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Abstract
Objective
The importance of wild relatives in wheat breeding has caused a lot of investigations to study the
genetic diversity and population structures in different species of wild wheat, using various
molecular markers. The purpose of this study was to investigate the molecular diversity of 90
different accessions of Aegilops tauschii and analyzing the genetic structure for clustering the
populations using CAAT box-derived polymorphism (CBDP) markers.
Materials and methods
In the present study, the genetic diversity and population structure of 90 different accessions of
Ae. tauschii collected from different geographical areas of Iran, was evaluated using 12 CBDP
primers.

Results
Based on the results, the 12 primers amplified 141 bands in which 91 were polymorphic with an
average of 7.58 bands pre primer. The polymorphism information content (PIC) and marker index
(MI) for the CBDP primers ranged from 0.40 to 0.49 and 1.49 to 4.99, respectively. Primers CB9,
CB12 and CB1 showed a high efficiency in genetic discrimination of evaluated accessions.
Population structure analysis classified evaluated accessions into three main groups with 10, 18
and 30 accessions respectively and other accessions recognized as a mixture accessions. In this
study, subpopulation NO.1 had the highest values of genetic diversity indices such as number of
effective alleles (Ne), Shannon index (I) and heterozygosity (He). Among Ae. tauschii
populations a very low genetic differentiation (Gst: 0.03) and high gene flow (Nm: 18.58) were
observed. The dendrogram resulted from cluster analysis categorized the assessed accessions into
three clusters which accordance with genetic structural analysis results.
Conclusions
Overall, the results of different parameters showed that the CBDP, is an appropriate marker
system for assessing the genetic diversity of Aegilops tauschii accessions. Regarding to the results
of genetic structural analysis and diversity parameters, a conservation program is
recommended for management of Aegilops germplasm as a valuable genetic resource in the wheat
breeding programs.
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چکیده
هدف :اهمیت خویشاوندان وحشی در به نژادی گندم سبب شده است تا مطالعات فراوانی در رابطه با بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی
گونههای مختلف گندم وحشی با استفاده از سیستمهای نشانگری گوناگون انجام شود .هدف این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی 90
توده مختلف  Ae. tauschiiبه منظور تعیین میزان تنوع ژنتیکی ،و همچنین آنالیز ساختار ژنتیکی آنها برای گروهبندی تودهها با
استفاده از چند شکلی حاصل از نواحی  CAAT-boxبود.
مواد و روشها :در این تحقیق تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت  90توده  Ae. tauschiiجمعآوری شده از مناطق مختلف ایران با
استفاده از 12آغازگر  CBDPمورد بررسی قرار گرفت.
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نتایج :با توجه به نتایج به دست آمده در مجموع ،تعداد  141باند توسط  12آغازگر مورد استفاده تولید شد که  91مورد از این باندها
چندشکل بودند و متوسط تعداد باند چند شکل تولید شده به ازای هر آغازگر برابر با  7/58بدست آمد .مقدار شاخص محتوای اطالعات
چند شکل) (PICو شاخص نشانگر ) (MIبرای آغازگرهای  CBDPمورداستفاده بترتیب بین  0/4تا  0/49و  1/49تا  4/99متغیر
بود .با توجه به شاخصهای محاسبه شده آغازگرهای  CB12 ،CB9و  CB1بیشترین کارایی را در تفکیک ژنتیکی تودهها نشان
دادند .تجزیه ساختار ژنتیکی ،تودههای مورد بررسی را در سه گروه اصلی با تعداد  18 ،10و  30توده دستهبندی نمود و بقیه تودهها
به عنوان تودههای مخلوط شناسایی شدند .در این مطالعه باالترین مقادیر شاخصهای تنوع ژنتیکی شامل تعداد آللهای مؤثر،
شاخص شانون و میزان هتروزیگوسیتی مربوط به زیر جمعیت  1بود .عالوه بر این ،میزان تمایز ژنی ( )Gstو جریان ژنی ( )Nmبین
زیر جمعیتها به ترتیب برابر با  0/03و  18/58بود .دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای ،تودههای مورد بررسی را به سه گروه تقسیم
بندی نمود که مطابق با گروهبندی حاصل از تجزیه ساختار ژنتیکی بود.
نتیجه گیری :نتایج حاصل از پارامترهای مختلف نشان داد که نشانگر  CBDPیک نشانگر مناسب در بررسی تنوع ژنتیکی
تودههای  Aegilops tauschiiمیباشد .همچنین با توجه به نتایج ساختار ژنتیکی جمعیت و پارامترهای تنوع ژنتیکی بین زیر
جمعیتی به نظر میرسد الزم است اقداماتی جهت حفاظت از این منبع ژنتیکی ارزشمند که توان بالقوه بسیار باالیی در بهنژادی گندم
زراعی دارد ،صورت گیرد.
کلمات کلیدی :تنوع ،ساختار جمعیت ،گندم وحشی ،مدیریت ژرم پالسم
نوع مقاله :پژوهشی.
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مقدمه
در حال حاضر گندم با اختصاص بیش از  218میلیون هکتار زمین زیر کشت ،دارای باالترین سطح زیر کشت و تولید محصول
در مقایسه با دیگر گیاهان زراعی در جهان میباشد ( .)Giraldo et al. 2019با اینحال به نظر میرسد تغییرات گسترده اقلیمی
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موجب کاهش شدید تولید این گیاه زراعی در آینده نه چندان دور شود ( .)Liu et al. 2018واریتههای یکنواخت اصالح شده کنونی،
فاقد انعطاف کافی برای مقابله با این شرایط ناپایدار اقلیمی میباشند ( .)Kahiluoto et al. 2019بنابراین بهنژادگران گندم با
چالش افزایش بازده ژنتیکی عملکرد ،متناسب با تقاضای رو به رشد این محصول ،در ترکیب با بهرهگیری از روشهای زراعی مناسب
برای به حداقل رساندن شکاف عملکرد و تضمین پایداری محیطی روبرو میباشند (.)Lopes et al. 2015
گونههای  Aegilopsکه از خویشاوندان وحشی گندم میباشند به بیماری ( Bansal et al. 2017; Olivera et al.

 )2018و تنشهای محیطی ( )Dulai et al. 2014; Colmer et al. 2006مقاومت نشان دادهاند .در حال حاضر ،برخی از
آللهای مربوط به این صفات مهم به روشهای مختلف از این گونهها به گندم منتقل شدهاند ( Liu et al. 2011; Olson et al.
 .)2013محققان بر این باورند که حدود  8000تا  10000سال پیش از تالقی بین دو گونه  Triticum turgidumو Aegilops

 tauschiiیک گونه هگزاپلوئید  T. aestivumایجاد شده که پس از اهلی شدن و کشت و کار و گزینش ،گندم نان امروزی را پدید
آورده است ( Kihara 1944; McFadden and Sears, 1946; Petersen et al. 2006; Dubcovsky and Dvorak,

 .)2007; Salse et al. 2008; Mayer et al. 2014; Pont and Salse, 2017اطالع کامل از تنوع ژنتیکی درون و بین
جمعیتی برای مدیریت ژرمپالسم ،تشخیص ژنهایی که درون یک گونه از لحاظ ژنتیکی منحصر بفرد میباشند و در نهایت تعیین
جمعیتهایی که نیاز به حفاظت دارند امری ضروری به نظر میرسد ( .)Zhuravlev et al., 2010اهمیت اطالع از تنوع ژنتیکی
در حیوانات اهلی ،از قبیل گاو ( ،)Ebrahimi et al. 2015گوسفند ( Khodabakhshzadeh et al. 2015; Vajed
 ،)Ebrahimi et al. 2016بز ( ،)Baghizadeh et al. 2009; Moghadaszadeh et al. 2015زنبورعسل ( Bahador

 )et al. 2016و طیور ( )Moazeni et al. 2016نیز گزارش شده است که نشان از اهمیت ویژه مدیریت و حفاظت از ژرمپالسم
در همه گونه های زیستی دارد .همچنین شناخت ساختار ژنتیکی جمعیت ،مدیریت مؤثر منابع ژنتیکی را از طریق تعیین حجم
نمونههای ذخایر توارثی برای نگهداری در بانک ژن یا بذر و شناسایی همنامی و ترادفها امکان پذیر میسازد (Falahati-

.)Anbaran et al. 2006
با توجه به وجود سطح باالیی از تنوع ژنتیکی درون منابع ژرمپالسمی خویشاوندان وحشی گندم در ایران ،به نظر میرسد
ارزیابی و توجه به این منابع ارزشــمند طبیعی ،مســیر تازهای در بهرهمندی از آنها در برنامههای بهنژادی گندم ایجاد نماید .در
سالهای اخیر ،سیستم های نشانگری متعددی در بررسی تنوع ژنتیکی ،تجزیه ساختار ژنتیکی و تجزیه فیلوژنتیکی توسعه یافته و
مورد استفاده قرار گرفتهاند ( .)Etminan et al. 2018aیکی از نشانگرهای مولکولی نوظهور و کارآمد در تجزیههای ژنتیکی و
بررسی تنوع گونههای گیاهی مختلف  CBDP1میباشد .طراحی آغازگر در این نشانگر بر اساس جعبه  CAATبا توالی توافقی
 GGCCAATCTکه ناحیه پیش برنده ژنها است ،میباشد ( .)Singh et al. 2014این ناحیه تقریبا در فاصله  80جفت بازی

CAAT box- derived polymorphism; CBDP
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باال دست کدون آغاز در ژنهای یوکاریوتی واقع شده است و نقش مهمی در فرآیند رونویسی ایفا میکند (.)Benoist et al. 1980
از نشــانگرهای  CBDPبطور موفقیت آمیزی در بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ساختار جمعیت در انواع ژرم پالسم زراعی و وحشی
گندم استفاده شده است (.)Etminan et al. 2018b; Etminan et al. 2019; Pour-Aboughadareh et al. 2019
مطالعات متعددی دربارة بررسی تنوع ژنتیکی بعضی از گونههای  Aegilopsصورت گرفته است .در بررسی تنوع ژنتیکی
 103توده مختلف  Aegilopsبا استفاده از دو نشانگر  CBDPو  SCoTتوسط )2019( Pour-Aboughadareh et al.
تنوع ژنتیکی باالیی بین تودهها مشاهده شد و بیشترین سهم واریانس ژنتیکی در تودهها با استفاده از تجزیه واریانس مولکولی مربوط
به درون گونهها بود .در مطالعهای دیگر با بررسی تنوع ژنتیکی موجود در تودههای مختلف  Ae. tauschiiبیشترین میزان تنوع در
تودههای مربوط به نواحی شمال ایران گزارش شده است ( .)Naghavi et al. 2010در بررسی انجام شده توسط Moradkhani
 ،)2012( et al.با ارزیابی تنوع ژنتیکی  20ژنوتیپ از  5گونه گندم زراعی و وحشی Ae. ، Ae. cylindrica ،Ae. tauschii

 Ae. speltoides.،crassaو  T. aestivumبا  10آغازگر  ISSRسطح باالیی از تنوع ژنتیکی در درون گونهها گزارش شده
است .در پژوهش دیگری دو جمعیت گندم دوروم شامل  21ژنوتیپ محلی گندم دوروم از مناطق مختلف ایران و  29ژنوتیپ پیشرفته
گندم دوروم از ایکاردا با استفاده از نشانگر  ،CBDPتوسط  )2018a( Etminan et al.مورد بررسی قرار گرفت که در این مطالعه
ضمن مشاهده تنوع ژنتیکی باال در بین این ژنوتیپها ،نشانگر  CBDPبه عنوان یک نشانگر کارآمد در بررسی تنوع ژنتیکی و
گروهبندی گونههای مختلف گندم وحشی بر اساس ساختار ژنومی آنها معرفی شد.
ایران یکی از مناطق مهم از نظر پراکنش گندمهای وحشی در جهان محسوب میگردد و این موضوع سبب شده تا گونههای
ژرمپالسمی همواره یکی از مهمترین منابع مورد بررسی ساختار جمعیت در ایران و دیگر نقاط جهان باشند .تا کنون اطالعات فراوانی
در رابطه با میزان تنوع ژنتیکی گونههای وحشی گندم با استفاده از انواعی از نشانگرهای مورفو-فیزیولوژیکی (Pour-
 ،)Aboughadareh et al. 2017b; Ahmadi et al. 2018a,b,cبیوشیمیایی ( Moghaddam et al. 2000; Cheniany
 )et al. 2007و همچنین نشانگرهای Mousavifard et al. 2015; Etminana et al. 2019; Zamanianfard ( DNA

 )et al. 2015توسط محققان مختلف گزارش شده است .زیستگاههای گندمهای وحشی در غرب ایران نواحی مناسبی برای استخراج
ژرم پالسم حاوی ژنهای مفید میباشند .بنابراین ،هدف این تحقیق بررسی میزان تنوع ژنتیکی موجود در برخی از تودههای Ae.

 tauschiiایران و همچنین بررسی قابلیت این سیستم نشانگری در تفکیک و گروهبندی تودههای مورد بررسی میباشد.

مواد و روشها
در این مطالعه 90 ،توده وحشی  Aegilops taushiiجمعآوری شده از زیستگاههای طبیعی واقع در دامنههای کوههای
مرکزی البرز از شمال ،شمال غربی تا شمال شرقی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت .بذور کلیه تودههای مورد بررسی در بانک ژن
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غالت واقع در دانشگاه ایالم نگهداری شدهاند .به منظور استخراج  DNAژنومی ،ابتدا بذرهای هر توده درون گلدانهای پالستیکی
کشت و در شرایط بهینه گلخانه قرار داده شدند .پس از جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچهها برگهای جوان هر گیاهچه برداشت و
 DNAآن با استفاده از دستورالعمل  CTAB2و بر اساس روش  )1987( Doyle and Doyleاستخراج شد .کیفیت DNA

استخراجی تودههای مورد بررسی توسط الکتروفورز ژل آگارز  0/8درصد مورد بررسی قرار گرفت .به منظور بررسی تنوع ژنتیکی12 ،
آغازگر  CBDPبر اساس توالیهای توافقی ارائه شده توسط  )2014( Singh et al.طراحی و استفاده شد که تمامی آنها قادر به
تولید باندهای قابل امتیازدهی و چندشکل بودند .دمای اتصال بهینه آغازگرها جهت تکثیر مناسب قطعات ،با استفاده از PCR

گرادیانت تعیین شد .حجم نهایی واکنش  20 ،PCRمیکرولیتر شامل  2میکرولیتر  DNAژنومی ( 50نانوگرم بر میکرولیتر)6 ،
میکرولیتر آب دیونیزه 2 ،میکرولیتر آغازگرهای مورد بررسی ( 10نانوگرم بر میکرولیتر) و  10میکرولیتر مسترمیکس ( )2Xبود .تکثیر
قطعات با استفاده از دســتگاه ترموســایکلر ( Bioradمدل  )T-100انجام شد.
برنامه دمایی هر واکنش شامل یک مرحله واسرشتهسازی اولیه در دمای  95درجه سانتیگراد به مدت چهار دقیقه و  3چرخه
حرارتی شــامل واســرشــتهســازی به مدت یک دقیقه در دمای  94درجه ســانتیگراد ،اتصــال آغازگر به مدت یک دقیقه در
دمای اختصاصی هر آغازگر و توسعه آغازگر به مدت دو دقیقه در دمای  72درجه سانتیگراد و یک مرحله تکثیر نهایی در دمای 72
درجه سانتیگراد برای مدت هفت دقیقه بود .برای محصوالت حاصل از واکنش  PCRاز روش ژل الکتروفورز آگارز  1/5درصد و
جهت رنﮓآمیزی ژلها از  Safeviewاستفاده شد و پس از عکسبرداری از آنها الگوهای باندی وجود باند (عدد یک) و عدم وجود
باند (عدد صفر) امتیازدهی شدند .شاخصهایی از قبیل تعداد کل باندهای مشاهده شده با استفاده از تعداد کل باندهای قابل امتیازدهی
برای هر آغازگر ( )NTB3و تعداد باندهای چندشکل ( )NPB4برای هر پرایمر به دست آمد .محتوای اطالعات چند شکل )PIC(5
برای هر نشانگر که تفاوتهای موجود در تعداد و فراوانی توزیع آللهای هر توده را نشان میدهد با توجه به غالب بودن نشانگرمورد
با استفاده از فرمول  𝑃𝐼𝐶 = 1 − ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖2محاسبه گردید .در این فرمول  pبرابر با فراوانی آلل iام در هر جایگاه برای کلیه
تودههای مورد مطالعه است ( .)Anderson et al. 1993کارایی نشانگر مورد بررسی همچنین از رابطه  MI=PIC × NPBبه
دست آمد ( .)Varshney et al. 2007قدرت تفکیک هر آغازگر با استفاده از فرمول  RP=∑IBمحاسبه شد که در آن = 𝐵𝐼

]𝑖𝑃  1 − [2 ∗ 0.5 −و  Piنسبت افرادی است که دارای آلل مشاهده شده میباشند (.)Prevost and Wilkinson 1999
کلیه پارامترهای ژنتیکی جمعیت شامل شاخصهای درون جمعیتی مانند تعداد آلل مشاهده شده ( )Naو تعداد آلل مؤثر( ،)Neشاخص
شانون ( )Iو شاخص میزان هتروزیگوسیتی ( )Heو همچنین پارامترهای ژنتیکی بین جمعیتی مانند تنوع ژنتیکی کل جمعیتها (،)Ht
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تنوع ژنتیکی درون جمعیتی ( ،)Hsضریب تنوع زنتیکی ( )Gstبین جمعیتها (تمایز ژنتیکی) و جریان ژنی ( )Nmبا استفاده از نرم
افزار  Popgene v 1.32محاسبه گردید.
تجزیه واریانس مولکولی برای تفکیک تنوع ژنتیکی کل به تنوع درون و بین تودهها با استفاده از نرم افزار GenAlEx
انجام شد .ماتریس فاصله ژنتیکی تودهها بر اساس ضریب دایس محاسبه و دندروگرام با استفاده از الگوریتم Neighbor joining
( )NJتهیه شد .دستهبندی دقیق تودهها به زیر جمعیتهای مناسب و تشخیص تودههای مختلط با استفاده نرم افزار Structure

 v3.2.4انجام گرفت ( .)Pritchard et al. 2000در این تجزیه ،تعداد  10تکرار مستقل برای هر یک از زیر جمعیتهای احتمالی
در نظر گرفته شد .تعداد  Kنیز بین  1و  10متغیر بود .مقادیر شاخصهای  Burn-inو  MCMCنیز به ترتیب  50000و 500000
در نظر گرفته شد.

نتایج و بحث
تعداد باندهای مشاهده شده ،تعداد باندهای چند شکل و درصد و پارامترهای چند شکلی :نتایج به دست
آمده برای آغازگرهای استفاده شده در جدول  1ارائه شده است .دوازده آغازگر  CBDPمورد استفاده الگویهای نواری مناسب و
قابل امتیازدهی تولید کردند .تعداد کل باندهای تولید شده  141عدد بود که  91عدد از این باندها چندشکل بودند .بیشترین درصد
چند شکلی در آغازگر  CB5با  83/33درصد و کمترین درصد چند شکلی در آغازگر  CB7با مقدار  50درصد مشاهده گردید .متوسط
تعداد باند چند شکل تولید شده به ازای هر آغازگر  7/58و به ازای هر توده  1/01بود .محتوای اطالعات چند شکلی ( )PICدر
نشانگرهای غالب از صفر تا نیم متغیر است و هرچه این عدد بزرگتر باشد نشان دهنده قدرت تفکیک باالتر آغازگر مورد استفاده
میباشد ( .)Anderson et al. 1993میانگین محتوای اطالعات چند شکل در آغازگرهای مورد بررسی برابر  0/446بود .بیشترین
محتوی اطالعات چندشکلی مربوط به آغازگر  CB1و کمترین این پارامتر مربوط به آغازگرهای  CB7و  CB3بود .باالترین مقدار
شاخصهای قدرت تمایز ( )Rpمربوط به  CB1و بیشترین میزان شاخص نشانگر ( )MIنیز مربوط به  CB1و  CB9بود .در این
میان CB7کمترین میزان از دو شاخص مذکور را نشان داد .میانگین محتوای اطالعات چند شکل در مطالعه Tahernezhad et

 )2010(al.در  28توده  Ae. tauschiiکه به وسیله  19آغازگر  SSRبررسی شدند  0/267به دست آمد .در مجموع ،با توجه به
این نتایج کلیه آغازگرهای مورد استفاده از کارایی قابل قبولی برخوردار بودند .آغازگرهایی که مقادیر  PICآنها بین  0/25تا 0/5
باشد سودمند هستند و آنهایی که کمتر از  0/25هستند حاوی اطالعات سودمند اندکی میباشند ( .)Ditta et al. 2018از طرفی،
شاخص قدرت تفکیک ( )Rpپارامتر بسیار مفیدی برای گزینش آغازگر مناسب میباشد .بر این اساس و بر اساس مکمل بودن نتایج
این پارامترها میتوان گفت آغازگرهای  CB9 ،CB1و  CB12به عنوان آغازگرهای مناسب در بررسی تنوع  Ae. tauschiiو
دیگر گونههای نزدیک به گندم معرفی میگردد.
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جدول  .1مشخصات آغاز همراه پارامترهای چندشکلی
Table 1. Characteristics of evaluated primers along with polymorphism parameters
توالی آغازگرها

کد آغازگر

Primer sequence

Primer code
CB1

RP

MI

PIC

P%

NPB

NTB

9.70

4.99

0.49

76.92

10

13

TGAGCACGATCCAATAGC

6.40

3.47

0.46

77.77

7

9

TGAGCACGATCCAATAAT

CB2

6.93

3.92

0.41

53.33

8

15

TGAGCACGATCCAATACC

CB3

8.02

4.44

0.44

56.25

9

16

TGAGCACGATCCAATAAG

CB4

3.33

1.94

0.43

83.33

5

6

TGAGCACGATCCAATCTA

CB5

2.78

1.49

0.40

50.00

3

6

TGAGCACGATCCAATCGA

CB7

9.58

4.99

0.43

76.92

10

13

TGAGCACGATCCAATGAT

CB9

6.28

3.46

0.43

58.33

7

12

TGAGCACGATCCAATGTT

CB10

9.20

4.96

0.47

71.42

10

14

TGAGCACGATCCAATATA

CB12

5.73

2.99

0.43

60.00

6

10

TGAGCACGATCCAATGAG

CB13

7.95

3.99

0.44

57.14

8

14

TGAGCACGATCCAATGCG

CB14

7.89

3.49

0.45

61.53

8

13

TGAGCACGATCCAATTGA

CB15

6.98

3.67

0.446

65.24

91

141

میانگین

Mean

MI ،PIC ، P%, NPB ،NTBو  Rpبه ترتیب بیانگر تعداد کل قطعات تکثیری ،تعداد قطعات تکثیری چندشــکل ،درصد چند
شکلی هر پرایمر ،محتوای اطالعات چندشــکل ،شاخص نشانگر و قدرت تفکیک میباشند.
ساختار ژنتیکی جمعیتها :با توجه به تغییرات مقدار  ∆kبه ازای تعداد مختلف گروهها ( Kشکل  )1و حداکثر بودن
منحنی در  ،K=3تودههای مورد مطالعه در سه گروه قرار گرفتند .تجزیه ساختار جمعیت به زیرجمعیتها شناسایی تودههای اختالط
یافته را امکانپذیر میسازد .همانطور که در نمودار ستونی به دست آمده نشان داده شده (شکل  )2تودههای مورد مطالعه بر اساس
حد آستانه 0/75به سه زیر جمعیت تقسیم شده اند 35/5 .درصد ( 32توده) از تودههای مورد بررسی دارای نسبت احتمال کمتر از حد
آستانه بودند و لذا به عنوان تودههای مختلط شناخته شدند و  64/5درصد از تودهها دارای مقادیر باالی  0/75بودند و بنابراین به یک
زیر جمعیت خاص تعلق گرفتند .در این بررسی هر یک از زیر ساختارهای  3 ،2 ،1و به ترتیب دارای  18 ،10و  30توده بودند .یکی
از دالیل ایجاد تودههایی که به عنوان مختلط شناخته میشوند؛ ایجاد پدیده شار ژنی بین تودههای مناطق مختلف است .برخی
مطالعات تمایز غیر مشخص و وجود تودههای مختلط  Aegilops strangulataرا در اثر دورگگیری که بین دو زیر جمعیت اتفاق
افتاده است گزارش نمودهاند ( .)Saeidi et al. 2006با توجه به مکان جمعآوری تودههای مورد بررسی در این بررسی که شامل
نوار دریای خزر نیز بوده است عواملی نظیر انتقال بذر توسط باد و همچنین فعالیتهای انسانی میتواند دلیل ایجاد تودههای ناهمگن
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در این جمعیتها باشد .در مطالعه  )2012( Sohail et al.بر روی  81ژنوتیپ  Ae. tauschiiجمع آوری شده از مناطق جغرافیایی
مختلف به وسیله نشانگرهای  ،DArTدامنه وسیعی از شباهت ژنتیکی (از  0/61تا  )0/99مشاهده شد.

شکل . 1نمودار دو طرفه برای تعیین تعداد بهینه K
Figure 1. Bilateral chart to determine the optimal number of K

شکل .2ساختار جمعیت به دست آمده از نرم افزار STRUCTURE
Figure 2. Inferred population structure out of STRUCTURE software

پارامترهای تنوع ژنتیکی درون زیر جمعیت و بین زیرجمعیتها :برای بررسی تنوع ژنتیکی موجود در درون زیر
جمعیتهای حاصل از تجزیه ساختار ژنتیکی ،پارامترهای تعداد آلل مشاهده شده ،تعداد آلل مؤثر ،شاخص شانون و هتروزیگوسیتی و
همچنین میزان چند شکلی در هر زیر جمعیت محاسبه گردید که مقادیر حاصل در جدول  2ارائه شده است .بیشترین میزان تعداد
آللهای مشاهده شده ( )1/57و درصد چند شکلی ( )0/60مربوط به زیر جمعیت  2و باالترین مقادیر پارمترهای دیگر تنوع ژنتیکی
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شامل تعداد آللهای مؤثر ،شاخص شانون و میزان هتروزیگوسیتی به ترتیب با مقادیر  0/27 ،1/28و  0/18متعلق به زیر جمعیت 1
بود .در مطالعهای بر روی  40ژنوتیپ مختلف  Aegilops tauschiiو  Triticumبه وسیله نشانگرهای  ISSRو  SSRتعداد
آللهای مؤثر برابر با  1/05در  Triticumو  1/60در  Aegilops tauschiiگزارش گردید ).(Moradkhani et al., 2015
این نتایج نشان میدهد که گونههای  Aegilopsاز پتانسیل بسیار زیادی برخوردارند که میتواند در برنامه های بهنژادی گندم
قابل استفاده باشد و از سوی دیگر ،سیستم نشانگری  CBDPقادر است این تنوع را نشان دهد.
میانگین پارامترهای تنوع ژنتیکی بین زیر جمعیتها در تمام مکانهای ژنی محاسبه و در جدول  3آورده شده است .میانگین
تنوع ژنتیکی کل ( )Htبرای مکانهای ژنی مشاهده شده با استفاده از آغازگرهای مورد بررسی  0/1803برآورد گردید و میزان تنوع
ژنتیکی درون زیر جمعیتها ( 0/1744 )Hsبه دست آمد .همچنین ضریب تمایز ژنی و میزان جریان ژنی در این نشانگر به ترتیب
برابر با  0/0360و  18/58بود .تمایز ژنتیکی جمعیتها که به وسیله پارامتر  Gstمحاسبه میگردد ممکن است به علت اختالف در
صفات ژنتیکی و یا بر اثر تغییر شرایط محیطی و انتخاب طبیعی ایجاد شده باشد .فرآیندهای تصادفی مانند مهاجرت و جهش نیز
میتوانند از عوامل تأثیرگذار بر تمایز ژنتیکی بین زیر جمعیتها باشند ( .)Putman and Carbone 2014این مقدار بر اساس
تقسیم بندی  )1978( Neiعبارتست از  :تمایز ژنی کم ( ، )Gst<0.05تمایز ژنی متوسط ( )0.05<Gst<0.15و تمایز ژنی باال
( .)Gst>0.15بر اساس این مقادیر تمایز ژنتیکی پایینی بین زیر جمعیتهای مورد بررسی وجود دارد.
همچنین اگر  Nmباالتر از یک باشد؛ جریان ژنی مهمترین عامل ایجاد تمایز ژنتیکی و هرگاه  Nmکمتر از یک باشد رانش
ژنی عامل اصلی ایجاد تمایز ژنتیکی تلقی میشود ( .)Yan et al. 2019بنابراین عامل ایجاد تمایز ژنتیکی بین جمعیتها و همچنین
تنوع ژنتیکی باال در زیر جمعیتهای گونه مورد بررسی در این مطالعه را میتوان مربوط به عامل جریان ژنی ایجاد شده دانست.
احتماال دلیل باال بودن جریان ژنی را میتوان عواملی چون دورگگیری بین زیر جمعیتهای مناطق مختلف و انتقال فیزیکی بذور و
یا دانههای گرده نسبت داد .در واقع این افزایش جریان ژنی ممکن است از هر دو طریق بذر و دانه گرده در جمعیتهای پراکنده
منجر به تمایز ژنتیکی متفاوت در جمعیتهای  Aegilopsدر ایران شده باشد .این نتایج با یافتههای )2012( Mahjoob et al.
که تنوع ژنتیکی باال بین زیر جمعیتهای گندم گزارش کردهاند ،مطابقت دارد .یکی از شاخصهای مناسب جهت ارزیابی میزان تمایز
بین جمعیتها سطح جریان ژنی بین آنهاست ( .)Wang et al. 2013در مطالعهای که توسط  )2006( Saeidi et al.بر روی
 57نمونه  Ae. tauschiiایران با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره انجام شد ،علت عدم تفکیک دقیق نمونهها بر اساس منشأ
جغرافیایی جریان ژنی بین زیرگونههای مورد مطالعه بیان شد .یکی از مزایای تنوع ژنتیکی باالی درون زیر جمعیتها میتواند افزایش
امکان ایجاد انتخاب برای صفات مناسب به عنوان والدین اصالحی در برنامههای بهنژادی گندم باشد )2018( Eltaher et al. .با
مطالعه  230نسل در حال تفرق گندم با استفاده از نشانگر  SNPمیزان جریان ژنی را در بین زیر جمعیتهای مورد مطالعه 62/5
گزارش نمودند و دلیل آن را انتخاب والدین دور از هم عنوان کردند .در مطالعه دیگری با بررسی تنوع ژنتیکی  70توده مختلف از
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انواع گونههای گندم با استفاده از  15آغازگر  SCoTمیزان جریان ژنی باالتر از یک برآورد شد ( Pour-Aboughadareh et al.

.)2017a

جدول  .2پارامترهای تنوع ژنتیکی برآورد شده درون زیرجمعیتهای  Aegilops tauschiiبا استفاده از نشانگر
CBDP
Table 2. Estimated genetic variation parameters within subpopulations of Ae. tauschii using
CBPD markers
درصد چند

هتروزیگوسیتی

شکلی
PPB %

شاخص شانون

He

تعداد

تعداد آللهای مشاهده

زیر جمعیت

آللهای مؤثر

شده

(تعداد)

Ne

I

Na

)Population(N

57.78%

0.18±0.01

0.27±0.02

1.28±0.03

1.52±0.06

)Pop1 (15

60.00%

0.17±0.01

0.26±0.02

1.27±0.03

1.57±0.05

)Pop2 (27

56.67%

0.16±0.01

0.25±0.02

1.26±0.03

1.53±0.05

)Pop3(48

جدول  .3شاخصهای تنوع ژنتیکی برآورد شده در زیرجمعیتهای  Ae. tauschiiبا استفاده از نشانگرهای
CBDP
Table 3. Estimated genetic diversity parameters in subpopulations of Ae. tauschii using
CBDP markers
میانگین  ±انحراف معیار

شاخصها

Means ± standard deviation

Parameters

0.1803±0.0319

( )Htتنوع ژنتیکی کل

0.1744±0.303

( )Hsتنوع ژنتیکی درون جمعبتها

0.0326

( )Gstضریب تمایز ژنی

18.58

( )Nmجریان ژنی

نتایج تجزیه خوشهای و تجزیه به مختصات اصلی :تجزیه خوشهای براساس باندهای حاصل از  12آغازگر CBDP

با کاربرد ضریب فاصله دایس و الگوریتم  Neighbor Joiningانجام شد که نتایج آن در شکل  3نشان داده شده است .بر اساس
تجزیه خوشه ای ،تودههای مورد بررسی در سه گروه جای گرفتند که گروه یک شامل  30توده ،گروه دو شامل  25توده و گروه سه
شامل  35توده بودند.
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تجزیه به مختصات اصلی نیز به عنوان روشی مکمل برای تجزیه خوشهای انجام گرفت ،این تجزیه نیز بر اساس داده های
نشانگر  CBDPدسته بندی تودههای مورد بررسی را در سه گروه تایید نمود و با گروهبندی حاصل از تجزیه خوشهای مطابق بود.
گروههای حاصل در شکل  4نشان داده شده اند )2014( Hamidi et al. .تنوع ژنتیکی  40ژنوتیپ گندم را با استفاده از نشانگرهای
 SCoT ،ISSRو  CDDPبررسی نمودند که در آن مطالعه پراکنش ژنوتیپها بر اساس داده های هر نشانگر بر اساس تجزیه
خوشهای نشان شد و برای نشانگرهای  ISSRچهار گروه و نشانگرهای  SCoTو  CDDPسه گروه تشخیص داده شد.

شکل  .3دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای بر اساس نشانگرهای  CBDPبرای  90توده  Ae. tauschiiارزیابی شده
Figure 3. Dendrogram rendered using cluster analysis based on CBDP markers for the 90
investigated Ae. tauschii accessions

تجزیه واریانس مولکولی :نتایج حاصل از تجزیه واریانس مولکولی تودههای مورد بررسی با استفاده از نشانگرهای
 CBDPدر جدول  4ارایه شده است .همانگونه که در این جدول مالحظه میشود سهم بخش های درون جمعیتی و بین جمعیتی از
واریانس کل بترتیب  96و  4درصد بود .وجود تنوع ژنتیکی باال در درون زیر جمعیتها نشان دهنده وجود اختالف ژنتیکی زیاد افراد
درون جمعیت از لحاظ مکانهای ژنی تکثیر یافته است و این گویای ناهمگنی درون زیر جمعیت میباشد .به طور کلی ناهمگنی
زیاد در درون جمعیت میتواند دالیل زیادی از جمله ماهیت پلی پلوئیدی ،اختالط فیزیکی بذور ،دگرگشنی ،تالقیهای مختلف بین
ارقام و غیره داشته باشد (.)Dumolin-Lapegue et al. 1997
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شکل  .4بایپالت حاصل از تجزیه مختصات اصلی برای  90توده  Ae. tauschiiبر اساس آغازگرهای
CBDP
Figure 4. Biplot derived from the PCoA for 90 Ae. taushii accessions based on CBDP
markers

نتیجهگیری :بررسی پارامترهای تنوع ژنتیکی در  90توده  Ae. tauschiiجمعآوری شده از مناطق مختلف به وسیله آغازگرهای
 CBDPن شان داد که این ن شانگر بخوبی قادر به شنا سایی چند شکلی و تنوع ژنتیکی موجود در تودههای ارزیابی شده میبا شد .با
توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش تودههای مورد بررسی در سه گروه دستهبندی شدند که از طرفی میتواند برای انتخاب
والدین در برنامههای ا صالحی جهت تنظیم تالقیهای دور در نظر گرفته شود و از طرف دیگر جهت مدیریت منابع ژرم پال سم در
بانک ژن برای جلوگیری از نگهداری زمینه ژنتیکی یک سان مفید واقع شود .عالوه براین ،باالبودن شاخصهای ژنتیکی و همچنین
میزان باالی جریان ژنی بین زیر جمعیتها میتواند بازگو کننده وجود تنوع آللی باال در هر زیر جمعیت باشـــد .از اینرو ،حفاظت و
استفاده بالقوه از این منبع ژرمپالسمی در اصالح گندم قابل توصیه میباشد.
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CBDP  بر اساس نشانگرهایAe. tauschi  توده90  آنالیز واریانس مولکولی.4 جدول
Table 4. The molecular analysis of variance of 90 Ae. tauschii accessions based on CBDP markers
منبع تغییرات

درجه آزادی

Source of variation

Degree of
freedom

)بین جمعیتها ( تودهها

میانگین مربعات

واریانس برآورد شده
Estimate

Mean square

variance

درصد

F آماره

مقدار احتمال

Percent

)Phi(

Sig

0.041

0.001

2

27.74

0.55

4%

87

12.85

12.85

96%

13.41

100%

Between population

درون جمعیتها
Within population

کل

89

Total
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