به بعضي عوامل تنش-
زا ،پدیده مهمي هستند ،زیرا این فرایندها وابسته به بيان ژن
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هستند .نشانگرهای مبتني بر  RNA1حاصل تکثير در نواحي
رونویسي شده ژنوم بوده که بيشتر عملکردی هستند و از نواحي
رونویسي شده یا بيان شده ژنوم مشتق شدهاند .آغازگرهای آنها
بهطور مستقيم از  ،RNAیا با استفاده از  cDNAو یا تواليهای
مبتني بر نواحي  EST2طراحي ميشوند (.)Zhu et al., 2008
همچنين RNAهای کوچك غير کدکننده درون هستهای با طول
 20-24نوکلئوتيد در ژنومهای یوکاریوتي وجود دارند که
نقشهای مهم تنظيم ژنها را بازی ميکنند و منبع عالي برای
توسعه نشانگرهای مولکولي و طراحي آغازگرها برای واکنش-
های  PCRو انگشتنگاری را فراهم ميکنند .نشانگرهای
مبتني بر چندشکلي حاصل از  RNAکوچك داخلي 3ميتواند
برای نقشهیابي ژنوم و ژنوتایپينگ استفاده شود ( Zhu et al.,
 .)2008همچنين نشانگرهای cDNA-RFLP ،cDNA-AFLP
و نشانگرهای  EST-SSRنيز به عنوان نشانگرهای مبتني بر
 RNAميتوانند برای انگشتنگاری استفاده شوند ( Kantety et
 .)al., 2002; Poczail et al., 2013نشانگرهای هدفمند شده
برای انگشتنگاری )TFM( 4از نواحي هدفمند ژنومي مانند
پروموتر ژنها و کدون شروع و با توجه به ویژگيهای مشترک
ژنوم گياهي طراحي و الگوهای باندی از جایگاههای ناشناس
اما هدفمند بدون در نظر گرفتن عملکرد هر ژن توليد ميشوند.
البته نشانگرهای  TFMدر هریك از ویژگيهای مهم مانند
فراواني ژنومي ،شناسایي سطح چندشکلي ،قابليت تکثير و
هزینه با هم متفاوت هستند (.)Finnegan et al., 1989
نشانگرهای چندشکل تکثيری نواحي حفاظتشده)CoRAP( 5
بهعنوان نشانگرهای هدفمند شده برای انگشتنگاری نيز مبتني
بر استفاده از یك آغازگر ثابت هدفمند (با استفاده از  cDNAو
یا تواليهای مبتني بر نواحي  ESTیا RNAهای کوچك غير
کدکننده درون هستهای) و یك آغازگر اختياری است .برای
1- RNA-based markers; RBMs
2- Expressed sequence tag; EST
3- Inter small RNA polymorphism; iSNAP
4- Targeted fingerprinting markers; TFMs
5- Conserved region amplification polymorphism; CoRAP
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طراحي آغازگرهای نشانگر  CoRAPنياز به اطالعات قبلي از
توالي ژنوم وجود دارد .ساختار آغازگرهای اختياری در
نشانگرهای  CoRAPمشابه نشانگرهای  1SRAPاست ،با این
تفاوت که در هسته آغازگرهای اختياری نشانگرهای
 ،CoRAPموتيف  CACGCکه معموال در نواحي اینتروني پيدا
شده است وجود دارد؛ البته توالي این هسته بهرهبرداری از
تواليهای اینترون حفاظت شده را در ژنوتيپهای گياهي فراهم
ميکند .مزیت  CoRAPنسبت به سایر نشانگرها این است که
آغازگرهای ثابت از نواحي  ESTمشتق شدهاند و دارای ميل
اتصال به جایگاههای ویژه روی تواليهای اگزوني هستند.
آغازگرهای اختياری در  CoRAPبيشتر ميل اتصال به اینتروني
را دارند و حذف و اضافهها در این نواحي مطمئناً توزیعهای
مختلفي از محصوالت تکثير شده را توليد خواهد کرد ( Poczail
.)et al., 2013
در مطالعهای که برای بررسي روابط بين یك
آلوتتراپلوئيد مصنوعي و بين والدین آن شامل Ae.
 sharonensisو T. monococcumبا استفاده از  37آغازگر
 cDNA-AFLPانجام شد ،آلوتتراپلوئيد اصالح شده قطعات
باندی کمتری نسبت به والدین خود توليد کرد ( Kashkush
 .)et al., 2002در مطالعهای دیگر برای نقشهیابي ژنوم گندم
از نشانگرهای  cDNA-RFLPاستفاده شد و نتایج نوترکيبي
باالیي را بر روی کروموزوم  3Bگندم نشان داد .همچنين
گزارش شد که این نشانگرها در شناسایي ژنهای بيان شده
نوترکيب روی کروموزوم داخل ژنوم گندم مفيد بوده است
( .)Akhunov et al., 2003در تحقيقي  Panو همکاران
( 15 )2009توده گندم اینکورن را با استفاده از  25آغازگر
 EST-SSRبرای انگشتنگاری روابط خویشاوندی مورد
بررسي قرار دادند که آغازگرها تنوع باالیي را در بين توده-
های مورد بررسي نشان دادند .همچنين متوسط ميزان
اطالعات چندشکلي را  0/53گزارش کردند که ميزان
اطالعات چندشکلي ریزماهوارههای ژنوم  Bباالتر از ژنوم

1- Sequence-related amplified polymorphism; SRAP
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 Aبود.
در بررسي تنوع ژنتيکي  16جمعيت از گونه Aegilops
crassaبا استفاده از  10آغازگر  ،ISSRروشهای گروهبندی
خوشهای و تجزیه به مختصات اصلي نتوانست جمعيتها را
بهطور کامل از هم تفکيك کند و عدم ارتباط بين تنوع مولکولي
و تنوع جغرافيایي را نشان داد که نشاندهنده تنوع ژنتيکي
باالی این جمعيتها بود (.)Khoramifard et al., 2017
الگوی بيان  miRNA160 ،miRNA159و  miRNA398به
همراه ژن هدف ) miRNA398 (CSDدر شش گونه متعلق به
جنسهای تریتيکوم و آژیلوپس در شرایط تنش خشکي مورد
بررسي قرار گرفتند و مشخص شد که سه گونه ،T.urartu
 T.durumو  Ae.tauschiiبه دليل برتری از لحاظ miRNA
های عامل ایجاد تحمل ميتوانند انتخاب مناسبي برای غني
سازی ژرمپالسم گندم نان و اصالح برای تحمل تنش خشکي
باشند ( .)Shahidi et al., 2019در تحقيقي دیگر ،از
نشانگرهای  CoRAPبرای انگشتنگاری  11گونه از جنس
 salviaجمعآوری شده از نقاط مختلف ایران استفاده شد .نتایج
نشان داد که این نشانگرها توانستند بهطور کامل گونهها را از
یکدیگر تفکيك کنند .همچنين تجزیه واریانس مولکولي تنوع
بين گونهای باالیي را نشان داد که بيانگر قدرت باالی تفکيك
این نشانگرها در بين گونههای گياهي بود ( Fabriki-Ourang
.)et el., 2018
هدف از اجرای این تحقيق ،انگشتنگاری روابط
خویشاوندی و نيز بررسي تنوع و اختالط ژنتيکي بين گونه-
های  Ageilopsبا استفاده از نشانگرهای مولکولي CoRAP
مبتني بر ژنهای هدفمند بوده است.

مواد و روشها
تهیه نمونههای گیاهی
در این تحقيق  111توده وحشي  Ageilopsجمعآوری
شده از استان های مختلف ایران ) تهيه شده از بانك ژن
غالت دانشگاه ایالم متشکل از هشت گونه ،جدول )1
مطالعه شد .بذر توده های تمام گونه ها در گلدانهای
جداگانه کشت و نمونه های برگي در مرحله  5-6برگي در
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مقادیر  0/2گرم تهيه و برای نگهداری به دمای -80
درجه سلسيوس منتقل شدند.
روش استخراج و تعیین کمیت و کیفیت DNA

برای استخراج  DNAاز بافت برگي از روش  Doyleو
 )1987( Doyleبا دستورالعمل  CTABتغيير یافته استفاده
شد .تعيين کميت و کيفيت  DNAبا دو روش الکتروفورز ژل
آگارز یك درصد و اسپکتروفتومتری با نانودراپ (مدل
 )THERMO;2000Cانجام شد .غلظت  DNAهر نمونه
سنجش و برحسب  50نانوگرم بر ميکروليتر رقيقسازی شد.
آغازگرهای  CoRAPو واکنش زنجیرهای پلیمراز ()PCR
در این تحقيق از  12ترکيب آغازگری  CoRAPسنتز شده
توسط شرکت پيشگام استفاده شد (جدول  .)2آغازگرهای
اختياری مطابق با روش ( )Poczail et al., 2013و
آغازگرهای ثابت از روی توالي ژنهای هدف با نرم-
افزارهای  Oligo7و  Primer3طراحي شدند .اجزای واکنش

زنجيرهای پليمراز شامل  12/5ميکروليتر مخلوط Master

(mixشرکت ( )Ampliconحاوی
dNTP ،polymeraseها ،MgCl₂ ،بافر  ،)PCRیك
ميکروليتر آغازگر ثابت ( ،)0/4 μMیك ميکروليتر آغازگر
اختياری ( ،)0/4 μMیك ميکروليتر  )50 ng( DNAو 9/5
ميکروليتر  H2Oدر حجم نهایي  25ميکروليتر تهيه شدند.
پس از تهيه مخلوط واکنش روی یخ و انتقال تيوپها به
دستگاه  PCRاز برنامه و چرخه دمایي واسرشتسازی اوليه
در دمای  94 ċبه مدت  5دقيقه و بعد  40چرخه شامل
واسرشتسازی با دمای  94 ċبه مدت  60ثانيه ،اتصال
آغازگر در دمای  53-56 ċبا توجه به دمای اتصال هر
آغازگر به مدت  60ثانيه و بسط رشته در دمای  72 ċبه
مدت  90ثانيه و در نهایت  7دقيقه در دمای  72 ċبرای
بسط نهایي استفاده گردید .برای بررسي محصول حاصل از
 PCRاز ژل پلياکریلآميد و برای رنگآميزی نقره ژلها از
روش  )1987( Blumتغيير یافته استفاده شد.
DNA

Taq

جدول  -1مشخصات و محل جمعآوری گونههای وحشی  Ageilopsمورد استفاده در این تحقیق

Table 1. Characteristics and collection location of Aegilops wild species used in this research

تعداد توده

ژنوم

استان محل جمعآوری

نام علمي گونه

Accession No.

Genome

Province of collection

Species scientific name

8

CC

Ilam, Lorestan

Aegilops caudata

14

DDMM

East Azerbaijan, Ilam, Lorestan, Fars, Chaharmahal and
Bakhtiari, Kermanshah

Aegilops crassa

19

DDCC

Ardabil,Chaharmahal and Bakhtiari, East Azerbaijan, Fars, Gilan,
Ilam, Kermanshah, Khuzestan, Kurdistan, Lorestan, Zanjan

Aegilops cylandrica

11

UUMM

Ardabil, East Azerbaijan, Fars, Ilam, Kermanshah

Aegilops neglecta

6

SS

Ilam, Kermanshah

Aegilops speltoides

20

DD

Ardabil, Gilan, Golestan, Mazandaran, Zanjan

Aegilops tauschii

16

UUCC

Ardabil, Chaharmahal and Bakhtiari, East Azerbaijan, Ilam,
Kermanshah, Khuzestan, Kurdistan, Lorestan, Zanjan

Aegilops triuncialis

17

UU

East Azerbaijan, Fars, Gilan, Ilam, Kermanshah, Khuzestan

Aegilops umbelulata

خصوصیات ژنهای استفاده شده برای آغازگرهای ثابت
 :miR398یکي از ميکرو RNAهای تنظيمي است که در

مقابله با تنشهای اکسيداتيو نقش اساسي دارد .تحت تنش بيان
 miR398کاهش ميیابد که منجر به افزایش انباشت
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RNAهای  CSD1و  CSD2ميشود و در نتيجه باعث کاهش
انباشت رادیکالهای سوپراکسيد آزاد در سلولهای گياهي مي-
گردد ( :miR160b .)Bej and Basak, 2014این ميکرو
 RNAدر مقابله با تنشهای گرمایي و اشعه  UVدر گياهان
نقش دارد و در مطالعات زیادی مانند برنج افزایش بيان را در
مقابله با این تنشها نشان داد (.)Bej and Basak, 2014
 :miR169gRاین ميکرو  RNAدر مقابله با تنشهای زیادی
ازجمله تنشهای خشکي و شوری نقش دارد و در برخي از
گياهان مانند برنج افزایش بيان نشان دادهاست ( Bej and
 .)Basak, 2014ژن  :SoS1این ژن مهمترین نقش را در تحمل
به شوری گياه دارد و کدکننده یك آنتيپورتر پروتون/سدیم
واقع در غشای پالسمایي است SoS1 .بهعنوان واسطه در
خروج یون سدیم و توزیع دوباره این یون در سراسر گياه نقش
دارد ( .)Quintero et al., 2002ژنهای  CATو :MnSoD
در سيستم دفاع آنتياکسيداني SOD ،رادیکال سوپراکسيد را به
 H2O2تبدیل ميکند و پراکسيد هيدروژن توسط  CATو
پراکسيداز حذف و به اکسيژن مولکولي تبدیل ميشود.
 MnSoDیکي از ایزوفرمهای  SODاست که در این سيستم
نقش دارد (.)Gratao, et al., 2005
تجزیهوتحلیل دادهها
از محتوای چند شکلي اطالعات ( )PICو شاخص
نشانگری )MI( 2برای بررسي کارایي نشانگرهای مورد
استفاده در این مطالعه استفاده شد (.)Powell et al., 1996
پارامترهای بررسي خویشاوندی تعداد آلل مشاهده شده3
( ،)Naتعداد آلل مؤثر ،)Ne( 4شاخص شانون ،)I( 5تنوع ژني
ني ،)He( 6هتروزیگوسيتي مشاهده شده )uHe( 7و همچنين
تجزیه واریانس مولکولي )AMOVA( 8و تجزیه به
1

1-

Polymorphism Information Content; PIC
Marker Index; MI
3- Observed number of allels; Na
4- Effective number of allels; Ne
5- Shannon's information index; I
6- Nei's gene diversity; He
7- Unbiased expected heterozygosity; uHe
8- Analysis of Molecular Variance; AMOVA
2-
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مختصات اصلي (PCoA) 9با استفاده از نرمافزار GenALEx

 )Peakall and Smouse 2006( V6.50محاسبه گردید.
شاخصهای تمایز بين جمعيت ،)GsT( 10جریان ژني11
( )Nmو هتروزیگوسيتي کل )Ht( 12با استفاده از نرمافزار
 POPGENE 32محاسبه شد .تجزیه خوشهای بر اساس
ماتریس تشابه دایس و بهروش  UPGMAبا استفاده از نرم-
افزار  NTSYSانجام گردید .تجزیه ساختار ژنتيکي جمعيت
با استفاده از نرمافزار  STRUCTURE 2.3.4انجام شد.

نتایج

بررسی چندشکلی و کارایی نشانگرهای CoRAP

از مجموع  12آغازگر ترکيبي  CoRAPبررسي شده در این
تحقيق ،تمام  12آغازگر  CoRAPدارای تکثير مناسب بوده و
امتيازدهي شدند که نتایج تجزیه آنها در جدول  2و نمونهای از
الگوی باندی آغازگرهای  CoRAPدر شکل 1نشان داده شده
است .از کل  426قطعه با طول متفاوت امتيازدهي شده ،تعداد
 422قطعه چندشکل بودند .ميانگين تعداد قطعات تکثير شده
 35/5قطعه به ازای هر آغازگر و درصد قطعات چندشکل از
 96تا  100درصد متغير بود .کمترین درصد چندشکلي باندها
( 96درصد) مربوط به آغازگر  CoRAP2بود .کمترین و
بيشترین محتوای اطالعات چندشکلي ( )PICبهترتيب مربوط
به آغازگرهای  CoRAP2و  CoRAP10با مقادیر  0/92و
 0/96با ميانگين برابر  0/95بود .شاخص نشانگری ( )MIدر
بين نشانگرهای مورد بررسي از  6/89در آغازگر CoRAP7
تا  13/49در آغازگر  CoRAP9با ميانگين برابر  9/85متغير
بود (جدول .)2
تجزیه واریانس مولکولی
نتایج حاصل از تجزیه واریانس مولکولي )جدول )3
نشان داد که واریانس بين جمعيتها  54درصد و بيشتر از
9- Principal Coordinates Analysis; PCoA
10- Inter-population differentiation; Gst
11- Gene flow; Nm
12- Total Heterozygosity; Ht

... انگشتنگاری گونههای جنس
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بين گونهها وجود دارد و شاید این نتيجه تأیيدکننده جریان
.ژني پایين در بين گونهها باشد

 این واریانس باالی بين.واریانس درون جمعيتها بود
جمعيتي بيانگر این موضوع است که تنوع ژنتيکي باالیي در

 با استفاده از ژل اکریلآمیدAgeilops  در برخی از تودههایA1+Mir169gR  الگوی باندی آغازگر ترکیبی-1 شکل
Figure 1. Band pattern of A1+Mir169gR combined primer in some Ageilops accessions using acrylamide gel

 و شاخصهای محاسبه شده برای آنهاCoRAP  مشخصات و ترکیب آغازگرهای-2 جدول
Table 2. Characteristics and composition of CoRAP primers and calculated indices for them
تعداد

تعداد

درصد

محتوای

نام آغازگر

ترکيب آغازگر

توالي آغازگر

توالي آغازگر

کل

باندها

چند

چند

شاخص

Primer

Primer

)5′→3′( ثابت

)5′→3′( اختياری

باند

ی چند

شکلي

شکلي

نشانگری

name

composition

Fixed primer sequence

Arbitrary primer sequence

TA

شکل

باندها

اطالعات

MI

B

NPB

PPB

PIC

38
25

37
25

97.36
96

0.95
0.92

11.98
6.94

36

36

100

0.95

9.13

28

28

100

0.94

9.13

40

40

100

0.95

10.44

36

36

100

0.95

11.72

38

37

97.36

0.94

6.89

38

38

100

0.95

12.23

36

36

100

0.95

13.49

46

46

100

0.96

10.17

38

37

97.36

0.95

8.07

27

27

100

0.93

8.03

35.5

35.16

99.06

0.95

CoRAP1
CoRAP2

A1+Mir398
A1+Mir160b

CoRAP3
CoRAP5

A1+Mir169g
2f
A1+Sos1.1R
R
A1+MnSoD.f

CoRAP6

A1+Catalase

TCATCTTCTCCTACCGCCCTG
A
CAGAGGGTGCTGCTTTACAA
C
TGTACTACTCGGACGACAAG

CoRAP7

A2+Mir398

TATAGCTGTGTTCTCAGGTC

CoRAP8

A2+Mir160b

CoRAP9
CoRAP11

A2+Mir169g
2f
A2+Sos1.1R
R
A2+MnSoD.f

CTCCCTGTATGCCACTCATC
G
GGCTGCGAAGAAATGAATA

CoRAP12

A2+Catalase

CoRAP4

CoRAP10

TATAGCTGTGTTCTCAGGTC
CTCCCTGTATGCCACTCATC
G
GGCTGCGAAGAAATGAATA

TCATCTTCTCCTACCGCCCTG
A
CAGAGGGTGCTGCTTTACAA
C
TGTACTACTCGGACGACAAG

GACTGCGTACGCACGCTG
GACTGCGTACGCACGCTG
A
GACTGCGTACGCACGCTG
A
GACTGCGTACGCACGCTG
A
GACTGCGTACGCACGCTG
A
GACTGCGTACGCACGCTG
A
GACTGCGTACGCACGCAA
A
GACTGCGTACGCACGCAA
C
GACTGCGTACGCACGCAA
C
GACTGCGTACGCACGCAA
C
GACTGCGTACGCACGCAA
C
GACTGCGTACGCACGCAA
C

Mean

9.85
C
TAB: total amplified bands, NPB: number of polymorphic bands, PPB: percentage of polymorphic bands, PIC
0 : polymorphism information content,
MI: marker index.

این نتيجه نمایانگر این موضوع است که با کاهش جریان
 همچنين با. ميزان تمایز بين جمعيت افزایش ميیابد،ژني
.کاهش جریان ژني ميزان تنوع بين جمعيت افزایش ميیابد
 با استفاده از نشانگرهایFst در این مطالعه مقدار شاخص
 بود که نشان ميدهد جمعيتهای مورد0/45  برابرCoRAP

Ageilops بررسی ساختار جمعیت
Ageilops شاخصهای تخمين جریان ژني بين گونههای

، نتایج.) نشان داده شده است4( مورد بررسي در جدول
 را نشان داد و در0/47 ) پایيني برابرNm( جریان ژني
. بود0/56 )Gst( مقابل ميزان شاخص تمایز بين جمعيت
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مطالعه کامال از هم متمایز شدهاند.
جدول  -3تجزیه واریانس مولکولی گونههای  Ageilopsبراساس نشانگرهای CoRAP

Table 3. Analysis of molecular variance for Aegilops species using CoRAP markers
درصد واریانس
منابع تغييرات
واریانس برآورد شده
درجه آزادی
مجموع مربعات
ميانگين مربعات
Variance%

Estimated variance

MS

SS

df

SOV

53.64

35.21

510.23

3571.65

7

بين جمعيتها

46.36

29.96

29.96

3086.38

103

6658.03

110

100

Between Population

درون جمعيتها
Within Population

کل
Total

جدول  -4شاخصهای تخمین جریان ژنی براساس نشانگرهای  CoRAPدر گونههای Ageilops

Table 4: Indices of gene flow prediction using CoRAP markers in Ageilops species
Nm

Fst

Hs

Ht

Gst

0.56
0.13
0.24
0.47
0.45
 Nm ،Ht ،Hs ،Gstو  Fstبهترتيب نمایانگر تمایز بين جمعيت ،هتروزیگوسيتي درون جمعيت ،هتروزیگوسيتي کل ،جریان ژني و شاخص تثبيت ميباشد.

جدول  -5پارامترهای برآورد شده تنوع ژنتیکی در گونههای  Ageilopsبا استفاده از نشانگر CoRAP
Table 5. Genetic diversity estimated parameters in Aegilops species using CoRAP markers
تعداد توده
ژنوم
هتروزیگوسیتی
تنوع ژنی
تنوع ژنی
تعداد آلل
تعداد آلل
مشاهده شده

مؤثر

Na

Ne

1.25
1.00
1.19
0.93
1.25
1.08
1.20
0.80
1.21
0.89
1.21
1.01
1.23
1.04
1.19
0.88
1.21
0.95
He: Nei’s gene diversity, uHe:

شانون

نی

مورد انتظار

I

H

uHe

Genome

Number of

گونه
Species

accessions

Ae. caudata
8
C
0.16
0.15
0.22
Ae. crassa
14
DM
0.12
0.11
0.18
Ae. cylandrica
19
DC
0.15
0.15
0.23
Ae. neglecta
11
UM
0.12
0.11
0.17
Ae. speltoides
6
S
0.13
0.12
0.19
Ae. tauschii
20
D
0.13
0.12
0.20
Ae. triuncialis
16
UC
0.14
0.14
0.21
Ae. umbelulata
17
U
0.11
0.11
0.17
Mean
111
0.133
0.126
0.196
Na: observed number of alleles, Ne: number of effective alleles, I: Shannon’s information index,
Unbiased Heterozygosity

با استفاده از پارامترهای تخمين تنوع ژنتيکي (جدول ،)5
متوسط تعداد آلل مشاهده شده ( )Naبرابر  0/96با دامنه
متغير  0/80تا  1/08بهترتيب متعلق به گونههای Ae.
 neglectaو  Ae. cylandriaبود .از نظر شاخص تنوع
ژنتيکي  )H( Neiبهعنوان یکي از مهمترین شاخصهای
بررسي تنوع ژنتيکي ،بيشترین و کمترین مقدار این شاخص

بهترتيب مربوط به گونههای  Ae. Caudataو
 cylandricaبا ميزان  0/15و Ae. neglecta ،Ae. crassa
و  Ae. umbelulataبا مقدار  0/11بود .شاخص تنوع
شانون ( )Iدارای متوسط  0/20با دامنهای از  0/17برای
گونههای  Ae. neglectaو  Ae. umbelulataو  0/23برای
گونه  Ae. cylandricaمتغير بود .با توجه به باال بودن
Ae.

انگشتنگاری گونههای جنس ...

214

شاخصهای تعداد آلل مؤثر و تنوع ژنتيکي  Neiدر دو گونه
 Ae. cylandricaو  ،Ae. caudataميتوان گفت که این دو
گونه دارای تنوع ژنتيکي درون گونهای باالیي در بين گونه-
های مورد بررسي هستند .در مقابل دو گونه Ae. neglecta
و  Ae. umbelulataکمترین تنوع درون گونهای را با توجه
به ميزان پارامترهای تنوع ژنتيکي داشتند (جدول .)5
گروهبندی و بررسی روابط ژنتیکی بین گونههای
Ageilops

دندروگرام گروهبندی گونه های مورد مطالعه (شکل )2
برای  111توده وحشي آژیلوپس ،تودهها را به هفت گروه
اصلي تقسيم کرد .گروه اول شامل تمام توده های مربوط
به گونه  Ae. caudataو گر وه دوم مربوط تمام تودههای
گونه  Ae. tuaschiiبود .در گ روه سوم تمام تودههای
متعلق به گونه  Ae. Speltoidesبهجز یك توده قرار
گرفتند که این توده به همراه تمام توده های گونه Ae.

 neglectaدر گروه چهارم قرار گرفت .در گروه پنجم و
ششم بهترتيب کل توده های مرتبط با  Ae. cylandricaو
 Ae. crassaجای گرفت و در گروه هفتم تودههای دو
گونه مرتبط با  Ae. truncialisو  Ae. umbelulataولي
در دو زیرگروه جداگانه قرار گرفتند .بر اساس ضرایب
تشابه ژنتيکي ،باالترین تشابه بين دو توده گونه Ae.
 speltoidesجمع آوری شده از ایالم و نيز بين دو توده
گونه  Ae. cylandricaجمع آوری شده از کرمانشاه و
ایالم و کمترین شباهت ژنتيکي متعلق به یك توده از گونه
 Ae. crassaو یك توده از گونه  Ae. umbelulataبه-
ترتيب جمع آوری شده از لرستان و ایالم بود .در سطح
گونه ای بيشترین تشابه بين دو گونه  Ae. truncialisو
 Ae. umbelulataو نيز بين دو گونه  Ae. neglectaو
 Ae. cylanricaو کمترین تشابه ژنتيکي بين دو گونه Ae.
 crassaو  Ae. umbelulataمشاهده شد.

شکل  -2تجزیه خوشهای تودههای آژیلوپس با استفاده از نشانگرهای CoRAP
Figure 2. Cluster analysis for Aegilops accessions using CoRAP markers

نشریه علمي تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ایران جلد  ،29شماره 2

تجزیه به مختصات اصلی ( )PCoAبا استفاده از نشانگرهای

CoRAP

در تجزیه به مختصات اصلي بهعنوان روشي مکمل برای
تجزیه خوشهای ،دو مؤلفه اول بهترتيب  23/55و 15/15
درصد از واریانس کل را تبيين کردند .نمودار پراکنش ترسيم
شده با دو مؤلفه اول (شکل  )3تا حدودی توانست گروه-
بندی انجام شده را توسط تجزیه خوشهای تأیيد کند .تفاوت
جزئي در گروهبندی انجام شده بهوسيله دو روش ميتواند
بدان علت باشد که تجزیه خوشهای با  100درصد اطالعات
نشانگری تودهها را گروهبندی ميکند ولي نمودار پراکنش
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تجزیه به مختصات اصلي در اینجا تنها با  38/7درصد
اطالعات گروهبندی را انجام داده است .همچنين گروهبندی
انجام شده بهوسيله نمودار بایپالت (شکل  )3همانند تجزیه
خوشهای انطباق خوبي با ساختار ژنومي آنها نشان داد .نظر
به اینکه نمودار دوبعدی تجزیه به مختصات اصلي نسبت به
تجزیه خوشهای با استفاده از اطالعات کمتری از ژنوم گروه-
بندی مناسبي را انجام ميدهد ،این نتيجه ميتواند بيانگر این
موضوع باشد که نشانگرهای استفاده شده در این تحقيق
پراکنش مناسبي در طول ژنوم داشته و توانستهاند دامنه -
وسيعي از کل ژنوم را نمونهبرداری کنند.

شکل  -3تجزیه به مختصات اصلی تودههای  Ageilopsبراساس نشانگرهای CoRAP

Figure 3. Principal coordinate analysis (PCoA) for Aegilops accessions using CoRAP markers

تعیین ساختار جمعیت براساس نشانگرهای CoRAP

تجزیه ساختار جمعيت براساس دادههای حاصل از
آغازگرهای  CoRAPبا استفاده از نرمافزار Structure
 2.3.4در حالت  admixtureبا  Burn-in = 5000و
 MCMC = 5000در  Kبرابر  8انجام شد (شکل  .)4هر
هشت گونه مورد مطالعه با رنگهای متفاوت با توجه به

ضریب عضویت هر توده در گروههای متفاوت قرار گرفت و
ستونهای با رنگهای ترکيبي متفاوت نشاندهنده جریان
ژني بين تودهها و گونههاست .دو گونه  Ae. truncialisو
 Ae. umbelulataدر کنار هم با رنگ متفاوت قرارگرفتند و
جریان ژني از سمت  Ae. umbelulataبه Ae. truncialis
کامالً مشهود بود.

انگشتنگاری گونههای جنس ...
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شکل  -4تجزیه ساختار مبتنی بر مدل  Bayesianبرای گونههای  Ageilopsبا نشانگرهای CoRAP
Figure 4. The Bayesian model-based Structure analysis for Aegilops accessions using CoRAP markers

بحث
نتایج این آزمایش نشان داد که آغازگرهای استفاده شده و
بهطورکلي نشانگرهای  CoRAPقدرت تفکيك و تمایز مناسب
و باالیي در بين گونههای  Ageilopsوحشي داشتند .ميزان
اطالعات چندشکلي یکي از شاخصهای مهم برای مقایسه
نشانگرهای مختلف از لحاظ قدرت تمایز آنها ميباشد .مقادیر
باالی این معيار داللت بر چندشکلي باال در یك جایگاه
نشانگری است که در تفکيك و تمایز افراد نقش بسزایي دارد.
همچنين مقدار باالی محتوای چندشکلي نشاندهنده این است
که برخي از نشانگرها برای تمایز بين ژنوتيپهای با
خویشاوندی نزدیك مفيد هستند ( Struss and plieske,
 .)1998آغازگرهایي که  PICبزرگتر از  0/75داشته باشند
دارای اطالعات سودمند زیادی هستند ،آغازگرهایي که مقادیر
 PICآنها بين  0/25و  0/75باشد سودمند هستند و
آغازگرهایي که  PICکمتر از  0/25دارند ،حاوی اطالعات
سودمند اندکي هستند ( .)Landjeva et al., 2006در مقایسه با
مقدار  PICبسيار باال در این تحقيق ،در مطالعه تنوع ژنتيکي
 25اکوتيپ  Salviaبا  12آغازگر ترکيبي  CoRAPميانگين
 PICبرای نشانگرها  0/37با ميانگين درصد چندشکلي
 28/89گزارش شده است (.)Fabriki-Ourang et al., 2018
با تجزیه واریانس مولکولي ميزان واریانس باالی بين
جمعيتي مشاهده شده بيانگر تنوع ژنتيکي باال در بين گونههای
 Ageilopsبود و ميتواند بيانگر جریان ژني پایين در بين گونه-

ها باشد .در مطالعهای که  Moradkhaniو همکاران ()2015
برای بررسي روابط فيلوژنتيکي برخي از گونههای گندم
 Aegilopsو  Tiricumبا استفاده از نشانگرهای  ISSRو SSR
انجام دادند ،ميزان تنوع درون گروهي را بيشتر از تنوع بين
گروهي گزارش کردند .همچنين  Naghaviو همکاران ()2009
در بررسي تنوع ژنتيکي گندم  Aegilopsبا استفاده از
نشانگرهای  ،SSRتنوع باالیي را در بين گونههای مورد
بررسي مشاهده کردند .ميزان پایين جریان ژني ( )Nmو مقدار
باالتر شاخص تمایز بين جمعيت ( )Gstدر بين گونههای
 Ageilopsمشاهده شد که بيانگر کاهش جریان ژني و افزایش
ميزان تنوع بين جمعيت ميباشد .در ارتباط با این موضوع ،در
ارزیابي روابط فيلوژنتيکي  180توده گندم آژیلوپس و
تریتيکوم با استفاده از نشانگرهای  ،SCoTجریان ژني را در
بين گونههای  Ageilopsبرابر با  ،0/87تمایز بين جميعت را
 0/36و ميزان تنوع بين جمعيت را  37درصد گزارش کردند
( .)Pouraboughadareh et al., 2018در مطالعهای دیگر ،در
بررسي تنوع ژنتيکي گندم دوروم با نشانگرهای  ISSRو
 ،SCoTميزان شاخصهای  Nm ،Gstو تنوع ژنتيکي بين
جمعيت را بهترتيب با استفاده از نشانگرهای ،0/07 ISSR
 6/51و  10درصد و با استفاده از نشانگرهای  SCoTبهترتيب
 9/53 ،0/05و  7درصد گزارش کردهاند ( Etminan et al.,
 .)2016در مطالعه دیگری ميزان تنوع ژنتيکي کل ( 0/24 )Htو
مقدار تنوع ژنتيکي درون ( )Hsرا  0/13در بين گونههای مورد
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بررسي گزارش کردند که بيانگر تنوع پایين در درون گونهها
بود ( .)Alwala et al., 2006البته ،شاخص  Fstهمبستگي ژن-
های افراد مختلف در یك جمعيت و دوری و نزدیکي بين
جمعيتها را از طریق محاسبه هتروزیگوسيتي آللها ،فراواني
آللها و تنوع در جمعيتها نشان ميدهد .زماني که افراد از نظر
فراواني آللي کامالً مشابه باشند مقدار این شاخص برابر با صفر
و زماني که افراد از نظر آللي کامالً متفاوت هستند این مقدار
برابر یك ميشود ( .)Weir et al.,1996همچنين شاخص Fst
برای تمایز بين جمعيتها نيز بهکار ميرود .در این مطالعه مقدار
شاخص  Fstنشان داد که جمعيتهای مورد مطالعه کامالً از هم
متمایز شدهاند.
در این تحقيق با استفاده از شاخص تنوع ژنتيکي  Neiبه-
عنوان یکي از مهمترین شاخصهای بررسي تنوع ژنتيکي و
تعداد آلل مؤثر ،دو گونه  Ae. cylandricaو Ae. caudata
دارای تنوع ژنتيکي درون گونهای باالیي در بين گونههای مورد
بررسي بودند .در مقابل دو گونه  Ae. neglectaو Ae.
 umbelulataکمترین تنوع درون گونهای را داشتند .در مطالعه-
ای که  Aalamiو همکاران ( )2015بر روی سه گونه Ae.
 Ae. crassa ،tauschiiو  Ae. cylandricaبا استفاده از
نشانگر  RAPDانجام دادند ،باالترین سطح تنوع را در Ae.
 tauschiiبا استفاده از پارامترهای تنوع ژنتيکي گزارش کردند.
همچنين در مطالعهای دیگر با استفاده از نشانگرهای  SSRو
 ،ISSRبيشترین تنوع ژني  Neiدر گونههای  Ae. crassaو
 Ae. tauschiiگزارش شده است ( Moradkhani et al.,
.)2015
در این تحقيق بيشترین تشابه بين دو گونه Ae. truncialis
و  Ae. umbelulataو بين دو گونه  Ae.neglectaو Ae.
 cylanricaمشاهده شد .توماس و همکاران ( Thomas et al.,
 )2010در مطالعه گونههای گندم  Aegilosو  Tiriticumیوناني
با استفاده از نشانگرهای  RAPDو  ISSRبيشترین تشابه
ژنتيکي را در بين تودههای داخل گونه  Ae. Caudateگزارش
کردند .تجزیه خوشهای در این تحقيق توانست بهطور مناسبي
گونههای مورد مطالعه را در گروههای مجزایي تفکيك کند .در
تأیيد صحت گروهبندی انجام شده ،قرار گرفتن Ae. truncialis
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و  Ae. umbelulataدر یك گروه ،در زیرگروههای جداگانه و
همچنين قرار گرفتن  Ae. caudataدر یك گروه جدا ولي در
کنار این دو گونه ميتواند به این علت باشد که Ae. truncialis
از تالقي بين دو گونه  Ae. umbelulataبهعنوان والد دهنده
ژنوم  Uو  Ae. caudataبهعنوان والد دهنده ژنوم  Cبهوجود
آمدهاند ( .)Van slageren et at., 1994پورابوقداره و همکاران
( )PourAboughadareh et al., 2018نيز شباهت باالیي را
بين دو گونه  Ae. truncialisو  Ae. umbelulataمشاهده
کردند و ارتباط بين این دو گونه را مرتبط با ژنوم  Uمشترک
آنها بيان کردهاند .همچنين در مطالعهای دیگر که بر روی این
گونهها با استفاده از نشانگر  CBDPانجام شد ،این دو گونه را
در یك گروه قرار داد ولي نتوانست بهطور کامل تودههای این
دو گونه را از هم جدا کند ( .)Etminan et al., 2018در
بررسي دیگری که با نشانگرهای  RAPDبر روی گندمهای
وحشي جمعآوری شده از مناطق مختلف ترکيه انجام شد ،دو
گونه  Ae. truncialisو  Ae. umbelulataبا شباهت زیادی در
کنار هم قرار گرفتند ( .)Cenkci et al., 2008در بررسي
دیگری ،با استفاده از نشانگرهای  ISSRتنوع ژنتيکي گندمهای
 Aegilopsجمعآوری شده از نواحي شمالغرب ایران مورد
مطالعه قرار گرفت و نتایج آنها نيز این دو گونه را در کنار
یکدیگر قرار داد ( .)Baranduzi et al., 2013این نتایج نشان-
دهنده شباهت باالی ژنتيکي بين این دو گونه است .قرار گرفتن
توده  53گونه  Ae. speltoidesجمعآوری شده از کرمانشاه در
کنار توده  52گونه  Ae. neglectaجمعآوری شده از کرمانشاه
در گروه چهارم ميتواند به علت شباهتهای جغرافيایي و
جریانات ژني بوده باشد.
نتایج تجزیه به مختصات اصلي بهطور مناسبي توانست
نتایج گروهبندی تجزیه خوشهای را تأیيد کند و تفاوت جزئي
در گروهبندی ميتواند بدان علت باشد که تجزیه خوشهای با
صددرصد اطالعات نشانگری تودهها را گروهبندی ميکند ولي
نمودار پراکنش تجزیه به مختصات اصلي تنها با اطالعات
درصد پائين دو مؤلفه اول گروهبندی را انجام داده است .در
مطالعه پورابوقداره و همکاران نيز نمودار بدست آمده از تجزیه
به مختصات اصلي با گروهبندی انجام شده با تجزیه خوشهای
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Abstract
Aegilops range grasses (Poaceae family) as one of the most important ancestors of wheat is a
rich source of stresses tolerance genes. For this, the fingerprinting of genetic relationships in
accessions belonging to eight species of Aegilops was studied using targeted genes-related
CoRAP molecular markers. In designing the fixed primers, six genes CAT, MnSoD, SoS1,
miR398, miR160b and miR169gR responsible for abiotic stresses tolerance were used. The
lowest and highest polymorphic information contents were related to CoRAP2 and CoRAP10
primers with 0.92 and 0.96, respectively. The marker index varied from 6.89 in CoRAP7 primer
to 13.49 in CoRAP9 primer. Low gene flow (Nm) and high differentiation (Gst) was observed
between species. Also, the Fst index equal to 0.45 showed that the studied populations were
completely separated. Due to the high values of the effective allele number and Nei genetic
diversity, two species Ae. cylandrica and Ae. caudata showed high intra-specific diversity. The
greatest similarity was observed between two species Ae. truncialis and Ae. umbelulata as well
as Ae. neglecta and Ae. cylanrica. Cluster analysis appropriately divided species into distinct
groups, and principal coordinate analysis confirmed the results of cluster analysis. Using
structure analysis of the population, the mode of gene flow and genetic intermixture among
species were in accordance with the grouping results of cluster analysis and PCoA biplot.
Keywords: Genetic diversity, Range grasses, Resistance genes, Targeted markers, Wild wheat.

