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 چکیده
بھ طور وسیع در الگوی ه زراعی، رین گیاتگندم بھ عنوان اولین و مھم

در  تعیین تنوع ژنتیکی. درصد از جمعیت جھان قرار دارد ٧۵غذایی 
این آزمایش تنوع  در .باشدنژادی میھای بھبرنامھدرگام  اولین گندم

جفت  ۴٠ایرانی با استفاده از  پالسم گندمرقم گندم از ژرم ٨٠ژنتیکی 
 نتایج تجزیھ مولکولی. گرفت مورد ارزیابی قرار ١نشانگر ریزماھواره

با  ھای مشاھده شده در ھر جایگاه نشانگرینشان داد کھ تعداد آلل
محتوای اطالعات . متغیر بود  آلل ٢۵تا  ٩ ازآلل  ١٨میانگین 
 ٩١/٠تا   xbarc 124در نشانگر  ۵١/٠از  ٨١/٠با میانگین چندشکلی 
میزان رین و کمتچنین بیشترین ھم.محاسبھ شد  xbarc 281درنشانگر

 xbarc 124مربوط بھ نشانگر  ۵٣/٠و xbarc 281در نشانگر ٩٢/٠ ھتروزیگوسیتی
با استفاده  الگوھای باندی در نشانگرھاای تجزیھ خوشھ .ارزیابی شد

گروه  ١٠ارقام مورد مطالعھ را بھ  Nei 1983 و روش  UPGMAاز الگوریتم 
ھای یج ارزیابیاستفاده از نتا .با فواصل ژنتیکی متفاوت تقسیم کرد

ای نشان داد کھ ارقام تجزیھ خوشھبا نتایج و مطابقت مورفولوژی 
 مربوط بھ دارای باالترین میزان عملکرد و اجزای ١٠موجود در گروه 

وجود تنوع ژنتیکی در تأیید ضمن آزمایش نتایج این . اندآن بوده
نشان داد کھ نشانگر ریزماھواره قادر است ارقام گندم ایرانی 

ابزار موثری در ارزیابی دشکلی باالیی را نمایان سازد از این رو چن
 .تنوع ژنتیکی باشد

 نشانگر ریزماھوارهگندم، تنوع ژنتیکی، : ھای کلیدیواژه
 

 مقدمھ
غالت بطور مستقیم و غیر مستقیم بیشترین اھمیت را در تغذیھ انسان 

نیا ترین گیاه زراعی ددانھ گندم بھ عنوان اولین و مھم .دارند
درصد از جمعیت  ٧۵شود و بھ طور وسیع در الگوی غذایی شناختھ می

 اصالح نباتات ھایپیشبرد برنامھ اساس تنوع ژنتیکی .جھان قرار دارد
ھای در سال .باشدھای بیولوژیکی میاز اجزای مھم پایداری نظام و

اخیر بھ علت استفاده از ارقام اصالح شده و یکنواختی کشت تنوع 
بنابراین  انواع مختلف گیاھان در معرض خطر قرار گرفتھ استژنتیکی 

ھای گیاھی جھت حفظ و نگھداری تنوع در ژرم پالسمژنتیکی بررسی تنوع 
 نژادی اھمیت فراوانی داردریزی بھپالسم و برنامھھای ژن و ژرمبانک

تنوع ژنتیکی در گندم ،متخصصین اصالح نباتات را در بررسی  .)١٠و١١(

                                                        
1 microsatellite markers 
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- میظرفیت ژنتیکی صفات مرتبط با اھداف اصالحی مھم آن یاری شناسایی 
ھای تکراری ساده شامل یا توالینشانگرھای ریزماھواره  .)٧(نماید 
بھ کھ ) ۶(ھستند  DNAاز)  جفت باز ۶-٢ (ھای دو تکراری کوتاھی توالی

بارز بودن و با توجھ بھ ھم توارث پذیری، دلیل چندشکلی باال،
آلی برای دامنھ نشانگرھای ایده  ل در ھر جایگاه،فراوانی تعداد آل

 وسیعی ازکاربردھا از جملھ تھیھ نقشھ ژنتیکی،گزینش بھ کمک نشانگر،
ھا و مشخص نامھمطالعات ژنتیک جمعیت و تکاملی ،تجزیھ و تحلیل شجره

تا کنون  .)٩(پالسم ھستندکردن میزان تغیرات تنوع ژنتیکی در ژرم
بررسی تنوع ژنتیکی گندم با استفاده  موردمطالعات زیادی در 

در این آزمایش تنوع  )٢، ۴، ٨(ای مولکولی گزارش شده استھازنشانگر
ژنتیکی ارقام گندم ایرانی با استفاده از نشانگر ریزماھواره مورد 

 .بررسی و مقایسھ قرار گرفتھ است
 

 ھامواد و روش
 ٢مل تصادفی با ھای کادر قالب طرح بلوکرقم گندم  ٨٠در این مطالعھ 

دانشگاه شاھد تھران کشت مزرعھ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی تکرار در 
 .ندمورد بررسی قرار گرفتو از نظر تعدادی صفات مورفولوژیکی  شدند

ھای کوچک پالستیکی بھ منظور تجزیھ مولکولی بذور این ارقام در گلدان
برگی با  ۵-۴بافت برگ گیاھان جوان در مرحلھ از  DNAاستخراج کشت و 

با  .صورت گرفت)(٢استفاده از روش تغییر یافتھ دالپورتا و ھمکاران
غلظت  با استفاده ازروش اسپکتروفتومتری DNAبررسی کمیت وکیفیت 

براساس  .ھا تھیھ گردیدبرای تمامی نمونھ DNAنانوگرم  ۵٠پایھ 
 و )١۴(تھیھ شد ریزماھواره نشانگر۴٠مطالعات معتبر و گزارش شده 

 از نانوگرم۵٠شامل(میکرولیتر  ١٠حجم مراز در ای پلیکنش زنجیرهوا
DNA 10میکرولیتر بافر ١،یژنومX،٢۵/میکرولیتر از  ٠dNTPs،  آنزیمTaq 
 ۵با غلظت از نشانگرھا  میکرولیتر١چنین ھمکلرید منیزیم  و مرازپلی

در مراز ای پلیواکنش زنجیره بھ منظور انجام .انجام شد )میلی مول
قرار  ٩۴°c دقیقھ در دمای سھجھت واسرشت سازی اولیھ ھا  بتدا نمونھا

 یک ، ٩۴°c دمای در )واسرشتگی(دقیقھ یک :سیکل بھ صورت ۴٠و گرفتند 
 ھفتت یدر نھا و ٧٢°c در )طبس(دقیقھ  دوو  ۵٣-c°۵٧ در) اتصال(دقیقھ

قطعات تکثیر شده با  .انجام شد ٧٢°c یدر دما ییبسط نھاقھ یدق
ت پس یدر نھا .ندشددرصد تفکیک  ٨آمید آکریلاز ژل پلی استفاده

 .شد انجام اتیدیوم برماید روش با ژل یزیآم رنگ تروفورز،کان الیازپا
 .شدآماده AlphaEase  افزارحاصل توسط نرم یباند یھاالگووزن مولکولی 

ھر  ٣  PIC محاسبھ ،POWERMARKER v3.25 افزارسپس با استفاده از نرم
 Nei روش بر مبنای UPGMA الگوریتممطابق با  رسم دندوگرامت و نشانگر

 ،ھا در دو بعد اولپراکنش نمونھاز طرفی جھت تعیین .صورت گرفت  1983
 .انجام شد  PCoA ٤تجزیھ بھ مختصات اصلی

 
 نتایج و بحث

جفت  ۴٠از رقم گندم   ٨٠جھت بررسی تنوع ژنتیکی  مطالعھدر این 
آلل با بکارگیری  ۵۶٠.تعدادو  .شد نشانگر ریزماھواره استفاده

                                                        
2  Dellaporta  et al .,1983 
3  Polymorphic Information Content 
4  Principal Coordinate Analysis 
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آلل دارای  ٩با   xgwm332در این بین نشانگر . شد تکثیرنشانگرھا 
آلل دارای بیشترین تعداد آلل در بین  ٢۵با   xgwm282 کمترین و نشانگر

ھا میانگین تعداد آلل در کل جایگاه. نشانگرھای مورد بررسی بودند
و  ٩١/٠نشانگر مورد استفاده بین محاسبھ شده برای  PIC .بود ١٨برابر 

و کمترین  xbarc281مربوط بھ نشانگر  PICبیشترین  .بودمتغیر  ۵١/٠
میزان  و کمترین چنین بیشترینھم .بود xbarc124مربوط نشانگر 

 ارزیابی شدxbarc124 و xbarc281 ھایدر نشانگر ۵٣/٠ و ٩٢/٠ ھتروزیگوسیتی
لت دارا بودن تعداد آلل بیشتر باال بھ ع PICنشانگرھایی با  .)١جدول (

 لذا نشانگر .ھا قابلیت تفکیک باالتری دارندو فراوانی پایین آلل
xbarc281در گندم مناسب تشخیص ژنتیکی  وتشخیص فاصلھ برای بررسی تنوع

ھای تجزیھ بھ مختصات اصلی بندی ارقام گندم بھ کمک روشگروه.داده شد
انجام  Nei 1983بر مبنای روش  UPGMAالگوریتم ای بر اساس و تجزیھ خوشھ

گروه با فواصل  ١٠ارقام مورد مطالعھ را بھ ای تجزیھ خوشھ .)١شکل(شد
ھای مورفولوژی استفاده از نتایج ارزیابی. ژنتیکی متفاوت تقسیم کرد

 ٣ارقام موجود در گروه ای نشان داد کھبا نتایج تجزیھ خوشھو مطابقت 
از نظر ارتفاع بوتھ و ارقام ) تانو سیس ٣شامل ارقام گلستان، مغان(

 .میزان عملکرد و اجزای آن بودنددارای باالترین  ١٠موجود در گروه 
 نتایج .در این گروه قرار گرفتندارقام روشن، طبسی، دز و رسول 

ھای اول و دوم بھ ترتیب تجزیھ بھ مختصات اصلی نشان داد کھ مولفھ
بیانگر  وگیرند برمیھا را دردرصد از تغییرات نمونھ ٩/۴و ٨/١٩

ھای ژنومی مختلف بھ دلیل مکان کھباشد پراکندگی نشانگرھا در ژنوم می
ھای اگر نشانگرھا از بخش .گردددر نشانگرھای مورد استفاده تایید می

ھمبستگی بین آنھا کم خواھد بود در  مختلف ژنوم انتخاب شده باشند،
 )١( عداد بیشتری مولفھ برای توجیھ تغییرات کل آنھا الزم استنتیجھ ت

مولفھ با  ٢۴بھ طوری کھ  رفتنظیر آنچھ در این مطالعھ انتظار می
. درصد از تغییرات بودند ۶٢قادر بھ توجیھ  ١تر از ریشھ مشخصھ بزرگ

درصد از  ٩۴اصلی مولفھ  ٢١) ١٢(در مطالعات پیرسیدی و ھمکاران 
 یتعداد زیادی از مطالعات نشانگرھا .یھ کردندتغییرات را توج

 ١٣،۵، ١۵( در گندم گزارش شده است یکیژنت تنوع یبررس یبرا زماھوارهیر
 تعداد از برترھای  پیژنوت انتخاب یبراشود شنھاد مییپدر نھایت  .)
 تاشود استفاده  باال یروموزومک نشکپرا نشانگر ریزماھواره با یشتریب
  .نندک ارکآش را ھاباھتش و ھاھ تفاوتیلک
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ندم نان با استفاده رقم گ ٨٠گروه بندی  - ١شکل
 از نشانگر ریزماھواره

٣گروه  

١٠گروه   



 
 

 

٥ 

 

 استفاده محتوای اطالعات چندشکلی در تعدادی از نشانگرھای مورد - ١جدول
فراوانی 
 آلل اصلی

 نشانگر PIC ھتروزیگوسیتی تعداد آلل

٢٦/٠  ٨٢/٠ ٩  ٧٩/٠  Xgwm332 

٦٨/٠  ٥٣/٠ ١٠  ٥٢/٠  Xbarc124 

١٨/٠  ٨٩/٠ ١٣  ٨٨/٠  Xwmc546 

٥١/٠  ٧١/٠ ١٤  ٧٠/٠  Xgwm497 

٤٦/٠  ٧٦/٠ ١٥  ٧٤/٠  Xwmc825 

٣٦/٠  ٨١/٠ ١٥  ٨٠/٠  Xbarc197.1 

٣٣/٠  ٨٥/٠ ١٦  ٨٤/٠  Xgwm247 

٢١/٠  ٨٩/٠ ١٧  ٨٨/٠  Xgwm624 

١٦/٠  ٩٢/٠ ١٨  ٩١/٠  Xbarc281 

٤٠/٠  ٨١/٠ ١٩  ٨٠/٠  Xgwm112 

٢١/٠  ٩١/٠ ١٩  ٩٠/٠  Xgwm614 

٤٩/٠  ٧٤/٠ ٢٠  ٧٣/٠  Xgwm595 

٢٥/٠  ٩٠/٠ ٢١  ٨٩/٠  Xwmc382 

٤٦/٠  ٧٧/٠ ٢٥  ٧٦/٠  Xgwm282 
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ABSTRACT 
 Wheat As the first and most important grain crop, is used widely in dietary pattern in 75% of the 
world population. Detection of genetic diversity is the first steps of plant breeding programs. In this 
experiment genetic diversity of 80 cultivars of Iranian Wheat germ plasm were analyzed with 40 
microsatellite markers. Molecular analysis results showed the number of observed alleles per locus 
markers with average 18 was varied from 9 to 25. Average allelic polymorphic information content 
(PIC) values of loci was 0.81. PIC values was varied from 0.51 (xbarc124) to 0.91 (xbarc281). The 
highest and lowest potential for genetic diversity was belonged to xbarc281 (0.92) and xbarc124 
(0.53). Cluster analysis using UPGMA algorithm and Nei 1983 method grouped all population in ten 
groups with different genetic distances. The results of this study confirmed genetic diversity in Iranian 
wheat cultivars and reveled the microsatellite markers has a high degree polymorphism and it can be 
an effective tools for genetic diversity assessment of wheat genotypes.  
 
 
Key words: genetic diversity, microsatellite markers, wheat 
 
 
 
 


