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Abstract
Objective
Durum wheat (Triticum turgidum) with an average annual production of 40 million tons, is the
tenth most important and common crop grown worldwide. The aim of this study was to analysis
the genetic diversity and population structure of durum wheat genotypes for knowledge and apply
in future genomic studies using SilicoDArT markers generated by DarTseq.
Materials and Methods
The DNA of 94 durum wheat genotypes were extracted by CTAB method from fresh leaves. The
quality and quantity of extracted DNA were measured using spectrophotometer and adjusted to
50 ng / μl. The DNA samples were processed at Diversity Array Technology Pty, Ltd, Australia
(https://www.diversityarrays.com) for DArTseq analyses using genotyping by sequencing
Platform. Genetic diversity and population structure analysis were performed on the remaining

7882 markers using: Power Markerv.3.25, DARwinver 5.0, STRUCTURE2.1., GenAlexv. 6.41 and Rv3.2.3
software.
Results
The amount of polymorphic information content (PIC) of SilicoDArT markers ranged from 0.023
to 0.499 with an average of 0.38. The mean reproducibility and call rate of sequences in all linkage
groups were above 0.98 and 0.92, respectively. The number of mapped SilicoDArT markers
varied from 300 markers in the linkage group (Chr1A) to 853 markers in the linkage group
(Chr7B). Chromosome size covered by SilicoDArT markers ranged from 829200 kbp in the
linkage group (Chr3B) to 589293.786 kbp in the linkage group (Chr1A). The results of cluster
analysis by Neighbor-Joining (NJ) method, population structure and discriminant analysis of
principal components were highly consistent with each other and clearly divided the studied
genotypes into four distinct groups. Genetic diversity among populations was primarily within
the population (76.36 vs. 23.64%).
Conclusions
The relatively high number of subpopulations and the presence of high genetic diversity among
and within populations were the characteristics of studied durum wheat genotypes in this study.
Therefore, considering the loss of 84% genetic diversity of durum wheat during the early
domestication processes, these populations can be used as a valuable resource in basic and applied
research in breeding projects.
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چکیده
هدف :گندم دوروم ) (Triticum turgidum L.با متوسط تولید ساالنه  40میلیون تن ،دهمین غلهی بسیار مهم و متداولی است
که در سراسر جهان کشت میگردد .لذا هدف از این مطالعه تجزیه تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت ژنوتیپهای گندم دوروم برای آگاهی
و استفاده از آن در مطالعات ژنومیک آینده با استفاده از نشانگرهای  SilicoDArTتولید شده از  DarTseqبود.
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مواد و روشها DNA :مربوط به  94ژنوتیپ گندم دوروم به روش  CTABاز برگهای تازه استخراج شد .کیفیت و کمیت
 DNAاستخراج شده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری و غلظت  DNAنمونهها به میزان  50نانوگرم در میکرولیتر
تصحیح

گردید.

نمونههای

DNA

در Australia

Ltd,

Pty,

Technology

Array

Diversity

) (https://www.diversityarrays.comبرای تجزیه ژنوتیپی  DArTseqبا استفاده از پالتفرم تجزیه ژنوتیپی بوسیله تعیین
توالی ) (GBSپردازش شدند .تجزیه تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت بر روی  7882نشانگر باقیمانده با استفاده از نرم افزارهای Power

 GenAlex v. 6.41 ،STRUCTURE 2.1. ،DARwinver5.0 ،Markerv.3.25و  Rv3.2.3انجام گرفت.
نتایج :مقدار محتوی اطالعات چندشکلی ( )PICنشانگرهای  SilicoDArTاز  0/023تا  0/499با میانگین  0/38متغیر بود .متوسط
تکرارپذیری و میزان قرائت توالیها در تمام گروههای لینکاژی به ترتیب باالی  0/98و  0/92بود .تعداد نشانگرهای SilicoDArT

نقشهیابی شده از  300نشانگر در گروه لینکاژی ( )Chr1Aتا  853نشانگر در گروه لینکاژی ( )Chr7Bمتفاوت بود .اندازه کروموزوم
تحت پوشش نشانگرهای SilicoDArTاز  829200/1 kbpدر گروه لینکاژی ) (Chr3Bتا  589293/79 kbpدر گروه
لینکاژی) (Chr1Aمتغیر بود .نتایج تجزیه کالستر به روش اتصال -همسایگی ( ،)NJساختار جمعیت و تابع تشخیص مؤلفههای
اصلی همخوانی باالیی با هم داشتند و بطور واضح ژنوتیپهای مورد بررسی را در چهار گروه مجزا قرار دادند .بیشترین میزان تنوع
ژنتیکی مربوط به تنوع درون جمعیتی بود.
نتیجهگیری :تعداد نسبتاَ باالی زیرجمعیتها و وجود تنوع ژنتیکی باال در میان و درون جمعیتها از ویژگیهای مجموعه ژنوتیپهای
گندم دوروم مورد مطالعه در این تحقیق بود .لذا با توجه به اتالف  %84تنوع ژنتیکی گندم دوروم طی فرآیندهای اولیه اهلی سازی،
این جمعیتها میتوانند به عنوان یک منبع ارزشمند در تحقیقات بنیادی و کاربردی در پروژههای بهنژادی مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :چند شکلی ،گروه لینکاژی ،جمعیت ،نشانگر ،گندم دوروم
نوع مقاله :پژوهشی
استناد :ابراهیمی پیمان ،کرمی عزت ،اطمینان علیرضا ،طالبی رضا ،محمدی رضا ( )1400تجزیه تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت
ژنوتیپهای گندم دوروم ) (Triticum turgidum L.با استفاده از نشانگرهای  SilicoDArTتولید شده از  DArTseqدر سطح
کل ژنوم .مجله بیوتکنولوژی کشاورزی.43-68 ،)3(13 ،،
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مقدمه
گندم دوروم ) ،(AABB) ،(2n = 4X = 28رایجترین شکل کشت شدهی گندمهای آلوتتراپلوئید است که به صورت
محصوالت ماکارونی و سمولینا مصرف میشود ،دوروم جزو "مجموعه گیاهان بنیادی" است که کشاورزی "دنیای قدیم" بر پایه
آن بنیاد نهاده شده است ( .)Ren et al. 2013; Oliveira et al. 2012گندم دوروم در شرق مدیترانه بوجود آمد ( Luo et al.

 )2007و جایگزین جد خود  T. dicoccumگردید ،مطالعات دادههای چند شکلی طول قطعات برشی ) (RFLPاین نوع گندم را
به عنوان عمدهترین شکل کشت گندم آلوتتراپلوئید مطرح نمود ( )Ren et al. 2013از نظر اهلیسازی گندم ،مناطق کردنشین
واقع در قسمت جنوب شرقی ترکیه و شمال سوریه جزو مناطق حیاتی محسوب میگردند (.)O¨ zkan et al. 2002
گسترش جغرافیایی گندم دوروم رابطه تنگاتنگی با مهاجرتهای انسانی داشته است .این گیاه عمدتاَ در حاشیه منطقه مدیترانهای،
جنوب اروپا و شمال آفریقا کشت میشود ،در حالی که اخیرا گسترش آن به جنوب آسیا نیز آغاز شده است .این محصول نقش مهمی
در تأمین و امنیت غذای مردم محلی مناطق مدیترانهای ایفا میکند ،جایی که حدود  ٪75از گندم دوروم جهان در آنجا تولید میشود
( .)Alsaleh et al. 2015در این مناطق ،گندم دوروم به طور گستردهای برای عملیات کالسیک کشاورزی و همچنین در رژیم
غذایی مردم محلی استفاده میشود.
توانایی افراد ،جمعیتها یا گونهها در انطباق با تغییر شرایط محیطی به طور مستقیم به میزان تنوع ژنتیکی آنها بستگی دارد
( .)Frankham 2005به طور کلی ،تنوع ژنتیکی باالتر توانایی سازگاری بیشتری با تغییرات شرایط محیطی را فراهم میکند ،در
حالی که تنوع ژنتیکی پائین با ایجاد یکنواختی ،کاهش سازگاری ( )Luan et al. 2006و افزایش احتمال انقراض را سبب میشود.
عالوه بر این ،اصالحگران نبات برای دستیابی به بهرهوری سریع در رابطه با بهبود عملکرد دانه ،مقاومت در برابر تنشهای زنده و
غیر زنده و سایر صفات از طریق انتخاب به تنوع توالی در جمعیتهای اصالحی نیاز دارند .برخی از این تغییرات ژنتیکی در اکسیشن-
های نگهداری شده در بانکهای ژنی وجود دارند و در صورت فهرستبندی صحیح ممکن است مورد استفاده قرار گیرد .این موارد
ممکن است شامل یافتن صفات ویژه و جدید یا انتخاب ترکیبات والدینی برای توسعه نتاج با حداکثر تنوع ژنتیکی جهت انتخاب
بیشتر باشد (.)Barrett and Kidwell 1998
آگاهی از تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت ،همچنین برای کارهای اساسی در بانکهای ژنی از قبیل :ایجاد مجموعههای اصلی
و فرعی که نمایانگر تنوع موجود در کل کلکسیون هستند ،در نمونههایی با سایز قابل کنترلتر ( Yan et al. 2007; Agrama

 ، )et al. 2009; El Bakkali et al. 2013ایجاد دادههای معیار به عنوان پایهای جهت تخمین احتمال از دست دادن تنوع
ژنتیکی در هنگام حفاظت ( ، )Reif et al. 2005برآورد قدرت نسبی نیروهای تکاملی رانش ژنتیکی ،انتخاب طبیعی ،جهش و
جریان ژن در جمعیتهای موجود در محل یا خارج از محل ( )Falconer and MacKay 1996; Ouborg et al. 1999و
شناسایی فاصلههای موجود در کلکسیونهای بانکهای ژنی ( )Brown 1989مفید است.
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کاهش تنوع ژنتیکی در گندم ،مانند بسیاری از محصوالت زراعی تحت تأثیر اهلی سازی و همچنین انجام فعالیتهای اصالحی
پسامندلی قرار گرفته است ( .)Morgante and Salamini 2003; Novoselovic et al. 2016اصالح متداول گیاهان زراعی
به طور مداوم با انتخاب ارقام برتر ،فشار زیادی را به ژرم پالسم گندم تحمیل مینماید ( )Rubenstein et al. 2005که منجر به
یکنواختی در ژرم پالسم برای منطقه و آب و هوای خاصی میگردد .یکنواختی تنوع ژنتیکی منجر به آسیبپذیری ژنتیکی گونههای
گیاهان در برابر تنشهای مختلف زیستی و غیرزیستی میشود (.)van de Wouw et al. 2010; Nielsen et al. 2014
بنابراین ،پایه ژنتیکی باریک هنوز هم مهمترین نگرانی اصالحگران نبات در مواجه با این یکنواختی ژنتیکی و کاهش آسیبپذیری
ژنتیکی با معرفی ژنوتیپهای متنوع از ژرم پالسمهای ملی و بین المللی به مواد اصالحی میباشد (.)Novoselovic et al. 2016
مطالعات اخیر در مورد گیاه شناسی و تاریخچه تنوع گندم در سراسر جهان نشان داد که بیشتر ارقام مدرن آسیایی به ژرم
پالسم اروپایی متکی میباشند ،در حالی که تنوع عظیمی از تودههای بومی در آسیا برای استفاده از پتانسیل بالقوه آنها در برنامههای
اصالحی ،به دست فراموشی سپرده شده است ( .)Balfourier et al. 2019این را میتوان با سطح باالی تنوع ژنتیکی بین ارقام
بهبود یافته با استفاده از تودههای بومی با منشائ هالل حاصلخیز ثابت کرد ( .)Balfourier et al. 2019بسته به مناطق
جغرافیایی ،ژنوتیپهای اهلی شده در شرایط آب و هوای متنوع و به ویژه تودههای بومی ،زمینه ژنتیکی با تنوع آللی غنی دارند و
میتوانند در برنامههای مختلف اصالحی مورد استفاده قرار گیرند (.)Talebi and Fayyaz 2012; Zhang et al. 2011
بنابراین ،اطالعات در مورد سطح تنوع در منابع ژنتیکی گیاهان زراعی میتواند به اصالحگران نبات کمک کند تا ارقام جدیدی با
پتانسیل عملکردی باال و آللهای مطلوب تولید نمایند ( .)Govindaraj et al. 2015شناسایی تنوع ژنتیکی در گیاهان با استفاده
از روشهای مختلف مانند نشانگرهای مورفولوژیکی ،بیوشیمیایی و مولکولی مبتنی بر  DNAانجام میشود ( de Vicente et al.

 .)2005بر خالف نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی که به راحتی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار میگیرند ،نشانگرهای
مولکولی مبتنی بر  DNAدقیق و مستقل از محیط هستند .بنابراین ،این نشانگرها ابزارهای متنوعی را با کاربرد گسترده ارائه میدهند
و از این رو به طور فزایندهای در بهنژادی گیاهان زراعی به ابزار ارزشمندی تبدیل میشوند ( .)Novoselovic et al. 2016انواع
مختلف نشانگرهای مولکولی مانند  )Marzario et al. 2018( SSR ،)Talebi and Fayyaz 2012( AFLPو CBDP

( )Etminan et al. 2018برای تجزیه تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت در خزانههای ژنی مختلف گندم استفاده شده است .با این
حال ،تعداد کم نشانگرها ،پوشش ضعیف ژنوم ،هزینه باال ،وقت گیر بودن و خطرات موجود در رابطه با ایمنی زیستی عمدهترین
عوامل محدودیت در استفاده از این نشانگرها هستند (.)Alam et al. 2018
به تازگی ،رویکرد جدیدی تحت عنوان تجزیه ژنوتیپی با استفاده از توالییابی ( )GBSبرای کشف همزمان SNPها و تجزیه
ژنوتیپی توسعه یافته است ( .)Elshire et al. 2011رویکرد  GBSیک روش تک مرحلهای یکپارچه در شناسایی  SNPو تجزیه
ژنوتیپی است ،همچنین این روش ابزاری سریع ،با بازده باال و مقرون به صرفه را برای تجزیه تنوع ژنتیکی در سطح ژنوم ،به ویژه
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برای مجموعههای ژرم پالسم و گونههای غیر مدل فراهم مینماید .این ویژگیهای  GBSبرای مطالعات تنوع ژنتیکی در گیاهان
با استفاده از مجموعهای از نشانگرهای مفید و حاوی اطالعات با ارزش ،سودمند و امیدوارکننده میباشد(.)Peterson et al. 2014
نشانگرهای  SilicoDArTنشانگرهای باینری غالب (وجود در مقابل عدم وجود) هستند که نیازی به هیچگونه ژنوم مرجعی ندارند
( .)Kilian et al. 2003پالتفرم تجزیه ژنوتیپی  DArTseqمیتواند هزاران نشانگر SilicoDArTرا در ریزآرایهها تولید
نماید که دارای توالی و جایگاه کروموزومی ویژه هستند .لذا ،این نشانگرها بسیار مفید و مؤثرتر از سایر نشانگرهای غالب مولکولی
هستند ( .)O’Connor et al. 2019نشانگرهای  SilicoDArTبرای مطالعات تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت در نخود
( ،)Seyedimoradi et al. 2020ماکادامیا ( ،)O’Connor et al. 2019مرکبات ( ،)Sagawa et al. 2018برنج
( ،)Ndjiondjop et al. 2017گندم ( ،)Mahboubi et al.2020; Baloch et al. 2016گندم دوروم ( Baloch et al.

 )2017و بادام زمینی ( )Pandey et al. 2014استفاده شده است.
پیشرفتهای زیادی در فرآیندهای کاهش پیچیدگی ژنوم روی داده است .با این حال ،روش  DArTseqاز طریق انتخاب
هوشمند کسری از ژنوم که عمدتاَ مربوط به ژنهای فعال است ،تأثیر مهمی را در این زمینه ایجاد کرده است .نشانگرهای کالسیک
 DArTتوسط نشانگرهای  DArTseqبر اساس تجزیه ژنوتیپی با استفاده از توالییابی ( )GBSجایگزین شدهاند .نشانگرهای
 DArTseqو  SNPبر اساس تکنولوژی  GBSبا موفقیت برای تهیه نقشه لینکاژی ،شناسایی  QTLدر جمعیتهای دو والدی
ایجاد شده برای تهیه نقشه ،مطالعات ارتباطی وسیع ژنوم ) ،(GWASمطالعات تنوع ژنتیکی در گندم ( )Baloch et al. 2016و
بسیاری از محصوالت دیگر ( )Grzebelus et al. 2014و همچنین انتخاب ژنومی و انتخاب به کمک نشانگر استفاده شده است.
کمبود اطالعات قابل توجهی در مورد ساختار ژنتیکی و خزانه ژنی گندمهای دوروم وجود دارد .تعداد کمی مطالعه علمی تنوع ژنتیکی
تودههای بومی گندم دوروم ایران و هالل حاصلخیز (کردستان واقع در ترکیه و سوریه) را از نظر تعداد آلل و آللهای خاص شرح
دادهاند .بیشتر گزارشها از روند کاهشی تنوع ژنتیکی در گیاهان خود گرده افشان مانند گندم دوروم به دلیل فشار انتخاب برای صفات
مهم اقتصادی حکایت دارند .لذا هدف از این مطالعه تجزیه تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت ژنوتیپهای گندم دوروم برای آگاهی و
استفاده از آن در مطالعات ژنومیک آینده با استفاده از نشانگرهای  SilicoDArTتولید شده از  DArTseqبود.

مواد و روشها
مواد گیاهی و استخراج  :DNAتعداد  94ژنوتیپ گندم دوروم شامل ارقام تجاری و تودههای بومی (جدول  )1از مرکز
تحقیقات کشاورزی دیم سرارود کرمانشاه تهیه و تحت شرایط گلخانهای در گلدان ،برای رسیدن به مرحله سه برگی کشت داده شد.
جهت انجام آزمایشات مولکولی ،در مرحله سه برگی اقدام به نمونه گیری به منظور استخراج  DNAگردید .برگهای تازه بصورت
بالک از تعداد  10گیاه از هر ژنوتیپ برای استخراج  DNAبا استفاده از روش  CTABموری و تامپسون ( ،)1980با اصالحات جزئی
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استفاده شد .کیفیت و کمیت  DNAاستخراج شده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری و غلظت  DNAنمونهها به
میزان  50نانوگرم در میکرولیتر تصحیح گردید.
تجزیه  :DArTseqنمونههای  DNAدر Diversity Array Technology Pty, Ltd, Australia

)(https://www.diversityarrays.comبرای تجزیه ژنوتیپی  DArTseqبا استفاده از پالتفرم تجزیه ژنوتیپی بوسیله تعیین
توالی ) (GBSپردازش شدند ( .)Nadeem et al. 2018نشانگرهای  SilicoDArTغالب بوده و نمرهدهی آنها به صورت  1و
 0انجام میشود ،که به ترتیب نشاندهنده وجود و عدم وجود یک قطعه برشی برای هر ژنوتیپ است .مجموعه دادههای اولیه شامل
 62269نشانگر  SilicoDArTبود که در تمام ژنوتیپهای گندم دوروم چند شکل بودند .این مجموعه داده برای پارامترهای کیفیت
فیلتر شد .نشانگرهایی با موقعیت ناشناخته کروموزوم ،فراوانی الل کمیاب  (MAF) ≥ 0.1و همچنین نشانگرهایی با داده از دست
رفته باالتر از  ٪10حذف شدند .نشانگرهایی با  ،PICقابلیت تکرارپذیری و نرخ قرائت توالی ) (Call rateبه ترتیب کمتر از ،0/05
 0/9و  0/8نیز از فرآیند تجزیه حذف شدند.
تجزیه و تحلیل دادهها :مقادیر محتوی اطالعات چندشکلی ) (PICهر نشانگر  SilicoDArTبا توجه به متد Botstein

) et al. (1980و با استفاده از نرم افزار ) Power Marker v.3.25 (Liu and Muse 2005محاسبه گردید.
تجزیه خوشهای(کالستر) ژنوتیپهای گندم دوروم به روش اتصال -همسایگی ) (Perrier et al. 2003) (NJبا استفاده از
نرم افزار  DARwin ver 5.0صورت گرفت ( .(Perrier and Jacquemoud-Collet 2006تجزیه ساختار جمعیت بر اساس
مدل مخلوط توسط نرم افزار  (Pritchard et al. 2000) STRUCTURE 2.1.و پیرو روش توسعه یافته Evanno et al.

) (2005محاسبه گردید.
با علم بر اینکه ،دامنه مقدار  Kاز  1تا  10میباشد ،با پنج اجرای مستقل و همزمان با  50/000تکرار مونت کارلو زنجیره
مارکوف) ،(MCMCمقادیر ) lnP(Dبرای یافتن بهترین مقدار  Kو برازش مناسبترین ساختار جمعیت در برابر مقادیر  Δkترسیم
شدند .تجزیه تابع تشخیص مؤلفههای اصلی ( )DAPCبا استفاده از بسته  (Jombart 2008) adegenetتوسط نرم افزار R

نسخه  3.2.3اجرا شد ) .(R Core Team 2014تجزیه واریانس مولکولی ) (AMOVAبرای تعیین تنوع مولکولی بین و
درون جمعیتها ) (Kدر نرم افزار  GenAlex v. 6.41انجام شد.
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.( مورد مطالعه در این تحقیقTriticum turgidum L.)  اسامی و کد ژنوتیپهای گندم دوروم.1 جدول
Table 1. Names and code of the studied durum wheat (Triticum turgidum L.) genotypes
in this research.
DArT
Ent. No
Variety / Line
No. vial
1
Saji
A1
2
Zahab
B1
3
SRN-1/KILL//2*FOLTA-1
C1
4
Imren
D1
5
Baniswaf4/Miki2
E1
6
Bcr/Lks4//Mrf1/Stj2/3/Mrf2/NormalHamari//Bcr/Lks4
F1
7
Bicrederaa1//Ossl1/Stj5/3/Ammar8
G1
8
CandocrossH25/3/Mrf2/NormalHamari//Bcr/Lks4/4/Berghouata1
H1
9
Korifla(DS15/Geier)
A2
10
CandocrossH25/BEZAIZAHF//Adnan2
B2
11
CandocrossH25/BEZAIZAHF/3/Sebatel2//Wdz6/Gil4
C2
CandocrossH25/Bicrederaa1/3/ICAMORTA0463//Lah/Ch12504/4/Bcrch1//
12
D2
Ossl1/Stj5/5/Ysf1/Otb6
13
CandocrossH25/Ouasbar2//Berghouata1
E2
14
CandocrossH25/Ouasbar2//Miki2
F2
15
CM829/CandocrossH25//Massine
G2
16
EMN093/Icarasha1
H2
17
Geruftel2/Ammar8
A3
18
IcaJihan39//Marsyr3/Murlagost2
B3
19
Icamilmus1/Waha/4/Icasyr1/3/Bcr/Sbl5//Turartu
C3
20
Gidara2(Stojocri/Omrabi3)
D3
21
Icamilmus3/Younes1/4/Marsyr3/3/Gcn//Stj/Mrb3
E3
22
Icamilmus4/3/Bcrch1//Ossl1/Stj5/4/Adnan2
F3
23
Icamilmus4/Adnan2//Adnan2
G3
24
Icamilmus5/Miki2//Geromtel1/Icasyr1
H3
25
Icarasha1/IcaKader2
A4
26
Icasyr1/3/Bcr/Sbl5//Turartu/4/13376/Bcrch1//Ossl1/Stj5
B4
27
Icasyr1/3/Bcr/Sbl5//Turartu/4/Icarasha1
C4
28
Maamouri3/Sebatel2
D4
29
Mrb5/Tdicds600545//Mrb5918/3/Wdz6/Gil4/4/Saadi1989/Chan/5/Geruftel2
E4
30
Ossl1/Stj5/5/Bidra1/4/BezaizSHF//SD19539/Waha/3/Stj/Mrb3/6/Icajihan1
F4
31
Quarmal/Gbch2/3/Mrf2/NormalHamari//Bcr/Lks4/4/IcaKader2
G4
32
Sbh/4/D68193A1A//Ruff/Fg/3/Mtl5/5/Marsyr3//Saadi1989/Chan
H4
33
SwAlg/Gd112/4/Quarmal/Gbch2/3/Mrf2/NormalHamari//Bcr/Lks4
A5
34
CM829/CandocrossH25//Icajihan7
B5
35
Mrf1/Stj2//Gdr2/Mgnl1/3/Bcrch1
C5
36
Ter1//Mrf1/Stj2/3/Icasyr1
D5
37
Icarasha2 (Stj3//Bcr/Lks4/3/Ter3)
E5
38
Adnan1//Mgnl3/Ainzen1
F5
39
Geromtel1/IRANYT053//Mgnl3/Ainzen1
G5
IcamorTA0462/4/Gdr2//SwAlg/Gdr140
H5
43/3/IcamorTA0463/5/Ter1//Mrf1/Stj2
41
IcamorTA0471//IcamorTA0459/Arislahn10/3/Mgnl3/Ainzen1
A6
42
IcamorTA041/4/IcamorTA0469/3/Bcr/Gro1//Mgnl1/5/MIKI2
B6
43
Waha (Plc/Ruff//Gta/Rtte)
C6
44
Mrb3/Mna1//Ter1/3/IcamorTA0459/Ammar7/4/Beltagy2
D6
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Maamouri1/5/IcamorTA0462/4/Stj3//Bcr/Lks4/3/Icamor"s"/6/Mgnl3/Ainze
n1
Azeghar2/5/IcamorTA0462/4/Stj3//Bcr/Lks4/3/Icamor"s"/6/Stj3//Bcr/Lks4/
3/Ter3
Mgnl3/Ainzen1/3/Bcr/Gro1//Mgnl1
Ossl1/Stj5/5/Bicrederaa1/4/BEZAIZSHF//SD19539/Waha/3/Stj/Mrb3/6/Stk
/Hau//Heca1
Omrabi5 (Jori c69/Hau)
Azeghar1/6/Zna1/5/Awl1/4/Ruff//Jo/Cr/3/F9.3/7/Azeghar1//Msbl1/Quarmal
Aghrass1/3/HFN94N8/Mrb5//Zna1/4/IcamorTA0458
Ouasloukos1/5/Azn1/4/BEZAIZSHF//SD19539/Waha/3/Gdr2
Ter1/3/Stj3//Bcr/Lks4/4/Aghrass1/3/Mrf1//Mrb16/Ru
Ter1/3/Stj3//Bcr/Lks4/4/Aghrass1/3/Mrf1//Mrb16/Ru
Korifla/AegSpeltoidesSyr//Amedakul
Korifla/AegSpeltoidesSyr//Mrb5
Korifla/AegSpeltoidesSyr//Loukos
MINIMUS/COMB
DUCK_2//CHAM_3/3/FICHE_6/4/MOJO/AIRON/5/SOMAT_3.1/6/CHEN
/ALTAR
84/3/HUI/POC//BUB/RUFO/4/FNFOOT/5/TILO_1/LOTUS_4/10/CBC
509
CHILE//SOOTY_9/RASCON_37/9/USDA595/3/D67.3/RABI//CRA/4/AL
O/5/HUI/YAV_1/6/ARDENTE/7/HUI/YAV79/8/POD_9/11/ALTAR 84/S
Younes/TdicoAlpCol//Korifla
Waha (Plc/Ruff//Gta/Rtte)
Korifla/AegSpeltoidesSyr//Lahn
T.dic.Crosses61/4/Quarmal/Gbch2/3/Mrf2/NormalHamari//Bcr/Lks4
Younes1/6/Ouasloukos1/5/Azn1/4/BEZAIZSHF//SD19539/Waha/3/Gd2
Icarasha1/T.Aeg.Crosses
Terbol975/Geruftel2/7/Icasyr1//Mrf2/T.dids20123/6/319ADDO/5/D68193A
1A//Ruff/Fg/3/Mtl5/4/Lahn
Icamilmus1/3/Marsyr3//Saadi1989/Chan/4/IcamorTA0471//IcamorTA0459/
Arislahn10/3/Mgnl3/Ainzen1
Icasyr1/3/Gcn//Stj/Mrb3/4/Mgnl3/Ainzen1/3/Bcr/Gro1//Mgnl1
Marsyr3/Murlagost2//T.dicocconIG91683/Ammar9
Waha//Azeghar2/RedSeedTer112
Icasyr1/3/Bcr/Sbl5//T.urartu/4/T.Aeg.Crosses
Icarasha2 (Stj3//Bcr/Lks4/3/Ter3)
Marsyr3/3/Gcn//Stj/Mrb3/4/T.Aeg.Crosses
Marsyr3//Saadi1989/Chan/3/T.Aeg.Crosses
ICAMORTA0469/4/ICAMORTA0463/3/CandocrossH25//Msbl1/Quarmal0
4182/5/Icasyr2/6/Geromtel1/Icasyr1
Jk/Ch1613//TpolonicumIG97746
PLATA_7/ILBOR_1//SOMAT_3/3/CABECA_2/PATKA_4//BEHRANG/5
/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1/4/VITROMAX/6/SOOTY
_9/RASCON_37//GUAYACAN INIA
Jk/Ch1523//Atlas2/3/Mrb5/Lahaucan
Jk/Ch1604//Ysf1/Otb6/3/Adnan2/Berghouata1
Icamilmus1/3/Marsyr3//Saadi1989/Chan/4/IcamorTA0471//IcamorTA0459/
Arislahn10/3/Mgnl3/Ainzen1

E6
F6
G6
H6
A7
B7
C7
D7
E7
F7
G7
H7
A8

B8

C8
D8
E8
F8
G8
H8
A9
B9
C9
D9
E9
F9
G9
H9
A10
B10
C10
D10
E10
F10
G10
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92

93

94

Mgnl3/Aghrass2/4/IcamorTA0462/3/Arislahn7//CI115/Bcrch1/5/Beltagy1/6
/Azeghar1//Blrn/Mrf2/3/Bicrederaa1/Azeghar2
Icasyr1//Mrf2/T.dids20123/6/319ADDO/5/D68193A1A//Ruff/Fg/3/Mtl5/4/
Lahn/7/Ouasloukos1/5/Azn1/4/BEZAIZSHF//SD19539/Waha/3/Gd2
Icasyr1//Mrf2/T.dids20123/6/319ADDO/5/D68193A1A//Ruff/Fg/3/Mtl5/4/
Lahn/7/Ouasloukos1/5/Azn1/4/BEZAIZSHF//SD19539/Waha/3/Gd2
Stj3//Bcr/Lks4/3/Ter3/4/Marsyr5/5/Sebatel2//Wdz6/Gil4
Icarasha1//Quabrach3/RedSeedTer109
Miki3 (Stj3//Bcr/Lks4)
Mrb3/Tboeoticum500648/3/ICAMORTA0462//Hau/Ch13323/4/Bcr/Gro1//
Mgnl1/5/Aghrass1/3/Mrf1//Mrb16/Ru
Mrb3/Tboeoticum500648/3/ICAMORTA0462//Hau/Ch13323/4/Bcr/Gro1//
Mgnl1/5/Aghrass1/3/Mrf1//Mrb16/Ru
SwAlgia/Gd181//Ch158/3/Marsyr3/Murlagost2/4/EMN0917/Adnan2
ALTAR 84
SORA/2*PLATA_12/3/SORA/2*PLATA_12//SOMAT_3/4/AJAIA_13/YA
ZI//DIPPER_2/BUSHEN_3
ALTAR84/STINT//SILVER_45/3/GUANAY/4/GREEN_14//YAV_10/AU
K/5/SOMAT_4/INTER_8/6/BCRIS/BICUM//LLARETA
INIA/3/DUKEM_12/2*RASCON_21
CAMAYO//HYDRANASSA30/SILVER_5/3/SOOTY_9/RASCON_37/5/D
UKEM_15/3/BISU_1/PLATA_16//RISSA/4/SOOTY_9/RASCON_37/6/S
OOTY_9/RASCON_37//TILO_1/LOTUS_4/7/BCRIS/BICUM//LLARETA
INIA/3/DUKEM_12/2*RASCON_21
ALTAR 84/BINTEPE 85/3/STOT//ALTAR
84/ALD/4/POD_11/YAZI_1/5/VANRRIKSE_12/SNITAN/6/SOOTY_9/R
ASCON_37//WODUCK/CHAM_3/7/YAV79/4/ARMENT//SRN_3/NIGRI
S_4/3/CANELO_9.1/5/MINIMUS/COMB
DUCK_2//CHAM_3/3/GREEN_19
PLATA_7/ILBOR_1//SOMAT_3/3/CABECA_2/PATKA_4//BEHRANG/1
0/1A.1D 5+1-06/2*WB881//1A.1D 5+106/3*MOJO/3/SOOTY_9/RASCON_37/9/USDA595/3/D67.3/RABI//CRA/
4/ALO/5/HUI/YAV_1/6/ARDENTE/7/HUI/YAV79/8/POD_9/11/CIRNO
C 2008

H10
A11
B11
C11
D11
E11
F11
G11
H11
A12
B12
C12

D12

E12

F12

نتایج
 ژنوتیپ گندم دوروم انجام92  بر رویDArTseq  تجزیه ژنوتیپی:SilicoDArT الگوی کیفی و تنوع نشانگرهای
 برخی از نشانگرها قبال گزارش نشده بودند و به هیچ موقعیت کروموزومی روی. ارائه دادSilicoDArT  نشانگر62269 گردید و
 نشانگرهای باقی مانده برای. این نشانگرها در تجزیه دادهها نادیده گرفته شدند، بنابراین.گروههای لینکاژی اختصاص داده نشدند
 نشانگر8865  در مجموع از میان. فیلتر شدند10  و دادههای از دست رفته بزرگتر و مساوی0/1 فراوانی آللی نسبی کمتر از
B  وA  نشانگر که دارای موقعیت کروموزومی مشخص بر روی ژنوم7882  تنها از، منتخب پس از عمل فیلترینگSilicoDArT

 نشانگر باقی مانده983  دیگر. برای تجزیه تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت در ژنوتیپهای گندم دوروم مورد بررسی استفاده شد،بودند
 با توالیهای شناخته شده روی گروههای لینکاژی در ژنوم،) نمودن آنها با ژنوم رفرنس گندم نانAlignment( که پس از همردیف
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 Dبالست ) (Blast nشدند ،همانطوریکه در باال ذکر آن رفت در تجزیهها نادیده گرفته شدند و حذف گردیدند .نشانگرهای
 SilicoDArTبر روی گروههای لینکاژی گندم دوروم (جدول  )2با میانگین  563نشانگر در هر کروموزوم توزیع شدند .تعداد
نشانگرهای  SilicoDArTنقشهیابی شده از  300نشانگر در گروه لینکاژی ( )Chr1Aتا  853نشانگر در گروه لینکاژی ()Chr7B
متفاوت بود .همانطور که در جدول  2نشان داده شده است ،اندازه کروموزوم تحت پوشش نشانگرهای  SilicoDArTاز
 829200/1kbpدر گروه لینکاژی ) (Chr3Bتا  589293/79 kbpدر گروه لینکاژی ) (Chr1Aمتغیر بود ،همچنین گروه لینکاژی
 Chr7Bبا میانگین  1/14نشانگر  SilicoDArTدر هر  ،Mbpتعداد نشانگرهای بیشتری را نشان داد (جدول  .)2محتوی اطالعات
چند شکلی ( )PICاز  0/023تا  0/499متغیر بود ،در حالی که تقریبا بیش از  ٪50نشانگرهای  SilicoDArTمقدار  PICرا بیش
از حد متوسط ( )0/38نشان دادند (شکل  .)1در تمام نشانگرهای  SilicoDArTمتوسط میزان تکرارپذیری و نرخ قرائت توالی
( )Call rateبه ترتیب بیش از  0/98و  0/92بود (جدول .)2
تجزیه ساختار جمعیت و تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گندم دوروم :تجزیه ساختار جمعیتی ژنوتیپهای گندم دوروم
بر اساس مدل بیزی ،چهار گروه مجزا را نشان داد (شکل  .)2چهار زیرجمعیت ،تنوع ژنتیکی نسبتاَ باالیی را نشان دادند که مقدار آن
از  0/02در زیرجمعیت ( )POP4تا  0/34در زیرجمعیت ( )POP3متغیر بود .فاصله خالص نوکلئوتیدی ( Net Nucleotide

 )Distanceبه عنوان یک پارامتر برای اندازه گیری تنوع ژنتیکی در بین جمعیتها ،باالترین و کمترین فاصله ژنتیکی را به ترتیب
بین زیر جمعیتهای  POP2و  )0/270( POP4و زیرجمعیتهای  POP1و ( )0/07( POP2جدول  )3نشان داد .تجزیه کالستر
به روش اتصال -همسایگی ) (Neighbour-Joiningبر اساس نشانگرهای  ،SilicoDArTژنوتیپهای گندم دوروم را در چهار
کالستر مجزا گروهبندی نمود (شکل .)3
میانگین شاخص تثبیت ( )Fstزیرجمعیتها از  )POP3( 0/21تا  )POP4(0/95متغیر بود (جدول  .)3مقادیر مخلوط نسبتا
زیادی بین زیر جمعیتهای  POP2و  ،POP3در مقایسه با سایر جمعیتها مشاهده شد .با احتمال زیاد این نتیجه به دلیل وجود
والدین یکسانی باشد که در شجره ژنوتیپهای گندم دوروم متعلق به این کالسترها استفاده شده است .تجزیه تابع تشخیص مؤلفه
اصلی ( )DAPCنیز برای برازش متناسبترین ساختار جمعیت بر اساس نشانگرهای  SilicoDArTاستفاده گردید .کمترین مقدار
 BICدر  K=4بدست آمد .بنابراین ،سه تابع مجزا تشخیص داده شد که به ترتیب  28/9 ،37/19و  21/63درصد تغییرات بین زیر
گروهها را توجیه مینمایند (شکل  .)4نتایج حاصل از تجزیه ساختار جمعیت و تجزیه تابع تشخیص ( )DAPCبا نتایج حاصل از
تجزیه کالستر مطابقت داشت .تجزیه واریانس مولکولی ) (AMOVAبرای تعیین تنوع مولکولی در بین و درون جمعیتها ()K=4
بر اساس نشانگرهای  SilicoDArTانجام شد (جدول  .)4بیشتر تغییرات واریانس ( )%76/36میان ژنوتیپها درون جمعیتها
مشاهده شد ،در حالی که اختالف بین جمعیتها (کالسترها) نسبتا کم بود (.)%23/64
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 نرخ،(PIC)  محتوی اطالعات چند شکلی، بر روی ژنوم گندم دورومSilicoDArT  توزیع نشانگرهای.2 جدول
)Average of Reproducibility( ( و متوسط تکرارپذیریCall Rate) قرائت
Table 2. SilicoDArT Markers Distribution on Durum Wheat Genome, Polymorphism
Information Content (PIC), Call Rate and Average of Reproducibility
Linkage

No.

Chromosome

Call Rate

One

PIC

Average of

Groups

Markers

Size(kbp)

(mean)

Ratio(mean)

(mean)

Reproducibility

Chr1A

300

589293.786

0.926811

0.53253

0.392783

0.987783

Chr2A

574

779665.301

0.928376

0.531615

0.378022

0.987819

Chr3A

454

750610.4

0.926852

0.528354

0.371944

0.987748

Chr4A

489

742808.8

0.929105

0.507459

0.382376

0.986216

Chr5A

436

708977

0.928146

0.520776

0.375594

0.98842

Chr6A

456

616320.1

0.928312

0.510363

0.392759

0.987314

Chr7A

789

735262.1

0.929175

0.510735

0.384203

0.986959

Ch1B

681

688589.5

0.92758

0.533268

0.385003

0.987277

Chr2B

759

800769.3

0.927394

0.531767

0.393895

0.987843

Chr3B

582

829200.1

0.922085

0.564573

0.369268

0.9861

Chr4B

333

671754.7

0.924849

0.538444

0.37495

0.987985

Chr5B

586

708929.4

0.923233

0.566275

0.382289

0.986366

Chr6B

590

720840

0.926843

0.534025

0.382743

0.986644

Chr7B

853

749946.8

0.92991

0.515027

0.392338

0.987082

Mean

563

720926.2

0.927048

0.530372

0.382726

0.987254

Group A

499.72

703276.78

0.928111

0.520261

0.382525

0.987465

Group B

626.3

738575.7

0.925985

0.540483

0.382927

0.987042
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)هاY  (محورDArTseq  ها)در نشانگرهایX  (محورPIC  توزیع فراوانی مقادیر.1 شکل
Figure 1. Frequency distribution of PIC values (the X axis) of DArTseq markers (the Y axis)

، واگرایی ژنتیکی میان (فاصله نوکلئوتیدی خالص) و درون (هتروزیگوسیتی مورد انتظار) جمعیت. 3 جدول
 ژنوتیپ گندم دوروم با92  مشاهده شده از مطالعه ساختار جمعیتیFst نسبت عضویت و مقدار میانگین
SilicoDArTاستفاده از نشانگرهای
Table 3. Genetic divergence among (Net Nucleotide Distance) and within (expected
heterozygosity) population, proportion of membership and mean value of Fst observed
from the study of population structure of 92 durum wheat genotypes using SilicoDArT
markers
Populatio
n

POP1
POP2
POP3

Net Nucleotide Distance

Expected

% 0f

Mean fixation

Heterozygosity

membership

index (Fst)

POP2

POP3

POP4

0.070

0.084

0.247

0.20

46

0.41

0.085

0.270

0.20

26

0.46

0.249

0.34

19.5

0.21

0.02

8.5

0.95

POP4
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 در گروهها بر حسب تجزیهSilicoDArT  ژنوتیپ گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای92  توزیع.2 شکل
 هر رنگ با یک گروه متفاوت، افراد (ژنوتیپها) در میلههای عمودی نشان داده شدهاند.)K=4(ساختار جمعیت
مرتبط است
Figure 2. Di st ri buti on of the 92 durum wheat genotypes using SilicoDArT markers in
groups according to the structure analysis (k = 4). The individuals were represented in
vertical bars, each color associated with a different group
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جدول  .4تجزیه واریانس مولکولی (  )AMOVAبر اساس دادههای نشانگرهای  SilicoDArTتولید شده
توسط  DArTseqدرون و بین جمعیتها ( ) K = 4از  92ژنوتیپ گندم دوروم.
Table 4. Analysis of molecular variance (AMOVA) based on DArTseq-generated
SilicoDArT markers data for within and between populations (K=4) of 92 durum genotypes.
Probability

% total variance

Variance component

Source of variation

0.001

23.64

63.24

Among populations

0.001

76.36

191.77

Within populations

بحث
شناسایی منابع ژنتیکی گیاهی و تنوع ژنتیکی طبیعی در خزانههای ژنی گیاهان زراعی برای تهیه مواد اولیه گیاهی با آللهای
جدید ضروری است که میتواند در برنامههای مختلف بهنژادی مورد استفاده قرار گیرد ( .)Nadeem et al. 2018نشانگرهای
مولکولی مختلفی مانند  SSR ،RAPD ،ISSR ،AFLPو غیره برای بررسی تنوع ژنتیکی در خزانههای ژنی گندم دروم استفاده
شده است ( .)Edwards et al. 2013; Altıntaş et al. 2008با این حال ،برآورد تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای تصادفی
با موقعیت کروموزومی ناشناخته (مانند  RAPD ،AFLPو  )ISSRیا نشانگرهایی بر اساس موقعیت ژنومیشان (مانند SSRها)
بر روی نقشههای لینکاژی ژنتیکی ویژه ،معموال از پوشش پائین سطح ژنوم رنج میبرد ) .(Varshney et al. 2019بنابراین،
اعتبارسنجی نشانگرهای مبتنی بر توالی مانند نشانگرهای  SilicoDArTsدر مقیاس بزرگ و استفاده از آنها در برآورد واقعی الگوی
تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت ژنوتیپهای گندم دوروم حیاتی است .این نشانگرهای جدید که اکنون به سرعت در گندم استفاده
میشوند و تحقیقات ژنومی را در بسیاری از محصوالت دیگر تسریع نمودهاند ،میتوانند نقش مهمی را در حفاظت از ژرم پالسمهای
گندم دوروم و برنامههای بهنژادی آن در آینده بازی نمایند .در نتیجه ،ما از نشانگرهای  SilicoDArTبا پوشش ژنوم بسیار باال
برای تنوع ژنوم و تجزیه ساختار جمعیت در یک پانل متشکل از  92ژنوتیپ گندم دوروم استفاده کردیم که ابزار ارزشمند و قدرتمندی
برای تجزیه  GWASدر آینده است .همچنین ،این ژرم پالسمها منابع بسیار ارزشمندی برای استخراج آلل و انتخاب گیاهان دهندهی
ژنهای مقاومت در برابر تنشهای مختلف زنده و غیر زنده از طریق نقشهیابی ارتباطی در کل ژنوم خواهند بود .میتوان از نشانگرهای
 SilicoDArTکاندید ،برای ایجاد ارتباط نشانگر و صفت ( )MTAدر رابطه با ژنهای خاص یا QTLهای بزرگ اثر کنترل کننده
صفات با ارزش در گندم دروم استفاده کرد .اطالعات (دادههای) نشانگرهای  DArTseqتوسط محتوی اطالعات چند شکلی ()PIC
برآورد گردید.
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 ژنوتیپ92  برای گروهبندیSilicoDArT  همسایگی با استفاده از نشانگرهای- تجزیه کالستر اتصال.3 شکل
گندم دوروم
Figure 3. Neighbor-joining cluster analysis using SilicoDArT markers for grouping 92
durum wheat genotypes
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 محورها نشانگر دو. ژنوتیپ گندم دوروم92 ) برایDAPC(  تجزیه تابع تشخیص مؤلفههای اصلی.4 شکل
. هر دایره یک کالستر را نشان میدهد و هر نقطه یک فرد (ژنوتیپ) را نشان میدهد.تابع خطی نخست هستند
 شناسایی شده استDAPC  توسط تجزیه،تعداد کالسترهای مختلف نشان داده شده
Figure 4. Discriminant analysis of principal components (DAPC) for 92 durum wheat
genotypes. Axes represent the first two linear discriminants. Each circle represents a
cluster, and each dot represents an individual. Numbers represent different clusters
identified by DAPC analysis
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ابراهیمی و همکاران1400 ،
محتوی اطالعات چند شکلی ( ،)PICاطالعات مربوط به تنوع یک ژن یا بخشی از  DNAرا در یک جمعیت فراهم میکند
که برای نشان دادن فشار تکاملی بر آلل و جهش در یک مکان ژنی که ممکن است طی یک دوره زمانی اتفاق افتاده باشد ،استفاده
میشود .زمانی که نمرهدهی ( )Scoringیک نشانگر بصورت ( )0و ( )1با نسبتهای  %50به  %50میباشد ،مقدار  PICحداکثر
برابر با  0/5محاسبه میشود .در این مطالعه ،ما تعداد زیادی ( )7882نشانگر چند شکل و بسیار با کیفیت  SilicoDArTرا از میان
 62269نشانگر فیلتر نموده و برای تجزیه تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت در یک مجموعه متشکل از  92ژنوتیپ گندم دوروم استفاده
کردیم .میانگین مقادیر  PICبرای تمام نشانگرهای  DArTseqبرابر  0/38بود ،که بیانگر کارآیی باالی این نشانگرها برای سنجش
تنوع ژنومی گندم دوروم است .به طور کلی ،توزیع مقادیر  PICدر بین نشانگرها نامتقارن بود و به سمت مقادیر باالتر از میانگین
متمایل بود ،طوریکه حدود  60درصد نشانگرها محتوی اطالعات چند شکلی ( )PICباالتر از میانگین نشان دادند (شکل  .)4توانایی
ما برای مقایسه مقادیر  PICدر این مطالعه محدود بود ،زیرا گزارشات کمی در مورد تنوع ژنتیکی با استفاده از  DArTوجود دارد و
ما نمیتوانیم گزارشات مدون را با استفاده از نشانگرهای  DArTseqدر مطالعات تنوع ژنتیکی گندم دوروم دنبال کنیم .مقادیر
متوسط  PICبه دست آمده در مطالعه ما باالتر از مقدار  PICبه دست آمده توسط  )2013( Ren et al.بود که متوسط مقدار PIC

با استفاده از نشانگرهای  SNPدر مجموعه جهانی متشکل از  150ژنوتیپ گندم دوروم را برابر  0/18888گزارش نمودند .پژوهشگران
( )Moragues et al. 2007تنوع ژنتیکی  63توده بومی گندم دوروم از کشورهای مدیترانه را با استفاده از نشانگرهای  AFLPو
 SSRبررسی کردند ،مقادیر متوسط محتوی اطالعات چندشکلی ( ،)PICبرای نشانگرهای  AFLPو  SSRبه ترتیب  0/24و 0/70
بود .توزیع مقادیر  PICدر نشانگرهای  DArTseqدر شکل ( )4نشان داده شده است .توزیع مقادیر  PICدر بین نشانگرها تقریبا
غیر یکسان بود و بیش از  3000نشانگر  DArTseqدارای مقادیر  PICنزدیک به 0/5بودند .حدود  %75نشانگرهای DArTseq

مقادیر  PICبیشتر  0/3داشتند.
عالوه بر مقدار  ،PICبرخی دیگر از پارامترهای کیفیت ،مانند نرخ قرائت توالی ( )Call Rateو قابلیت تکرارپذیری هر نشانگر
درون پانل ژنوتیپهای مورد بررسی گندم دوروم نیز تخمین زده شد .نرخ قرائت توالی ( ،)Call Rateدرصد امتیازات(نمرات) معتبر
در میان تمام نمرات ممکن برای یک نشانگر است ،جایی که قابلیت تکرارپذیری بصورت درصد تکرارپذیری امتیازدهی برای نمونههای
تکرار شده اندازه گیری میشود .میانگین نرخ قرائت توالی ( )Call Rateو قابلیت تکرار پذیری نشانگرهای  SilicoDArTدر این
مطالعه به ترتیب بیش از 0/98و  0/92بود .با وجود اینکه ترکیب آنزیمهای محدود کنندهی برشی و همچنین میزان تنوع در پانل
ارائه شده ،متفاوت از سایر گونههای گیاهی است ،میزان سنجش تکنیکی تکرار جفتها برای نمرهی نشانگرها و موفقیت در قرائت
توالی نشانگرها در نمونههای مورد بررسی ،باال و قابل مقایسه با کاربردهای قبلی  SilicoDArTsدر سایر گونههای گیاهی است
) .(O'Connor et al. 2019; Ndjiondjop et al. 2017; Grzebelus et al. 2014پوشش ژنومی نشانگرهای
 SilicoDArTدر این مطالعه برای اکثر کروموزومها یکنواخت بود و بیشترین ( )853و کمترین ( )300تعداد نشانگر به ترتیب در
کرموزومهای  Chr7Bو  Chr1Aمشاهده گردید ،که با مطالعات قبلی درگندم دوروم با استفاده از  GBSبا عملکرد باال مطابقت
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دارد ) .(Baloch et al. 2017تجزیه کالستر به روش گروهبندی اتصال -همسایگی ) )Neighbor Joiningبا استفاده از
مجموعه نشانگرهای  ،SilicoDArTژنوتیپهای گندم دوروم مورد بررسی در این مطالعه را در 4گروه اصلی و مجزا قرار داد .نتایج
این گروهبندی در سطح مطلوبی با ساختار جمعیت مبتنی بر مدل بیزی و نتایج تجزیه تابع تشخیص مؤلفههای اصلی ()DAPC
همخوانی و مطابقت نشان داد .اما از آنجایی که برخی از این کالسترها ،مخلوطی از ژنوتیپهای گندم دوروم را نشان دادند ،لذا
میتوان نتیجه گرفت به احتمال زیاد الینهای والدینی یکسانی در مسیر برنامههای بهنژادی این ژنوتیپها استفاده شده است .این
نتیجه با مطالعات قبلی که توسط نشانگرهای  SNPو  SilicoDArTتولید شده از  ،DArTseqروی مجموعههای مشابهی ( از
نظر اندازه جمعیت ) از ژنوتیپهای گندم دوروم انجام گرفتهاند ،مطابقت دارد (.)Fayaz et al. 2019; Baloch et al. 2017
گندم دوروم در ایران و سایر کشورهای تولید کننده اصلی آن در جهان مانند کانادا ،مکزیک ،ایاالت متحده آمریکا ،استرالیا ،ایتالیا،
ترکیه و  ...به طور عمده تحت شرایط دیم کشت میگردد و به دلیل تنشهای محیطی بویژه تنش خشکی ،عملکرد پائینی تولید
مینماید ( .)Beres et al. 2020گندم و محصوالت تهیه شده از گندم میتوانند  ٪20پروتئین و کالری مصرفی سرانه جمعیت 9/7
میلیارد نفری جهان را در سال  2050به خود اختصاص دهند ( .)CRP-WHEAT 2016گندم دوروم در درجه اول برای تهیه
ماکارونی تولید می شود ،اما همچنین یک ماده مهم برای تهیه کوسکوس و بلغور ،به ویژه در آفریقای شمالی و خاورمیانه است
( .)Beres et al. 2020بنابراین ،معرفی ژرم پالسمهای جدید در برنامههای بهنژادی برای کشاورزی پایدار و امنیت غذایی جمعیت
رو به افزایش جهان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .کشاورزان تودههای بومی گندم دوروم متشکل از واریتههای متداول را از
طریق انتخاب طبیعی و انسانی که نتیجه آن سازگار شدن این تودههای بومی با شرایط اقلیمی منطقه مورد کشت و روشهای مدیرت
بوده است ،را پرورش دادهاند ( .)Zeven 2000محققان قبلی ( )Masood et al. 2005نشان دادند که گندم ایمر وحشی در هالل
حاصلخیز اهلی شده است و پیامد آن بهنژادی گندمهای اهلی شدهی نان و دوروم منجر به باریک شدن پایه ژنتیکی و تنوع ژنتیکی
آنها شده است .میزان اتالف اولیه تنوع ژنتیکی گندم دوروم طی فرآیند اهلی سازی حدود  %84برآورد شده است .در طول تاریخ
تکاملیشان ،محصوالت گندم از طریق سهم عمده کشاورزان برای تأمین نیازهای مصرف کننده ،شیوههای فرهنگی و پاسخگویی
به شرایط در حال رشد و تغییر اقتصادی  -اجتماعی شکل گرفته است (.)Zeven 2000
پیش بینی میگردد ،دانش جامع در مورد تنوع ژنتیکی گندم دوروم از نواحی اکو -جغرافیایی متنوع ،تأثیر چشمگیری در حفاظت
و استفاده از ژرم پالسمهای گندم دوروم داشته باشد و بهنژادگران را در طراحی رویکردهای نوین برای دستیابی به تنوع سودآور در
برنامههای بهنژادی یاری نماید .فناوری ) Arrays Diversity (DArTseqثابت کرده است که یک نشانگر مولکولی قوی است،
به طوریکه میتواند با اطمینان خاطر برای تجزیه تنوع ژنتیکی و نقشهیابی ژنها در بسیاری از گونههای گیاهی مورد استفاده قرار
گیرد ).(Akbari et al. 2006; Grzebelus et al. 2014; Brinez et al. 2012
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نتیجهگیری :انتخاب ژنومی یک ابزار پی شرفته بهنژادی ا ست که پتان سیل زیادی برای ا صالح و بهبود ژنتیک گیاهان دارد،
اما این پتان سیل تا اندازهی زیادی به تعداد ن شانگرهای مولکولی و دا شتن پو شش ن سبی کامال متعادل در سطح ژنوم ب ستگی دارد
( .)Heffner et al. 2009پیشرفت سریع در فن آوریهای تعیین توالی و ژنوتیپ در چند سال گذشته ،توسعه آرایههای  SNPو
 DArTseqرا حتی برای گ یا هان پلیپلوئ ید مان ند گ ندم ام کان پذیر کرده استتتتت ( .)Edwards et al. 2013یکی از
امیدوارکنندهترین رویکردها برای بهبود صتتفات ،معرفی آللهای جدید استتت .به عنوان گام نخستتت ،رویکردهای استتتخراج آلل را
میتوان به روشهای مختلف و در مجموعههای مختلف ژرم پالستتتم گیاهی انجام داد .بنابراین ،با انجام آزمایشهای میدانی چند
مکانه در محیطهای متنوع و تجزیه فنوتیپ ژرم پال سمهای مورد برر سی میتوان ن شانگرهای مرتبط برای ت شریح ژنتیکی صفات
پیچیده را شنا سایی نمود .عالوه بر این ،در صورت در د سترس نبودن دادههای شجره نامه ،میتوان از روابط ژنتیکی برای انتخاب
والدین مناستتتب جهت گنجاندن آنها در برنامههای بهنژادی استتتتفاده کرد .از اطالعات تولید شتتتده در اینجا میتوان برای طراحی
برنامههای بهنژادی متناستتب با نیازهای منطقهای و محلی استتتفاده کرد .وجود تعداد زیادی از نشتتانگرهای  DArTseqو ،SNP
مقرون به صرفه بودن و محتوی چند شکلی نسبتا زیاد آنها جنبههای عالی برای غربالگری گسترده در سطح ژنوم برای اهداف تنوع
ژنتیکی را فراهم نموده ا ست .تنوع ژنتیکی خزانه ژنی گندم دوروم باید بیشتر تبیین شود تا طبقهبندی ،نگهداری منا سب ،حفاظت و
استفاده از این منابع ژنتیکی ارزشمند تسهیل گردد.
سپا سگزاری :بدینو سیله از معاونت پژوه شی دان شگاه آزاد ا سالمی واحد سنندج و مرکز تحقیقات ک شاورزی دیم سرارود
کرمانشاه به خاطر همکاری در تأمین مواد گیاهی و انجام بخشی از آزمایشات تشکر و قدردانی میگردد.
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