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Abstract
Objective
Plant genetic variation, during the long-term domestication of the cultivated barley, especially
after the modern breeding and intensive cultivation, reduced significantly, leading to genetic
erosion in this crop as well. Wild relatives of cultivated barley are potential source of valuable
genetic materials for barley improvement. Genetic variation of wild species belonging to primary
gene pool of barley is important in employing in barley breeding program, particularly for
tolerance to biotic and abiotic stresses. Being a close relative of wild species (H. spontaneum L.)

and the lack of tolerance genes among the cultivated genotypes of barley makes gene
introgression the appropriate avenue to transfer desired genes such as abiotic stress tolerance.
Materials and methods
In this research a backcross populations (BC2F1) developed from interspecific hybridization
between cultivated barley and its wild relative (H. spontaneum L.) was assessed for genetic
diversity using molecular markers which are valuable to assist background selection for recurrent
parent.

Results
Arliquin and POPGENE softwares were used to analyze genetic diversity and molecular variance
(AMOVA) among populations, respectively. Gst and Nm parameters had an average of 0.59 and
0.34, respectively, indicating a low gene flow among nine groups of backcross families. The
AMOVA results showed that majority of genetic diversity belonged to within population variation
(86.48%). Nei's genetic similarity ranged from 0.41 to 0.92 which were consistent with those of
genetic distance

Conclusions
Microsatellite markers have strong differentiation ability to discriminate the resultant genotypes
from a bi-parental cross.
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تنوع ژنتیکی فامیلهای تالقی برگشتی حاصل از تالقی جو زراعی و وحشی با نشانگرهای
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چکیده
هدف :تنوع ژنتیکی در گیاهان در طی مدت طوالنی اهلی شدددن جو زراعی ،بویژه پس از اسددتفاده از روشهای اصددی ی مدرن و
کشت فشرده ،به میزان قابل توجهی کاهش یافته و معضل فر سایش ژنتیکی در این گیاه مطرح میبا شد .خویشاوندان و شی جو
زراعی دارای مواد ژنتیکی با ارزش برای اصدددیح جو هسدددتند .تنوع ژنتیکی گونه های و شدددی متعلق به خزانه ژنی اول یه جو در
بکارگیری برنامههای اصی ی جو به خصوص برای تحمل در برابر تنشهای زنده و غیر زنده ائز اهمیت بسیاری است .با توجه به
قرابت گونه و شدددی  )Hordeum. spontaneum L.با گونه زراعی و عدم اقبال در یافتن ژن های مقاومت در گو نه زراعی،
اینترگرسیون ژنی راه لی مناسب برای انتقال ژنهای مطلوب است.
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مواد و روشها :در این پژوهش تنوع ژنتیکی جمعیت تیقی برگشتی اصل از تیقی بینگونهای جو زراعی و و شی با استفاده
از نشددانگرهای مولکولی که در تسددریت انتباب برای سددهر بیشددتر والد دورهای در روند تیقی برگشددتی مفید اسددت ،با اسددتفاده از
نشانگرهای ریزماهواره ارزیابی شده است.
نتایج :برای بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه واریانس مولکولی  )AMOVAدر بین  142فامیل اصل از تیقی برگشتی ،به ترتیب
از دو نرمافزار  POPGENEو  ARlIQUINا ستفاده شد .میانگین شاخصهای  Gstو  Nmکه ن شاندهنده میزان تفرق ژنی و
جریان ژنی بین گروهها اسدددت به ترتیب معادل  0/59و  0/34بود ،که بیانگر یک تبادل ژنی پایین بین  9گروه اصدددل از تیقی
برگشتی بوده است .تجزیه واریانس مولکولی گروهها نشان داد که عمدة تنوع ژنتیکی  86/5شناسایی شده مربوط به درون گروهها
بوده ا ست .دادههای ا صل از ت شابه ژنتیکی نی در دامنهای از  0/41-0/92قرار گرفتند ،که با نتایج فا صله ژنتیکی تطابق دا شت.
تجزیه ساختار جمعیت با استفاده از نرمافزار  STRUCTREجمعیت را به پنج گروه با تعداد  20 ،27 ،22 ،40و  35فامیل برای هر
گروه تقسیر کرد.
نتیجهگیری :نتی نشددانگرهای  SSRجهت افزایش کارایی برنامههای انتقال ژن از گونههای خویشدداوند جو بهمنظور اصددیح جو
بهویژه برای تحمل تنشهای زنده و غیرزنده دارای پتانسیل ارزشمندی هستند.
کلیدواژهها :تنوع ژنتیکی ،جمعیت تیقی برگشتی ،نشانگر مولکولی ،نرمافزار استراکچر.
نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :کرم زاده فرزانه ،ارزانی ا مد ،میرمحمدی میبدی سیدعلی محمد ،ابراهیر فاطمه  )1400تنوع ژنتیکی فامیلهای تیقی
برگشتی اصل از تیقی جو زراعی و و شی با نشانگرهای مولکولی .مجله بیوتکنولوژی کشاورزی.131-154 ،)3 13 ،
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مقدمه
جو  )Hordeum vulgare L.یکی از غیت مهر در سرا سر جهان ا ست که با افزایش تقاضا برای تولید آن مواجه است.
افزون بر اهمیت اقتصددادی ،ژنوم جو در دود  5/1میلیارد جفت باز) مدل مهمی برای بررسددیهای ژنتیکی به شددمار میرود ،زیرا
گیاهی ا ست خودگ شن ،دیپلوئید با تعداد کروموزوم کر  )2n=2x=14و به ن سبت بزرگ  6-8میکرومتر) و همچنین دورگگیری
در آن آسددان اسددت  .)Liu et al. 2020تنوع ژنتیکی پایه و اسدداا اصددیح گیاهان اسددت که از تکامل طبیعی نش د ت گرفته و
مهرترین جز در پایداری نظامهای بیولوژیکی ا ست که سازگاری درازمدت و بقای جمعیت گیاهی را ت ضمین میکند Ali et al.
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 .)2020ارزیابی و تعیین سطح تنوع ژنتیکی ژرمپی سر برای انتباب والدین منا سب و نیز اعمال روشهای گزین شی مطلوب گام
اول در اغلب برنامههای ا صی ی میبا شد .در سالهای اخیر به لحاظ کاربرد ارقام ا صیح شده و یکنواختی ک شت ،تنوع ژنتیکی
گیاهان مبتلف در معرض خطر قرار گرفته ا ست .به همین لحاظ ارقام بومی بهدلیل تطابق و سازگاری با شرایط محیطی مبتلف،
ذخایر ژنتیکی با ارزشددی برای تقویت تنوع ژرمپیسددر اصددی ی و نیز منابت بالقوه برای ژنهای مقاومت به تنشهای زیسددتی و
غیرزیسددتی میباشددد  .)Arzani & Ashraf. 2016بنابراین اهمیت جمتآوری ،نگهداری و ارزیابی تنوع ژنتیکی در گونههای
و شی بسیار زیاد است .)Petkovski. 2018
بیوتکنولوژی مدرن به دنبال ا ستفاده گ ستردهتر از تنوع ژنتیکی میبا شد تا با ا ستفاده از ویژگیهای منا سب در گونههای
و شی ،به اصیح گیاهان زراعی بپردازد  .)Volk & Byrne. 2020جو و شی H. vulgare ssp. spontaneum Koch

 )C.دارای خزانه ژنی قوی و کروموزومهای همولوگ  )HHبا جو زراعی اسددت  ،)Liu et al. 2020بهطوری که تیقیپذیری
کاملی با گونه زراعی دارد .با توجه به جنبههای م شترک این گونه و شی با گونه زراعی ،در طی دههای اخیر بهعنوان زیرگونه H.

 vulgareنه گونه جداگانه) در طبقهبندی گیاهشناسی در نظر گرفته میشود .گونه اسپانتانئوم از تنوع ژنتیکی باالیی برخورداراست
از این رو منبت ژرمپیسر مهمی برای انتقال ژنهای مفید به جو زراعی محسوب می شود  .)Liu et al. 2020در سالهای اخیر،
روشهای ژنتیک مولکولی با ا ستفاده از چند شکلی  DNAبه طور فزایندهای برای تعیین م شب صه و شنا سایی ژرمپی سر جدید
بهمنظور بهرهبرداری در برنامههای اصی ی گیاهان استفاده شدهاند .در این راستا ،نشانگرهای مولکولی ابزار قدرتمندی را در اختیار
متبصصین قرار دادهاند  .)Abbasov et al. 2019نوع روش مولکولی مورد استفاده برای سنجش فواصل ژنتیکی در ژنوتیپهای
گیاهی به میزان تفاوتهای ژنتیکی در ال ارزیابی ،وابسددته اسددت  .)Zhang et al. 2014همچنین ،اسددتفاده از نشددانگرهای
مولکولی در سالهای اخیر جهت تعیین تنوع ژنتیکی بین جمعیتها و جانداران فاظت شده ،کاربرد گ ستردهای یافته ا ست .میزان
چندشدددکلی بهدسدددتآمده از این نشدددانگرهای ژنتیکی ،یکی از پارامترهای قابل ارزیابی برای مطالعه جمعیتهای مبتلف و درک
تفاوتهای ژنتیکی بین جمعیتها است  .)Vajed Ebrahimi et al. 2017aدر این میان ،ریزماهوارهها به سبب برتریهایی که
دارند ،برای مطالعات ژنتیک جمعیت ن سبت به سایر ن شانگرها ارجح ه ستند  .)Vajed Ebrahimi et al. 2017bانجمنهای
بینالمللی ریزماهوارهها را به عنوان بهترین نشدددانگر جهت تعیین تنوع ژنتیکی گونهها معرفی کرده اسدددت Mohammadifar

 .)and Mohammadabadi 2011; Vajed Ebrahimi et al. 2016در دهههای اخیر ریزماهوارهها یکی از عمومیترین
ن شانگرهای مولکولی بودهاند که در زمینههای مبتلف به کار رفتهاند .ریزماهوارهها ردیفهای کوتاه تکراری پیاپی 1به طول کمتر از
 6عدد نوکلئوتید همانند  )ATT ، )AT ،)GTو یا  )GACAهسدددتند که در سدددرتاسدددر ژنوم یوکاریوتها پبش شددددهاند
 .)Kashyap et al. 2020نشددانگرهای ریزماهواره به علت پوشددش ژنومی مناسددب ،چند شددکلی باال ،تکرارپذیری مناسددب،

. simple sequence repeat
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توارثپذیری ،هربارز بودن و فراوانی باال در گیاهان ،نشانگرهای ایدهآلی برای دامنه وسیعی از کاربردها از جمله تهیه نقشه ژنتیکی،
گزینش بر پایه نشددانگر ،مطالعات ژنتیکی و تکاملی جمعیت ،انگشددتنگاری ،مطالعات تنوع ژنتیکی ،تجزیه و تحلیل شددجرهنامه و
آنالیز  QTLها هستند  .)Aiello et al. 2020 ; Sharma et al. 2002جو و شی  H. spontaneumجد جو زراعی است.
مرکز تنوع آن در هیل اصلبیز 2در خاور میانه است ،جایی که جو و شی تحت شرایط وسیعی از شرایط محیطی و آب و هوایی
رشدددد میکند .جو و شدددی ژنهای مهر را که میتواند برای بهبود ارقام زراعی اسدددتفاده شدددود ،در اختیار قرار دهد .در پژوهش
 )2016 Shakhatreh et al.برای ارزیابی تنوع ژنتیکی 103 ،ژنوتیپ جو و شی ،جمتآوری شده از مناطق مبتلف اردن همراه
با  29ژنوتیپ جو زراعی با ا ستفاده از توالیهای تکراری ساده  )SSRمورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .مطالعات Von Kor et

 )2006 al.نشان داد که جو  H. spontaneumواجد آللهای ارزشمندی است که میتواند پایه ژنتیکی جو زراعی را غنی سازد
و صفات زراعی کمی را بهبود بب شد .در پژوه شی  )2004 Vanhala et al.به برر سی تنوع ژنتیکی و فنوتیپی موجود در ذخایر
ژنی  H. spontaneumپرداختند و تنوع ژنتیکی جمعیت های جو و شدددی بومی اقلیر های مبتلف را برآورد کردند .نتایج برآورد
فاصله ژنتیکی و فنوتیپی اکی از آن بود که تنوع ژنتیکی میان جمعیتها ،بزرگتر از تنوع ژنتیکی داخل جمعیتها است در الی که
تنوع فنوتیپی داخل جمعیتها بزرگتر از تنوع فنوتیپی بین جمعیتها بوده اسدددت .با توجه به اینکه جو گیاهی خودگشدددن هسدددت،
بنابراین همین انتظار هر می رود که تنوع ژنتیکی بین جمعیتها بیشتر باشد .اما دلیل بیشتر بودن تنوع فنوتیپی درون جمعیتها بر
خیف روند تنوع ژنتیکی) را در مطالعه  )2004 Vanhala et al.می توان به بی شتر بودن تنوع محیطی درون جمعیت ن سبت به
تنوع بین جمعیت ن سبت داد .برر سی تنوع ژنتیکی ذخایر توارثی ژرمپی سر) جو برزیل با ا ستفاده از ن شانگرهای  SSRن شان داد،
تعداد آللهای موجود در ذخایر توارثی سال  1980ب سیار بی شتر بوده ا ست و اغلب رقرهای آزاد شده پس از سال  1980ظرفیت
اطیعات چندشکلی 3پایینی نسبت به رقرهای قدیمیتر نشان میدهند .)Ferreira et al. 2016
تنوع ژنتیکی زیاد موجود در جوامت در ال تفرق بویژه اصدددل از تنوع بینگونهای امکان گزینش برای ژنوتیپ های دارای
صفات ترکیبی هر دو والد را فراهر می سازد .علیرغر مطالعاتی که در گذ شته در زمینه ارزیابی تنوع ژنتیکی در جو صورت گرفته
است ،توجه اندکی به ژرمپیسر ایرانی بویژه جوهای و شی شده است .این در الی است که استفاده از نمونههای ایرانی در تیقیها
و برنامه اصددی ی کشددور بهدلیل سددازگاری با شددرایط آب و هوایی ایران نتایج مطلوبتری در پی خواهد داشددت .بنابراین در این
پژوهش از ن شانگرهای  SSRو  EST-SSRا ستفاده و تنوع ژنتیکی  142نتاج ا صل از تیقی برگ شتی رقر زراعی ریحان  03با
یک ژنوتیپ و شی متعلق به گونه  )BC2F1 H. spontaneumبه همراه والدین جمعاً  )144بررسی شد.

2

. Firtile crescent
). polymorphism information content (PIC
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مواد و روشها
ژرم پیسددر جو و شددی از غرب ایران جمتآوری شددد و از هر نا یه یک بوته را برداشددت نموده و سددپس آنها را تکثیر کرده.
بنابراین هر کدام از نمونه های جمت آوری شددده یک الین خالص  )pure lineبودهاند .در مطالعات قبلی متحملترین ژنوتیپ جو
و شی از ژرم پیسر نسبت به تنش شوری شناسائی شده و سپس با با والد دورهای رقر ریحان  )03تیقی داده شد .در این مطالعه
ن سل  BC2F1مورد ا ستفاده قرار گرفت که اوی  142نتاج ا صل از تیقی رقر جو زراعی ریحان  03با جو و شی ا سپانتانئوم
 )BC2F1به همراه والدین جمعاً  144فامیل) ا ستفاده شد شماره  143مربوط به والد زراعی و شماره  144مربوط به والد و شی
ا ست و سایر شمارهها  1تا  )142به فامیلهای تیقی برگ شتی اخت صاص دارد) .جو و شی H. vulgare ssp. spontaneum

دو ردیفه بوده و در مقای سه با جو اهلی ،این گونه و شی دارای برگهای باریکتر ،بذرهای کمی کوچکتر ساقهها و ری شکهای
بلند تر و محور سنبله شکننده در زمان برداشت است .تفاوت اصلی جو و شی و اهلی ،در شکننده نبودن محور سنبله ،وزن بیشتر بذر
و وجود سنبله شش ردیفه و دانههای برهنه در گونههای اهلی است .همچنین رقر ریحان  03دارای عملکرد باال ،مناسب در شرایط
معتدل و معتدل گرم دارای تیپ ر شد بهاره و تیپ رسیدگی زودرا و مناسب کشت مناطق خشک و نسبت به بیماری لکه نواری و
لکه برگی نیمه مقاوم است  .)Shahmoradi et al. 2013بذور فامیلها درگلبانه تحقیقاتی واقت در دانشگاه صنعتی اصفهان
درون گلدانهایی به قطر  25سددانتیمر و عمق  20سددانتیمر کشددت خاک مورد اسددتفاده برای این تحقیق ترکیبی از خاک زراعی و
ما سه به ن سبت  1:2بود) و نمونههای برگی جوان و تازه از هر فامیل بدون دا شتن عیئر بیماری و بافتهای نکروزه در مر له چند
برگی برداشت شدند.
استبراج  DNAژنومی به روش  CTABصورت پذیرفت .برای تعیین کیفیت و کمیت نمونههای  DNAاز الکتروفورز ژل
آگارز یک درصددد و دسددتگاه اسددپکتوفتومتر  )NB80 NPOS 3.0 build 12984 Nanodropاسددتفاده شددد .بر اسدداا
گزارشهای  )2014 Maniruzzaman et al. ،)2014 Zhang et al.و  )2017 Jo et al.در این مطالعه  18نشدددانگر
ریزماهواره اختصاصی جو انتباب و از شرکت متابیون آلمان  4تهیه شدند .همچنین از  24نشانگر گندم در این مطالعه استفاده شد.
در مجموع تعداد  29نشانگر  SSRو  13نشانگر  EST- SSRبکار رفت .انتباب آغازگرها براساا توزیت بر روی کل ژنوم ،قرار
گیری آنها در ببشهای مبتلف هر کروموزوم ،محتوای اطیعات چند شکل ،در صد تنوع ژنتیکی ایجاد شده در اثر آنها صورت
گرفت .در نهایت آغازگرها به نسبت  9:1رقیق شده و مورد استفاده قرار گرفتند .برای رقیق سازی آغازگرها 10 ،میکرولیتر آغازگر با
 90میکرولیتر آب مقطر استریل ترکیب گردید و غلظت آغازگر پس از رقیقسازی 10pmol/ µlبود.
اجزای واکنش  PCRبرای جر  12/5میکرولیتر شدددا مل یک میکرولیتر  DNAبا غل ظت  6/25 ،50 ng/µlمیکرولیتر
 ،Master mixیک میکرولیتر آ غازگر و  4/25میکرولیتر آب دیونیزه بود .تکثیر در دسدددت گاه ترموسدددایکلر Bio-Rad 5مدل
4

. German Metabion Company
. Thermocycler
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 580BR 08334صورت گرفت .هر چرخه  PCRشامل واسرشت سازی اولیه در دمای  94درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه30 ،
ثانیه چرخه وا سر شت سازی در دمای  94درجه سانتیگراد ،زمان ات صال آغازگر به مدت  45ثانیه در دمای ات صال بهینه برای هر
آغازگر و مر له ب سط به مدت  1دقیقه و  45ثانیه در دمای  72درجه سانتیگراد و یک چرخه ب سط نهایی به مدت  10دقیقه در 72
درجه سانتیگراد بود .به منظور آشکارسازی چندشکلی بین نمونهها ،محصول  PCRبه چاهک ژل آگارز  1/2درصد و ژل آکرییمید
 12درصدد برای باندها با اندازه کوچک) منتقل شدد و الکتروفورز با ولتاژ  100ولت برای ژل آگارز و  220ولت برای ژل آکرییمید
انجام شد .سپس ژل به مدت  15دقیقه جهت رنگ آمیزی در محلول اتیدیوم بروماید قرار داده شد .عکس برداری از ژلها در زیر
نور فراء بنفش در دستگاه ژل خوان انجام گرفت .سپس چندشکلی بین ژنوتیپها با اعداد یک و صفر برای ضور و عدم ضور هر
نوار امت یازدهی شدددد .عیوه بر آن ،تمامی ماتریس های داده با کمک نرمافزار  Excel 2016تهیه شدددد و سدددپس به نرمافزار
 NTSYS-pcوارد و تجزیه و تحلیل شددد .پس از گروه بندی ژنوتیپها ،برآورد پارامترهای مرتبط با سدداختار ژنتیکی گروهها تنوع
ژنی  ،(H) Neiشدداخص اطیعاتی شددانون ) ،(Iدرصددد مکانهای چند شددکلی ) ،(PPLهتروزیگوسددیتی کل ) ،(Htجریان ژنی
) ،(Nmو شاخص تمایز ژنی ) (Gstبا کمک نرمافزار  PopGene v.1.32محاسبه شد  .)Yeh et al. 1999برای درک بهتر
تنوع ژنتیکی موجود بین و درون ژنوت یپ های جو و برآورد میزان ت مایز نوا ی ژنومی از نرم افزار ARLIQUIN version 3

 )Excoffier & Lischer. 2010استفاده شد .واریانس مولکولی بر پایة شاخص تثبیت  ) Fstمحاسبه شد .وجود زیرجمعیتها با
روش بیس و نرمافزار  Structure 2.3.4با  5000تکرار و  50000جایگشددت بررسددی شددد  .)Pritchard et al. 2000تعداد
خو شههایی  )Kکه ساختار جمعیت را بهتر ن شان میدادند ،با نرمافزار  Structure Harvesterتعیین شد

Evanno et al.

.)2005

نتایج و بحث
از  42جفت آغازگر  EST-SSRو  SSRمورد ا ستفاده  18آغازگر اخت صا صی جو و  24آغازگر گندم) در  144فامیل مورد برر سی،
 23آغازگر  11آغازگر اختصاصی جو و  12آغازگر گندم) دارای تکثیر چندشکل مطلوبی بودند جدول  23 .)1جفت آغازگر در مجموع 136
آلل ،با میانگین  5/9آلل به ازای هر مکان ژنی تکثیر کردند .تعداد آللهای مشداهده شدده در مطالعه اضدر در دامنه تعداد آلل گزارش
شده در جو قرار دارد .بطوری که میانگین تعداد آلل گزارش شده توسط  )2010 Varshney et al.در ژرم پیسر جوهای زراعی
و و شی ا سپونتانئوم ایکاردا برابر با  7/9گزارش کرده اند .در پژوه شی  )2012 .Guo et alتعداد آلل م شاهده شده در جایگاه
های  SSRمورد مطالعه را بین  2تا  10مشددداهده کردند .در مطالعه اضدددر ریزماهواره های دو نوکلئوتیدی (dinucleotide
)repeat motifبر تعداد باند بیشددتری نسددبت به ریزماهواره های سدده نوکلئوتیدی ) (trinuleotide repeat motifایجاد
میکنند .در پژوهشدددی  )1997 .Smith et alتعداد بیشدددتر آللهای جایگاه های  SSRدو نوکلئوتیدی را تاکید نموده اند .زیرا
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ا تمال چندشکلی بیشتر به لحاظ کوتاه بودن و سادگی موتیف ،تکرار بیشتر در طول ژنوم و همینطور لغزش در طی همانند سازی از
جمله ذف و ا ضافه شدن نوکلئوتید وجود دارد .میزان چند شکلی آغازگرها در ن شانگرهای  EST-SSRو  SSRبین  33/33تا
 100تا درصددد بود که نشددان دهنده تنوع باال بین فامیلهاسددت .متوسددط درصددد چند شددکلی برای آغازگرهای مورد مطالعه برابر با
 66/66درصد بود.

شکل  .1الگوی نواری آغازگر اختصاصی جو  ،Bmac0040با استفاده از ژل اکریلآمید .مربوط به تعدادی
از فامیلهای گیاه جو همراه با والدین
Figure 1. The band pattern of Bmac0040 primers in barley families

شکل  .2الگوی نواری آغازگر اختصاصی جو  ،Bmac0134با استفاده از ژل اکریلآمید .مربوط به تعدادی از
فامیلهای گیاه جو همراه با والذین
Figure 2. The band pattern of Bmac0134 primers in barley families
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 اطالعات نشانگرهای مورد مطالعه در ارزیابی تنوع ژنتیکی فامیلهای گیاه جو.1جدول
Table 1. Data of primers used in present study for evaluation genetic diversity of barley
families
دمای

توالی موتیف

مکان ژنی

توالی آغازگر

نوع

اتصال

Motif

Loci

Primer sequence

آغازگر

) نام آغازگر%(چند شکلی
Name
Polymorphic

T.M.
(°C)
56

(AC)7T,(CA)15,(AT)9

5(1H)

F: CCATCAAAGTCCGGCTAG

56

CA(12)

1(7H)

F: CTCTATAGGCACGAAAAATTCC

56

AC(11)

-

F: ATCACAAACAGCCACTGTCCTA

56

(AC)28

2H

barley SSR

S2

100

barley SSR

Hvm49

100

barley SSR

P9

66/6

R: GTCGGGCCTCATACTGAC

R: TTGCACATATCTCTCTGTCACA

R: GTGGTGAACCTTGCCCTTG
F: CCAACTGAGTCGA TCTCG

barley SSR Bmac0134

100

Barley SSR

100

R: CTTCGTTGCTTCTCT ACCTT
52

(CT)28

5(1H)

F: CTGGGATTGGATCACTCTAA

S18

R:AAAACAAGTACTGAAAATAGGAG
54

(CT) 16

1H

F: ATICATCGATCTTGTATTAGTCC

barley SSR Bmag0211

80

barley SSR Bmag0131

100

barley SSR Bmac0040

100

barley SSR

GMS027

100

barley SSR

S22

100

barley SSR

S40

100

R: ACATCATGTCGATCAAAGC
52

(AG)16G(AG)15

3H

F:TTTCAGAAACGGAGTTTTG
R:CCTCCACACAAAAAA TCC

55

(AC)20

6H

F: AGCCCGA TCAGATTT ACG
R: TTCTCCCTTTGGTCCTTG

57

GT(5)CT(2)GT(27)

7(5H)

F: CTTTTTCTTTGACGATGCACC
R: GAGTTTGTGAGAACTGGATGG

56

(GT)13,(AG)19

1H

F: AAGCTCTTTCTTGTATTCGTG

61

(AT)29

4H

58

(GCG)5

2D

F: GATGCTCCCGTTCTTGGC

62

-

5D

F:ACTTGCACTTGCTATACTTACGAA

60

(TCCTC)5

-

R: GTCCATACTCTTTAACATCCG
F: ACACCTTCCCAGGACAATCC
R: AGAGCACCGAAAAAGTCTGTA

R: GGCGGCTATCTCCCTCTT

wheat EST- Xcinau167

50

SSR
wheat SSR

Xcfd183

100

R: GTGTGTCGGTGTGTGGAAAG
F: GGACGAGGAAATCATCT
R: CGGGAACGACAAATCTAT
50

(TC)29

3D

F: TTGCACGCACCTAAACTCTG

wheat EST- EC906222

100

SSR
wheat SSR

Xcfd9

87.5

R: CAAGTGTGAGCGTCG
58

(AAC)7

-

F: GTTATGATTTTGAGAGACCGA
R: CAGAAGAATTATTAACCGCCA

56

(AC)7T,(CA)15,(AT)9

5(1H)

F: CCATCAAAGTCCGGCTAG

wheat EST- BE240888

88.8

SSR
barley SSR

S2

87.5

barley SSR

Hvm49

33.3

barley SSR

P9

100

R: GTCGGGCCTCATACTGAC
56

CA(12)

1(7H)

F: CTCTATAGGCACGAAAAATTCC
R: TTGCACATATCTCTCTGTCACA

56

AC(11)

-

F: ATCACAAACAGCCACTGTCCTA
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R: GTGGTGAACCTTGCCCTTG
100

barley SSR Bmac0134

66/6

Barley SSR

F: CCAACTGAGTCGA TCTCG

2H

(AC)28

56

F: CTGGGATTGGATCACTCTAA

)5(1H

(CT)28

52

R: CTTCGTTGCTTCTCT ACCTT
S18

R:AAAACAAGTACTGAAAATAGGAG
100

barley SSR Bmag0211

F: ATICATCGATCTTGTATTAGTCC

1H

(CT) 16

54

R: ACATCATGTCGATCAAAGC

انتباب آغازگرهای دارای چندشدددکلی باال کمک قابل توجهی در مطالعات تنوع ژنتیکی مینماید Alinaghizadeh et al.

 .)2010سن استفاده از نشانگرهای دارای چندشکلی باال افزایش کارایی آغازگر در برآورد تنوع ژنتیکی میباشد.
برر سی تنوع ژنتیکی درون جمعیتها :میانگین آللهای مؤثر برابر  1/59بود .تعداد آلل مؤثر رابطه مسددتقیمی با تنوع
ژنی دارد و مقدار آن در محدوده  2تا  9میباشدددد .بنابراین ،مقادیر اندک اعداد آلل مؤثر منجر به کاهش تنوع ژنی میشدددود و اگر
کمترین مقدار خود نزدیک به  )1باشد ،بدین معنی است که یک آلل بیشترین فراوانی آللی را به خود اختصاص داده است و فراوانی
آللهای دیگر اندک ا ست  .)Weir 1990پائین بودن آللهای مؤثر در مطالعه ا ضر نا شی از تیقی برگ شتی با والد زراعی بوده
است که بیشتر آللها شبیه به آلل والد زراعی شدهاند.
میانگین در صد چند شکلی مکانها برای  9گروه برابر  42/54در صد محا سبه شد که کمترین مقدار آن در گروه  7 ،6و 9
برابر با صددفر درصددد و بیشددترین مقدار آن مربوط به گروه اول برابر با  99/19درصددد بود جدول .)2در گروه  7 ،6و  9به ترتیب
فامیلهای  12 ،26و والد و شی قرار دا شت ،اما در گروه اول فامیلهای ا صل از تیقی و والد زراعی بودند .بنابراین گروه اول
دارای بیشددترین میزان تنوع و گروه  7 ،6و  9دارای کمترین مقدار تنوع درون گروهی بودهاند .دلیل این وضددعیت قبیً بحش شددد و
علت آن شباهت بیشتر فامیلها با والد دورهای زراعی) در تیقی برگشتی نسبت داده شد.
میانگین شاخص اطیعات شانون برای  9گروه  0/22بود که بی شترین مقدار آن  0/52برای گروه  1کمترین مقدار آن برابر
صدفر برای گروه  7 ،6و  9بود جدول .)2شداخص اطیعات شدانون بیانگر تنوع ژنتیکی در درون گروهها میباشدد .بنابراین گروه 1
م شتمل بر والد زراعی و  111فامیل ا صل از تیقی) دارای بی شترین میزان تنوع و گروه  7 ،6و  9دارای کمترین میزان تنوع بود
که این نتایج با تنوع ژنی یا هتروزیگوتی مورد انتظار در زیرگروهها تطابق داشت .همچنین بر اساا شاخص تنوع ژنتیکی نی تنوع
ژنتیکی درون گروهها از صددفرتا  0/34برآورد گردید بیشددترین میانگین سددطح این تنوع در گروه اول و کرترین میانگین سددطح این
تنوع در گروه  9 ،7 ،6بود .نتایج نشان داد بیشترین تنوع ژنتیکی جمعیت تیقی برگشتی به درون گروهها اختصاص داشت.
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جدول  .2میانگین پارامترهای ژنتیکی درون گروههای فامیلهای جو با استفاده از نشانگر ریزماهواره
Table 2. Mean of genetic parameters in barley families using molecular marker
)(%PPL

(I) ±SD

Nei ± SD

(Ne) ± SD

 (Na) ± SDشماره گروه

Group number

( )H
19.99

0.52±0.04

0.34±0.11

1.58±0.08

1.99±0.09

1

40.65

0.24±0.08

0.16±0.01

1.30±0.15

1.40±0.09

2

89.43

0.42±0.03

0.28±0.06

1.46±0.12

1.89±0.10

3

39.02

0.23±0.02

0.16±0.02

1.27±0.04

1.39±0.13

4

68.29

0.33±0.06

0.21±0.08

1.36±0.05

1.68±0.12

5

0

0±0

0±0

1±0

1±0

6

0

0±0

0±0

1±0

1±0

7

46.34

0.26±0.28

0.17±0.19

1.29±0.35

1.48±0.50

8

0

0±0

0±0

1±0

1±0

9

42.54

0.53+0.14

0.35+011

1.59+027

1.99+ 0.09

کل

Total

)(Naتعداد آللهای م شاهده شده (Ne) ،تعداد آللهای مؤثر )H(Nei ،تنوع ژنی (I) ،شاخص اطالعاتی شانون Ne/Na ،ن سبت
تعداد آللهای مؤثر به آللهای مشاهده شده (%PPL) ،درصد مکانهای ژنی چندشکلی.
)(Na) Observed number of alleles, (Ne) Effective number of alleles, (H) Ne Nei's gene diversity, (I
Shannon's information index, (Ne/Na, (%PPL) The percentage of polymorphic loci, SD=standard
deviation

بررسييی تنوع ژنتیکی بین جمعیتها :تعیین فاصددله ژنتیکی ژرمپیسددر و روابط ژنتیکی بین افراد یکی از اهداف ارزشددمند
بهنژادی گونههای گیاهی است .فاصله ژنتیکی عبارت است از هرگونه مقیاا کمی از تفاوت ژنتیکی ،چه در سطح توالی ژنها یا در
سددطح فراوانیهای آللی که بین افراد ،جمعیتها یا گونهها قابل محاسددبه باشددد  .)Mohammadi & Prasanna. 2003برای
برآورد تمایز ژنی بین جمعیتها با اسددتفاده از تبمین هتروزیگوسددیتی درون گروهها  ، )Hsهتروزیگوسددیتی بین گروهها ، )Dst
هتروزیگو سیتی کل  ، )Htضرایب تمایز ژنی  ، )Gstو جریان ژنی  )Nmاستفاده شد .در ضمن با کمک  Htو  Hsبهدست آمده
شاخص  )Fstاز طریق رابطه زیر ساب شد:
رابطه )1

Fst= 1-Hs/Ht

هتروزیگوسیتی کل/هتروزیگوسیتی درون گروهها  = 1-تماییز ژنی
این شدداخص سدداختار دوری و نزدیکی بین جمعیتها را از طریق محاسددبه هتروزیگوسددیتی آللها ،فراوانی آللها و تنوع در
تودهها را نشان میدهد.
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جدول .3تنوع ژنتیکی در گروههای جو با استفاده از روش نی
Table 3. Genetic diversity in barley groups using Nei's method

تعداد نمونه

گروهها

Fst

Nm

Dst

Gst

Hs± SD

Ht± SD

Number of sample

Group

0.6

0.340

0.224

0.599

0.149±0.004

0.373±0.014

144

کل

Total

( )Hsهتروزیگو سیتی درون گروهها  )Dst( ،هتروزیگو سیتی بین گروهها )Ht( ،هتروزیگو سیتی کل )Gst( ،ضرایب تمایز ژنی و
( )Nmجریان ژنی و شاخص ()Fst
)(Hs) Within population diversity, (Dst) Genetic diversity among populations (Dst = Ht – Hs), (Ht
Total genetic diversity (Ht = Hs + Dst), (Gst) Genetic differentiation among populations (Gst = Dst/
Ht), (Nm) estimate of gene flow from Gst or Gcs. E.g., Nm = 0.5(1 - Gst)/Gst, (Fst) F-statistics,
SD=standard deviation

ضددریب تمایز ژنی  )Gstمعیاری آماری از تفرق ژنی اسددت و دامنه آن از صددفر تا یک متغییر اسددت Trindade et al.

 )2012که بهمنظور بررسددی تمایز بین فامیلها اسددتفاده شددد .این شدداخص در محدوده  0/05-0تمایز ژنتیکی پایین0/15-0/05 ،
تمایز ژنتیکی متوسط 0/25-0/15 ،تمایز ژنتیکی باال و باالتر از  0/25تمایز ژنتیکی بسیار باال میباشد .)Vanhala et al. 2004
اگر  Gst =0/5نشدداندهنده این اسددت که تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیت با هر برابر اسددت  .)Liao et al. 2012در مطالعه
ا ضر  0/59 ،Gstبرآورد شد که ن شاندهنده تمایز ژنی ب سیار باالی جمعیت مورد مطالعه ا ست .در گیاهان خودگ شن مانند جو ،با
پی شرفت ن سل مقدار تمایز ژنی بین گروهها افزایش و تمایز درون گروهها کاهش مییابد .عدد صفر  Gstمربوط به زمانی ا ست که
تمایز ژنی بین گروهها وجود ندارد و عدد یک  Gstمربوط به زمانی اسددت که گروهها کامیً از هر متمایز هسددتند Vanhala et

.)al. 2004
جریان ژنی  )Nmبه عنوان شدداخص رکت و انتقال ژنها در داخل و بین گروهها میباشددد که همبسددتگی منفی با تمایز
ژن دارد  .)Grant 1991اگر مقدار جریان ژنی کمتر از یک با شدجریان ژنی کر و بی شتر از یک متو سط و میانه و اگر بی شتر از 4
باشد جریان ژنی زیاد است  .)Kummar et al. 2013البته در بیشتر موارد جریان ژنی باالی  1وجود یک تبادل ژنی مناسب بین
گروهها را نشان میدهد .در تحقیق اضر جریان ژنی  Nm =0/34بهدست آمد Nm .زمانی که از یک باالتر باشد گروهها در ال
فظ ارتباط ژنتیکی در طول زمان هسدددتند و زمانی که کوچکتر از یک برآورد گردد گروه ها در طول زمان در ال واگرایی و دور
شدن ژنتیکی هستند .به طور کلی گروهها با تمایز باالتر میزان جریان ژنی کمتری دارند  .)Low et al. 2004جریان ژنی متوسط
 1/49در مطالعه  )2017 Allel et al.برای بررسی تنوع ژنتیکی گیاه جو با استفاده از نشانگرهای  RAPDدیده شد .تفرق ژنی
نیز  )Gst=0/25مشاهده شد .در الی که جریان ژنی باال  )Nm=8و تفرق ژنی کر  )Gst=0/05در گیاه سورگوم مشاهده شده
اسددت  .)Nunag et al. 2019در مطالعهای  )Rufo et al. 2019برای بررسددی تنوع ژنتیکی بین ارقام زراعی و ارقام بومی
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گندم  Gstو  Nmدر ارقام زراعی به ترتیب  0/16و  2/49و در ارقام بومی  0/11و  3/67برآورد شد .نتایج نشان داد که تمایز ژنی
در ارقام زراعی ن سبت به ارقام بومی بی شتر بوده ضمن اینکه جریان ژنی کمتری دا شتها ست .در این مطالعه به دلیل اینکه جمعیت
در ال تفکیک ،در نسلهای اولیه میباشد ،تمایز ژنی باال و جریان ژنی پایین دارد .انتظار میرود پس از چند نسل خوگشنی تمایز
ژنی درون جمعیت کاهش یابد و جریان ژنی افزایش یابد .میزان جریان ژنی  )Nmبین گروهها  0/34بود که نشددداندهنده تبادل
ژنی کر بین گروهها میباشددد .برای محاسددبه تفرق ژنتیکی در بین جمعیتها از شدداخص  Fstاسددتفاده شددد که مقدار آن برای
ن شانگرهای  SSRو  0/6 ،EST-SSRبرآورد شد که سطح باالیی از تفرق ژنتیکی در جمعیت  )BC2 F1مورد مطالعه را ن شان
میدهد جدول.)3
ساختار ژنتیکی جمعیتهای گیاهی پیامد برهرکنش عوامل متعددی میبا شد که خود این عوامل منجر به ساختار ژنتیکی
پیچیده در داخل جمعیتها میشددوند از جمله این فاکتورها میتوان تاریبچه طوالنی تکامل گونهها تغییر در پراکنش ،قطعه قطعه
شدن زیستگاهها و جدایی جمعیتها ) ،سیستر گردهافشانی ،رانده شدگی ژنتیکی ،گزینش و جریان ژنی را نام برد Schaal et al.

 .)1998; Slatkin 1987البته جمعیت مورد مطالعه اصددل تیقی دو والدی اسددت که هرکدام از والدین ممکن اسددت تاریبچه
تکاملی متفاوتی را سپری کرده با شد .در تحقیق ا ضر  Fst= 0/6میبا شد که ن شانگر تمایز ژنتیکی باال میبا شد که با مقدار Gst

تقریباً برابر است که بدان معناست که تفرق ژنتیکی در این گروهها باال است و گروهها از هر دور میباشند که با نتایج بوا دُورف
و همکاران مطابقت داشدددت .این تمایز ژنتیکی بین جمعیتها ممکن اسدددت به علت تغییر شدددرایط محیطی و انتباب یا به خاطر
فرآیندهای تصادفی مثل جهش با شد  .)Bossdorf et al. 2005نتایج مطالعه اضر با گزارش  )2005 Ozkan et al.که در
بررسی تنوع ژنتیکی جوهای و شی میزان  Fstرا  0/65برآورد کردند .میانگین تنوع ژنتیکی درون  ،)Hsبین  )Dstو کل )HT
به ترتیب  0/599 ،0/149و 0/373برآورد شد .مقدار  Dstکمتر از  Hsبود ،این امر را میتوان به تنوع زیاد در درون گروهها انت ساب
داد .درمطالعهای  )Liao et al. 2012برای بررسددی تنوع ژنتیکی سددورگوم هتروزیگوسددیتی کل  )Ht=0/42و هتروزیگوسددیتی
درون گروهها  )HS=0/39برآورد شد .در مطالعه  )2013 Hajmansoor et al.نیز تنوع ژنتیکی جوهای ایرانی با جوهای ژاپنی
با اسددتفاده از نشددانگرهای مولکولی  SSRبررسددی شددد .مقدار هتروزیگوتی درون  )Hs=0/147و هتروزیگوتی کل )Ht=0/151
برآوردشد و نتایج نشان داد که جوهای ایرانی دارای تنوع ژنتیکی درون و بین ،بیشتری نسبت به ژنوتیپهای ژاپنی بودهاند.میانگین
فاصددله ژنتیکی بین  9گروه بر اسدداا ماتریس فاصددله ژنتیکی  ،)1987 Neiبرابر  0/38و ماتریس شددباهت 0/7بدسددت آمد که
بیشترین فاصله ژنتیکی بین گروههای شماره  7و  )0/88 9و کمترین مقدار آن  )0/075بین گروههای 1و  3مشاهده شد جدول.)4
نتایج ا صل با نتایج  )2019 Singhکه بی شترین و کمترین فا صله ژنتیکی نی را در دامنهای بین  0/12تا  0/83برآورد
کردند ،مطابقت دا شت .در مطالعه  )2014 Li et al.نیز میانگین تنوع ژنتیکی با میانگین  0/56برآورد شد .گروه ا که م شتمل بر
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والد زراعی است فا صله کمتری با گروههای  7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2و  8داشت در الی که والد و شی دارای فاصله بیشتری با گروههای
 7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2و  8بود .علت این امر را میتوان به شباهتت بیشتر فامیلها با والد دورهای زراعی) در تیقی برگشتی نسبت داد.
جدول .4شاخص تنوع ژنی نی در نه گروه فامیلهای جو براساس ماتریس شباهت (باالی قطر) و بر اساس
ماتریس فاصله (پایین قطر)
Table 4. Nei's Gene variation Index of barley families based on Genetic Identity and Genetic
distance
9

8

7

6

5

4

3

2

1

شماره گروه Number

0.584

0.859

0.789

0.760

0.903

0.820

0.927

0.873

****

1

0.575

0.684

0.679

0.688

0.835

0.694

0.836

****

0.135

2

0.634

0.778

0.748

0.772

0.875

0.795

****

0.178

0.075

3

0.570

0.694

0.648

0.631

0.792

****

0.228

0.364

0.198

4

0.531

0.717

0.691

0.698

****

0.233

0.132

0.174

0.101

5

0.504

0.649

0.617

****

0.359

0.459

0.258

0.372

0.273

6

0.414

0.717

****

0.481

0.369

0.432

0.290

0.387

0.235

7

0.487

****

0.332

0.431

0.332

0.364

0.251

0.379

0.161

8

****

0.717

0.880

0.685

0.631

0.561

0.454

0.552

0.537

9

نتایج تجزیه واریانس مولکولی  )AMOVA 6نشددان داد که تنوع درون گروهها بیشددتر از تنوع بین گروهها اسددت بطوریکه
مشبص گردید تنوع درون گروهی  80/74درصد و تنوع بین گروهی  13/52درصد از کل تنوع فامیلها را بطور بسیار معنیداری
تشددکیل داده اسددت .در مطالعه  )2013 Hajmansoor et al.تنوع ژنتیکی داخل جمعیتها  )89/13بیشددتر از بین جمعیتها
 )10/87بود .طبق تجزیه واریانس ،گروههای مورد مطالعه تفاوت معنیداری از یکدیگر نشددان دادند و  0/13515 ،Fstبرآورد شددد.
محققان گزارش کردند که مقادیر  Fstبین صددفر و  0/05تفاوت اندک 0/05 ،تا  0/15تفاوت متوسددط 0/15 ،تا  0/25تفاوت زیاد و
 0/25تا  1تفاوت ب سیار زیادی را بین گروههای تعریف شده ن شان میدهد  .)Mohammadi & Prasanna. 2003شاخص
 Fstشاخص تثبیت) متوسط هتروزیگوسیتی درون گروهها را با کل گروهها مقایسه میکند و مقدارآن بین  1-0میباشد .در گیاهان
خودگ شن مانند جو با پی شرفت ن سل مقدار هتروزیگو سیتی بین افراد جامعه افزایش و هتروزیگو سیتی درون جامعه کاهش مییابد.
عدد صفر  Fstمربوط به زمانی است که زیر جمعیتها از نظر فراوانی آللها یکسان هستند ،عدد یک  Fstنیز مربوط به زمانی است
که زیر جمعیتها آللهای متفاوتی دارند .)Nei 1978

- Molecular variance Analysis

145
Electronic ISSN: 2228-6500

Print ISSN: 2228-6705,

;Agricultural Biotechnology Journal

6

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره  ،13شماره  ،3پاییز )1400

برر سی ساختار جمعیت و انتخاب  Kبهینه :د ستهبندی دقیق جمعیت ا صل از تیقی به زیرجمعیتهای منا سب و
تشبیص فامیلهای مبتلط با استفاده از روش بیزین 7در نرمافزار  Structure 2.3.4انجام گرفت.)Pritchard et al. 2000 .
مقدار اولیه  Kزیرجمعیت فرضی اولیه) بین  2تا  12در نظر گرفته شد و برای افزایش دقت برای هریک از زیر جمعیتها  15تکرار
منظور شددد .برای این منظور از مدل  Admiixtureو اسددتقیل فراوانی آللی با  5000تکرار آزمایش  )Burn-inو  50000تکرار
 )Markov Chain Monte Carlo MCMCاستفاده گردید تا منحنی داکثر درستنمایی اصل شود .نرمافزار Structure

برای هر مقدار  Kتعداد واقعی زیر جمعیت) یک ماتریس به نام  Qstرا محاسددبه میکند که این ماتریس شددامل برآورد ضددرایب
ا تمال عضویت هر فامیل در هر یک از زیر جمعیتها میباشد .در بارپیت اصل ،وقتی درصد عضویت یک ژنوتیپ به آن کیستر
بی شتر یا م ساوی  0/7با شد ،ژنوتیپ به آن کی ستر ن سبت داده می شود ،ولی در صورتی که در صد ع ضویت آن کمتر از این مقدار
باشد ،به عنوان ژنوتیپ ترکیبی مبلوط شده) تعریف میشود .)Spataro et al. 2011

جدول  .5تجزیه واریانس مولکولی( )AMOVAدادههای حاصل از نشانگرهای  EST-SSRو SSR
Table 5. Analysis of molecular variance (AMOVA) Based on data from molecular markers

تنوع )%

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منابت تغییرات

Variation

MS

SS

df

Source of variation

13.52

3.68

396.79

8

بین گروههاAmong Pops

86.48

23.57

3182.54

135

درون گروههاWithin Pops

----

27.25

3579.34

143

مجموعTotal
شاخص تثبیتFst =0/13515

تعداد واقعی زیر جمعیت  )Kبرا ساا روش  )2005 Evanno et al.م شبص شد این روش برا ساا آماره  ∆Kا ستوار
اسددت که شددیب تابت ا تمالی ) LnP(Dرا در نقطهای میشددکند که تعداد  Kفرضددی آن نقطه دارای داکثر ا تمال باشددد .روش
اندازهگیری میزان  ΔKدر روش ایوانو به طریقه زیر انجام میشود:
رابطه )2

L(k)= average of LnP(D) in eachK

رابطه )3

L´(k)= L(k)n- L(k)n-1

رابطه )4

L´´(k)= L´(k)n- L´(k)n-1

- Bayesian
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∆𝐾 =

L´´(k)
𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣 𝑜𝑓 𝑘 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

)5 رابطه

) که به3) شنا سایی شد شکلK=5 K  به عنوان بهترین5  عددΔK وLnP(D) نتایج ن شان داد که برا ساا شاخص
.) در نظر گرفته شدQ  بهینه در تبمین ساختار جمعیت و محاسبه ماتریس سهر عضویت افراد در هر کیستر ماتریسK عنوان

Structure 2.3.4  به وسیله نرمافزارK=5  بررسی عضویت افراد در.3 شکل

Figure 3. Determination of optimum subpopulations number using the plot of K vs. DK

 بهینه برای بررسی ساختار جمعیت تالقی برگشتیK  نتایج روش ایوانو در انتخاب. 6جدول
Table 6. Results of the Evanno Method for Determination of optimum subpopulations
number in backcross population
K

Reps

Mean LnP(K)

Stdev LnP(K)

Ln'(K)

|Ln''(K)|

Delta K

2

15

-20131.180

1.396

—

—

—

3

15

-19637.780

7.807

493.400

70.120

8.981

4

15

-19214.500

4.638

423.280

37.170

8.012

5

15

-18828.390

5.156

386.110

127.710

24.767

6

15

-18569.990

14.857

258.400

22.350

1.504

7

15

-18333.940

34.406

236.050

25.030

0.727

8

15

-18072.860

29.857

261.080

40.380

1.352

9

15

-17852.160

58.941

220.700

8.980

0.152
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Delta K

|)|Ln''(K

)Ln'(K

)Stdev LnP(K

)Mean LnP(K

Reps

K

0.524

27.690

211.720

52.794

-17640.440

15

10

1.1796

123.520

184.030

104.710

-17456.410

15

11

—

—

60.510

260.163

-17395.900

15

12

بر ا ساا نتایج م شاهده شده در بار پیت شکل ،)4از کل  144فامیل جو مورد مطالعه 40فامیل 27/7در صد) به ساختار اول22،
فامیل  15/2درصد) به ساختار دوم 27 ،فامیل  18/7درصد) به ساختار سوم 20 ،فامیل  13/8درصد) به ساختار چهارم 35 ،فامیل 24/3
درصد) به ساختار پنجر تعلق پیدا کرد.

شکل .4ساختار جمعیت  144فامیل جو موردمطالعه بر اساس روش بیزین ( .)K=5محور عمودی ضریب تعلق
هر فرد به هر زیر جمعیت را نشان میدهد
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Figure 4. Population structure of 144 barley families obtained by Bayesian-based clustering
approach using admixture model. (K = 5) The vertical coordinate of each subpopulation
indicates the membership coefﬁcients for each individual

گروههای اول و چهارم به ترتیب بیشترین  )40و کمترین  )20تعداد فرد را به خود اختصاص دادند .در این مطالعه از والد و شی
به عنوان والد بب شنده و از والد زراعی به عنوان والد دورهای ا ستفاده شده ا ست .همانطور که م شاهد می شود بی شتر افراد جمعیت
اصل از تیقی در گروه اول که شامل والد زراعی است قرار گرفتهاند و این نشاندهنده این است که فامیلها بیشتر شبیه به والدی
ه ستند که تیقی برگ شتی دورهای با آن دا شتهاند .زیرگروه پنجر دارای بی شترین هتروزیگو سیتی  )0/35و زیر گروه چهارم دارای
کمترین هتروزیگوسددیتی  )0/27بوده اسددت .در پژوهشددی  )2016 Ferreira et al.در بررسددی تنوع ژنتیکی جوهای برزیلی 6
نمونه جو و شی اسپانتانئوم 35 ،رقر و  16الین اصی ی) دستهبندی ژنوتیپها را با استفاده از نرمافزار  Structureانجام دادند و
بر ا ساا روش ایوانو و همکاران  2زیر جمعیت را ت شبیص دادند .زیر گروه اول شامل جو و شی و الینهای ا صی ی و زیرگروه
دوم شامل جوهای برزیلی بود که تنوع بسیار پایینی داشتند .در مطالعه  )2019 Milner et al.با استفاده از نمونههای جو زراعی
و جو و شی و بکارگیری نشانگرهای  SNPو در نظر گرفتن زیرجمعیت فرضی اولیه را بین  2تا  12اقدام به مقایسه مقدار K=3را
با  K=12کردند و ن شان دادند با افزایش تعداد  ،Kخطای  The cross validationکاهش مییابد .در تحقیقی Gordon et

 )al. 2019برای برر سی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت  194نمونه گندم هگزاپلوئید ساختگی از  )Triticum aestivum. Lبا
ا ستفاده از نشانگرهای  SNPهفت زیر جمعیت  )K=7تشبیص داده شد .مشاهده کردند که ا ستفاده از روشهای مبتنی بر مدل
تبمین قویتر از ساختار جمعیت فراهر میکند .درک تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت برای گرفتن یک ت صمیر مؤثر در برنامههای
اصی ی بسیار مهر است.
نتیجهگیری :تنوع ژنتیکی گونههای و شددی مرتبط با خزانه ژنی اولیه جو در بهکارگیری برنامههای اصددی ی ،پایداری در
راستای افزایش تولید و پایداری تحت شرایط مبتلف ائز اهمیت بسیاری است .برای مطالعات ژنتیکی و اصیح رقر مناسبتر با
عملکرد باال و سددازگارتر ابتدا باید میزان تنوع ژنتیکی بین و درون گونهها تعیین و سددپس اقدام به اصددیح آن نمود .خویشدداوندان
و شی ،دامنه پراکنش وسیعی داشته و از صفات منحصر به فرد و مطلوبی برخوردار میباشند ،از این رو شناسایی این تنوع ،ارزیابی
خ صو صیات کمی و کیفی این ذخایر توارثی و برر سی آنها از لحاظ مقاومت به تنشهای زنده و غیرزنده در بهکارگیری برنامههای
ا صی ی نقش ارز شمندی دارد .با توجه بهاینکه گونه و شی  )H. spontaneumبا گونه زراعی تیقیپذیر بوده و عدم اقبال در
یافتن ژنهای مقاومت در گونه زراعی ،اینترگرسیون ژنی راه لی مناسب برای انتقال ژنهای مطلوب است.
هدف تیقی در این مطالعه انتگراسددیون ادغام) ببشددی از تنوع ژنتیکی موجود در جو اسددپانتانئوم با جو زراعی از طریق
ایجاد جمعیت تیقی برگشتی اصل از تیقی ژنوتیپ متحمل به شوری جو و شی با ارقام زراعی جو و در نتیجه افزایش دسترسی
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به تنوع ژنتیکی جهت برنامه های بهنژادی جو و معرفی یک یا چند ژنوتیپ باتحمل باالی شددوری بوده اسددت .جهت اسددتفاده در
مطالعات ژنتیکی و برنامه های بهنژادی ودر مطالعه اضدددر هدف بررسدددی تنوع زنتیکی جمعیت  BC2F1و همچنین اسدددتفاده از
اطیعات مطالعات ا ضر بمنظور تعیین ارتباط ن شانگرهای  EST-SSRو SSRبا صفات زراعی و فیزیولوژی مرتبط با تحمل به
شوری بوده است .چنانچه تنوع ژنوتیپها با استفاده از صفات زراعی نیز بررسی شود ،میتوان از این تنوع ژنتیکی و فاصله ژنتیکی
که بین فامیلهای جو مورد مطالعه مشاهده شده است ،برای کارهای اصی ی بعدی بهمنظور باال بردن کیفیت و کمیت عملکرد که
هدف نهایی در اصیح گیاهان است و همچنین سایر صفات استفاده کرد .پیشنهاد می شود تنوع فامیلها با استفاده از صفات زراعی
نیز بررسی شود تا با تلفیق نتایج دو روش ،بتوان نتیجه بهتری گرفت و از آن بهره بیشتری برد.
سپاسگزاری :بدین وسیله از دانشگاه صنعتی اصفهان برای فراهر آوردن هزینه های پژوهش قدردانی می گردد .از داوران محترم
به لحاظ نظرات ارزشمند قدردانی می شود.
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