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چکيده
 شامل گندم نان و ديگر گونههاي مهم زراعي است که اهمیت اقتصادي بسیارTriticum L. ) جنسPoaceae( درگیاهان خانوادۀ غالت
،T. aestivum( A ) داراي ژنگان (ژنومTriticum L.  تبارزايي مولکولي گونههاي جنس، در اين پژوهش.بااليي در تغذيۀ انسان دارند
) با استفاده از دوITS(  براي اين منظور تواليهاي بین رونوشتهاي ريبوزومي.) بررسي شدT. boeticum  وT. urartu ،T. turgidum
 تواليها با. افزايش و توالييابي شد، ژنوتیپ از گونههاي باال26 ي ژنگاني استخراجشده ازDNA جفت آغازگر اختصاصي از روي
 نتايج. ماتريس فاصلهها محاسبه و درختوارۀ ژني ترسیم شد. همرديف شدندClustalW  و با الگوريتمMEGA 5.0 استفاده از نرمافزار
. بود60/50  و60/25  به ترتیبG+C  جفت باز و محتواي700  جفت باز و650  به ترتیبITS2  وITS1  طول تواليهاي،نشان داد
 تحلیل تبارزايي (فیلوژنتیکي) انجامشده با.) به ترتیب، درصد88  و63(  جمعیتها مشاهده شدITS حفاظتشدگي بااليي در نواحي
 رابطههاي، نتايج نشان داد. بهخوبي گندمهاي ديپلوئید و پليپلوئید را در دو گروه جداگانه قرار داد،استفاده از تواليهاي افزايش شده
، اين بررسي نشان داد، بهطورکلي. وجود داردT.boeticum  وT.urartu  و همچنین بینT. turgidum  وT. aestivum نزديکي بین
. براي بررسيهاي تبارزايي بسیار مناسب هستندITS نشانگرهاي مولکولي
.A  ژنگان،)ITS(  رونوشتهاي ريبوزومي، درختوارۀ ژني، تبارزايي مولکولي:واژههاي کليدي
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ABSTRACT
The genus Triticum L. includes bread wheat and other important cultivated species, which are economically
important for large parts of the human food. In this study, we conducted a phylogenetic analysis of A genomepossessing species of genus Triticum L. (T. aestivum, T. turgidum, T. urartu and T. boeticum). Here, the internal
transcribed sequences (ITS) of nuclear ribosomal DNA were amplified by two pairs of primers in 26 genotypes from
the above species. Sequenced amplicons were aligned by ClustalW. Divergence matrices and phylogenic dendrogram
were made by MEGA 5.0. Results revealed the full length of sequences of ITS1 and ITS2 were 650 bp and 700bp,
respectively and G+C content were 60.25 and 60.50 in them. High levels of conservation in sequences were found
among genotypes (%63 and %88). Phylogenetic analysis using amplified sequences were successfully divided diploid
and polyploid wheats into individual groups. Regarding to the results, there were close relationships within T.
aestivum and T. turgidum and also within T. urartu and T. boeticum. However, our analysis suggests that the ITS
molecular markers seem to be proper tools for plant phylogenetic studies.
Keywords: A genome, dendrogram, molecular phylogeny, ribosomal DNA.
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صفری و مهرابی Tch :تبارزایی مولکولی ژنگان  Aدر برخی از گونههای ...

مقدمه
گندم بهعنوان یک محصول راهبردی ،اهميت ویژهای
در تأمين نياز غذایی انسان دارد .جنس Triticum L.
از طایفۀ  Triticeaeو متعلق به خانوادة Poaceae
است .گونههای مختلفی از جنس گندم ()Triticum L.
دارای سطوح مختلف پلوئيدی (دی ،تترا و هگزا) ،با
عدد پایۀ هفت وجود دارند .چهار ژنگان (ژنوم) پایۀ ،A
 D ،Bو  Gدر ژنگان همۀ گونههای گندم وجود دارند
( Golovnina et al., 2007; Mammdouh-Alnaddaf
.)et al., 2013
گندمهای دیﭙلوئيد ژنگان  Aو شامل سه گونه
 T. urartu ،T. monococcumو  T. boeoticumو
گندمهای تتراپلوئيد شامل ژنگانهای ،T. durum( AB
 T. dicoccum ،T. persicumو  )T. turgidumو AG
( )T. timopheeviدارند .درحالیکه گندمهای
هگزاپلوئيد نيز شامل گونههای T. ،T. aestivum
 speltaو  T .petropavlovskyiهستند ( Belgerami,
.)2009; Mammdouh-Alnaddaf et al., 2013
ژنهای ریبوزومی هستهای )rDNA( 1بهصورت
خوشههای ژنی تکراری و متوالی روی مناطق
2
کروموزومی موسوم به مناطق سازمان هستهای
( )NORواقع شدهاند .هر واحد تکراری شامل یک
ناحيۀ رونویسی شونده است که متشکل از یک ETS
(فاصلهاندازهای خارجی رونوشت ،)3ژن  18sو به
دنبال آن ( ITS1توالیهای بين رونوشتهای
ریبوزومی ،)4ژن  ITS2 ،5/8sو درنهایت ژن 28s
هستند .هر ناحيۀ تکرارشونده از ناحيۀ تکرارشوندة پس
از خود ،با یک فاصلهانداز بين ژنی )IGS( 5جدا
میشود ( Baghaee-Ravari et al., 2007; Calonje et
.)al., 2009; Mammdouh-Alnaddaf et al., 2013
نواحی کدکنندة بهشدت محافظتشده مانند 18s
و  ،28sدر سطح خانواده و باالتر سودمند هستند،
درحالیکه نواحی  ITSتکامل سریعی را پشت سر
گذاشتهاند و بين گونهها و جنسها تنوع نشان
1. Ribosomal DNA
2. Nucleolar Organizer Region
3. External Transcribed Spacers
4. Internal Transcribed Spacer
5. Intergenic Spacer

میدهند .بنابراین برای بررسیهای تبارزایی (فيلوژنی)
و مقایسۀ گونهها و جنسهای بسيار نزدیک به یکدیگر،
مناسب هستند (.)Mostafavi, 2013
در سدة گذشته نشانگرها و روشهای مولکولی
چندی برای بررسیهای تکاملی و وجود رابطه بين
گونههای گندم استفاده شده است .نخستين استفاده از
 ITSدر بررسی تکامل گونههای گندم به اوایل 1980
برمیگردد ( Dvorák & Appels, 1982; Peacock et
 .)al., 1981امروزه نيز بررسیهای چندی روی مناطق
 ITSبهمنظور بررسی رابطههای تبارزایی و خویشاوندی
گونههای مختلف گندم انجام شده است.
در یک تحقيق بهمنظور بررسی رابطههای تبارزایی
و چندشکلی نوکلئوتيدی ميان  19گونۀ  Aegilopsو
 Triticumاز توالییابی مناطق  ITSاستفاده شد .طول
منطقۀ  600-602 ITSجفت باز و محتوای  G+Cدر
 ITS1در همۀ گونههای  Triticumو -63/9 Aegilops
 %60/3و در  ITS2در محدودة  %59/9-63/5بود
(.)Mammdouh-Alnaddaf et al, 2013.
در یک بررسی روی  48رقم قدیمی گندم نان9 ،
الگوی  ITSدر  RFLP-PCRبا آنزیمهای HpaII ،AluI
و ( TaqIسه الگو در هر آنزیم) مشاهده شد .این
نشانگرها در مقایسه با دیگر نشانگرهای  DNAمانند
 ،ISSRدرصد پایينتری از چندشکلی (پلیمورفيسم)
را نشان دادند (.)Carvalho et al,2009
در بررسی دیگر ،توالی نوکلئوتيدی  ITSدر 22
جمعيت از پنج گونۀ  Aegilopsبررسی شد.
جایگزینیهای مختص گونهای در توالی نوکلئوتيدی
 ITSگونههای مختلف مشاهده شد .در توالی
نوکلئوتيدی  ITSنمونههای همسان ،چندشکلی
مشاهده شد که ممکن است به دليل تفاوتهای بين
ژنگانهای گياهان و یا به خاطر حضور انواع مختلفی از
ژنهای ریبوزومی در ژنگان یک گياه باشد .بهطورکلی،
هم تنوع درونگونهای و هم بينگونهای توالیهای
نوکلئوتيدی  rDNA ITSبسيار کم بود ( Goryunova
.)et al., 2005
هدف از این تحقيق ،بررسی رابطههای تکاملی و
تبارزایی بين گونههای گندم دارای ژنگان  Aشامل
گندمهای وحشی و دیﭙلوئيد یا اینکورن ( T .urartu

علوم گياهان زراعی ایران ،دورة  ،48شمارة  ،2تابستان 1396

485

) )(AuAuو ( ،)T .boeticum (AbAbگندمهای زراعی و
پلیپلوئيد () T. aestivum (AuAuBBDDو
) ،)T. turgidum (AuAuBBبا استفاده از آغازگر ITS
است.

سازی در دمای  94درجۀ سلسيوس به مدت  30ثانيه
و اتصال آغازگر به الگو در دمای  48یا  35درجۀ
سلسيوس به مدت  30ثانيه انجام شد .درنهایت یک
مرحله دمای  72درجۀ سلسيوس به مدت  10دقيقه
بهمنظور بسط نهایی در نظر گرفته شد .نگهداری نيز
در دمای  4درجۀ سلسيوس به مدت  10دقيقه انجام
شد.
محصوالت  PCRبا استفاده از الکتروفورز و ژل
آگارز  1/5درصد تحت ولتاژ  90و به مدت  110دقيقه
و با استفاده از بافر  TAE 1Xجداسازی شدند.
قطعههای افزایششده با محلول اتيدیوم بروماید
رنگآميزی شدند .درنهایت ،به ميزان  25تا 35
ميکروليتر از نمونههای تکثيرشدة دارای کيفيت
مناسب ،برای تخليص و تعيين توالی به شرکت
تکاپوزیست ارسال شدند.
دادههای بهدستآمده از توالییابی محصوالت
 PCRبا استفاده از نرمافزار  MEGA 5.0و به روش
 ClustalWردیف و تنظيم شدند .همچنين درصد
چندشکلی ،محتوای نوکلئوتيدی و جفتبازها در آنها
بررسی شد .ماتریس فاصله برای هرکدام از آغازگرها با
استفاده از نرمافزار  DARwin 6.0و بر پایۀ ضریبهای
نبود همسانی ،محاسبه شد .بهمنظور بررسی رابطۀ بين
گونههای مختلف و آگاهی از ميزان تنوع ژنتيکی درون
و بين چهار گونۀ مورد بررسی ،با استفاده از نرمافزار
 MEGA 5.0هرکدام از گونهها بهعنوان یک گروه در
نظر گرفته شدند و فاصلههای ژنتيکی درون و بين هر
گروه محاسبه و با یکدیگر مقایسه شد .نمودارشجرهای
یا دندروگرام (درخت تبارزایی) ژنوتيپها و گونههای
مختلف توسط نرمافزار  MEGA 5.0ترسيم شد .تجزیه
به مؤلفههای اصلی ( )PCAگونهها توسط نرمافزار
 DARwin 6.0محاسبه و نمودار دوبعدی آن با استفاده
از نرمافزار  Excelرسم شد .تجزیۀ واریانس مولکولی
( )2AMOVAدادههای بهدستآمده از آغازگرهای
 ،ITSتوسط نرمافزار  GeneAlexو بر پایۀ چهار گونۀ
مختلف ،انجام شد.

1. Mastermix

2. Analysis of Molecular Variance

مواد و روشها
بذر  26نمونه از ژنوتيپهای مختلف گندمهای وحشی
و زراعی دارای ژنگان  Aدر سطوح مختلف پلوئيدی و
همچنين یک ژنوتيپ از گونۀ جو وحشی ( H.
( )spontaneumبهعنوان خارج گروه و برای تعيين
ریشۀ درخت تبارزایی) از بانک ژن دانشگاه ایالم
(جدول  ،)1تهيه شد و به ميزان  7تا  10بذر از هر
ژنوتيپ در گلدانهای کوچک در گلخانه کشت شد .دو
تا سه هفته پس از کشت بذرهاDNA ،ی ژنگانی از
گياهچههای دو برگی بهصورت تک بذر و با روش
 )Doyle & Doyle, 1987( CTABتغييریافته
استخراج شد .کيفيت نمونههای استخراجشده با
استفاده از الکتروفورز روی ژل آگارز 0/8درصد تعيين
شد.
پس از استخراج  DNAو تعيين کيفيت آن ،نواحی
 ITSبا استفاده از واکنش زنجيرهای پليمراز و دو جفت
آغازگر مختلف تکثير شدند .واکنش  PCRبا حجم 50
ميکروليتر و شامل  25ميکروليتر مسترميکس 1حاوی
رنگ بارگذاری 1 ،ميکروليتر از هرکدام از آغازگرهای
رفتوبرگشت و  2ميکروليتر  DNAتهيه شد .درنهایت
حجم واکنش با آب سترون (استریل) دیونيزه (21
ميکروليتر) به  50ميکروليتر رسيد .واکنش  PCRبا
استفاده از دستگاه ترموسایکلر ( )Biorad C1000TMو
با یک مرحلۀ واسرشت سازی اوليه در دمای  94درجۀ
سلسيوس به مدت  4دقيقه آغاز شد .آنگاه  38چرخه
شامل سه مرحلۀ متوالی واسرشتسازی در دمای 92
درجه به مدت  30ثانيه ،اتصال آغازگر به الگو در دمای
 48درجۀ سلسيوس (برای آغازگر اول) و یا  35درجۀ
سلسيوس (برای آغازگر دوم) به مدت  30ثانيه و بسط
رشتۀ جدید در دمای  72درجۀ سلسيوس به مدت 45
ثانيه تکرار شدند .سﭙس دوباره یک مرحلۀ واسرشت
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 مشخصات ژنوتيپهای مورد استفاده در تحقيق.1 جدول
Table 1. Information of genotypes used in the study
Row
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Species
T. aestivum
T. aestivum
T. aestivum
T. aestivum
T. aestivum
T. aestivum
T. boeticum
T. boeticum
T. boeticum
T. boeticum
T. boeticum
T. turgidum
T. turgidum
T. turgidum
T. turgidum
T. turgidum
T. turgidum
T. urartu
T. urartu
T. urartu
T. urartu
T. urartu
T. urartu
T. urartu
T. urartu
T. urartu
H. spontaneum

Genome
AuBD
u
A BD
AuBD
AuBD
AuBD
AuBD
Ab
Ab
Ab
Ab
Ab
AuB
AuB
AuB
AuB
AuB
AuB
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
H

6x
6x
6x
6x
6x
6x
2x
2x
2x
2x
2x
4x
4x
4x
4x
4x
4x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x

Origin
Azarbaijanegharbi (Naghadeh)
Golestan(Gonbad)
Qazvin
Esfahan(Shahr Reza)
Khuzestan (Izeh)
Ilam (Salehabad)
Lorestan (Sepid dasht)
Alborz (Taleghan)
Kermanshah (Javanrood)
Azarbaijanegharbi (Silvana)
Ilam (Sarableh)
Khuzestan(Ahvaza)
Ardabil
Kohkiluye va boyerahmad (Yasooj)
Kordestan
Khorasan (Mashhad)
Ilam (Mehran)
Kermanshah (Kerand Gharb)
Kordestan (Saghez)
Kordestan (Marivan1)
Chaharmahale Bakhtiari (Sisakht)
Chaharmahale Bakhtiari (Farokh Shahr)
Kermanshah (Songhor)
Kermanshah (Biston)
Kermanshah
Kordestan (Marivan2)
Ilam (Golzar)

 مورد استفاده در تحقيقITS  مشخصات آغازگرهای.2 جدول
Table 2. ITS primers information used in the study
Row
1
2

Strand
Forward
Reverse
Forward
Reverse

Primer Sequence
5̒-GAGGAAGGAGAAGTGGTAAC-3̒
5̒-CTGGGGTCGCGGTCGA-3̒
5̒-TATCTTTAGAGGAAGGA-3̒
5̒-GATATGCTTAAACTCAGC-3̒

،1  جفت تکثير کرد و در ژنوتيپهای700 بهاندازة
.)1  باندی مشاهده نشد (شکل22  و21 ،19 ،18
) نيز در2013( Mammdouh-Alnaddaf et al.
Triticum بررسیهای خود و ضمن بررسی رابطههای
 با استفاده از توالیهایAegilops L.  وL.
 جفت باز را مشاهده700  قطعهای به طول،ITS
.کردند

TM (°C)
52.8
58.4
38.1
38.6

نتایج و بحث
نتایج بهدستآمده از واکنش زنجيرهای پليمراز در هر
 نشاندهندة وجود چندشکلی در ميان،دو آغازگر
 بهطوریکه آغازگر اول.ژنوتيپهای مورد بررسی بود
 جفت باز در650 موجب تکثير یک باند به طول
21 ،19 ،18 ،15 ،7 بيست ژنوتيپ شد و ژنوتيپهای
 آغازگر دوم نيز باندی. باندی توليد نکردند23 و

:)M( ،) جفت باز700(  آغازگر دوم:)B( ،) جفت باز650(  آغازگر اول:)A( ،ITS  نتایج بهدستآمده از افزایش آغازگرهای.1 شکل
 جفت بازی100 سایز مارکر
Figure 1. Results of amplification of ITS primers, (A): the first primer (650 bp), the second primer (700 bp), (M): 100
bp DNA ladder
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بنابر نتایج بهدستآمده ،ميزان چندشکلی قطعههای
افزایششده برای آغازگر اول  37درصد و برای آغازگر
دوم تنها  12درصد بود .بنابراین حفاظتشدگی باالیی در
نواحی  ITSبرای هر دو آغازگر ( 63و  88درصد) مشاهده
شد .در هر دو آغازگر بيشترین و کمترین درصد
نوکلئوتيد به ترتيب مربوط به نوکلئوتيدهای  32/5( Cو
 )32و  17/75( Tو  )17/5بود .همچنين محتوای G+C
برای هر دو آغازگر به ترتيب برابر با  60/25و 60/50
محاسبه شد (جدول  .)3این نتایج به ميزان زیادی با
نتایج  )2005( Goryunova et al.همخوانی داشت ،آنها
ضمن بررسی رابطههای تکاملی گونههای گندمنما یا
آجيلوپس ( )Aegilopsبا استفاده از توالیهای  ،ITSبه
این نتيجه رسيدند که در هر سه آغازگر مورد بررسی
بيشترین محتوای بازی مربوط به نوکلئوتيد ،34/1( C
 31/1و  )32/8و کمترین محتوای بازی مربوط به
نوکلئوتيد 17/7 ،17/8( Tو  )17/3است .ميزان
چندشکلی نيز پایين و برابر با  26درصد بود .از سوی
دیگر )2013( Mammdouh-Alnaddaf et al. ،بهمنظور
بررسی رابطههای تبارزایی و چندشکلی نوکلئوتيدی ميان
 19گونۀ  Aegilopsو  Triticumاز توالییابی مناطق ITS
استفاده کردند .محتوای  G+Cدر همۀ گونههای
 Triticumو  Aegilopsدر حدود  60درصد و ميزان
چندشکلی  11/12درصد بود که با نتایج این تحقيق
همخوانی دارد .دیگر محققان نيز به نتایج همسانی
درزمينۀ محتوای Nalini et al., 2007; Wang et ( G+C
 )al., 2000; Zhang et al., 2002و ميزان پایين
چندشکلی ( Carvalho et al., 2009; Hsiao et al.,
 )1995دست یافتهاند.
در هر دو آغازگر بيشترین محتوای دینوکلئوتيدی
مربوط به دینوکلئوتيد  CCبود ،درحالیکه کمترین آنها
در هر یک از آغازگرها متفاوت بود .در آغازگر اول
کمترین محتوا ( )0/32مربوط به دینوکلئوتيدهای  TAو
 ATو در آغازگر دوم ( )0/15مربوط به  CG ،CAو AC
بود .از سوی دیگر ،نسبت دینوکلئوتيدهای یکسان،1
همسان( 2هر دو پورین یا هر دو پيریميدین) و غير

1. Identical Pairs
2. Transitionsal Pairs
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همسان( 3یکی پورین و دیگری پيریميدین) در آغازگر
اول به ترتيب برابر با  3/95 ،3/63 ،92/48و برای آغازگر
دوم برابر با  2/63 ،95/58و  1/76بود .بنابر نتایج
بهدستآمده قطعههای تکثيرشده توسط هر دو آغازگر
شامل ميزان باالیی از دی نوکلئوتيدهای یکسان بود
(جدول .)3
سازگاری ماتریسهای فاصلۀ هر دو آغازگر توسط
نرمافزار  XLSTATو آزمون مانتل 4بررسی شد .نتایج
بهدستآمده نشاندهندة سازگاری و همبستگی باالی
دادههای آغازگرهای مختلف بود ،بهگونهای که همبستگی
آنها در سطح احتمال  0/0001برابر با  0/53بود.
بنابراین دادههای آنها با هم تلفيق و نتایج بهصورت
تلفيقی بررسی شد .بر پایۀ ضریبهای ناهمسانی،
کمترین فاصله بين گونههای ( T. aestivumژنوتيپ
شمارة  ،2گلستان (گنبد)) و ( T. turgidumژنوتيپ
شمارة  ،12خوزستان (اهواز)) و برابر با  0/013و بيشترین
فاصله بين گونههای ( T. turgidumژنوتيپ شمارة ،13
اردبيل) و ( T. boeticumژنوتيپ شمارة  ،9کرمانشاه
(جوانرود)) و برابر با  0/178به دست آمد .ميانگين فاصله
و تنوع کل بهدستآمده برابر با  0/064بود (جدول .)4
تنوع درون و بین گونههاي مختلف

کمترین و بيشترین تنوع درونگروهی ،به ترتيب مربوط
به گونههای  )0/018( T.aestivumو T. boeticum
( )0/091بود (جدول  ،)5بنابراین میتوان گفت
گندمهای دیﭙلوئيد یا اینکورن بيشترین تنوع
درونگونهای را دارند .این نتایج با نتایج تحقيقات
پيشين همخوانی داشت ( ;Hammer et al., 2000
.)Kharestani et al., 2013
فاصلۀ دوبهدوی گونههای مختلف نيز در محدودة بين
( 0/026فاصلۀ بين گونۀ  T. aestivumو  )T. turgidumو
( 0/099فاصلۀ بين گونۀ  T. boeticumو )T. aestivum
محاسبه شد .نتایج بهدستآمده بين گروهها نشاندهندة
قابليت باالی این نشانگر در جداسازی گونههای مختلف
است ،بهطوریکه بيشترین فاصلۀ بين گونههای با
ژنگانهای متفاوت به دست آمد (جدول .)5
3. Transversional Pairs
4. Mantel test
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جدول  .3ميانگين محتوای نوکلئوتيدی توالیهای تکثيرشده
Table 3. Mean content of nucleotides in amplified sequences
)R (si/sv

***

sv

si

**

Dinucleotid Content
)(%
0.95
AT
0.32
30.62 AC
0.47
0.63
AA 20.04
0.63
AG
0.95
0.73
AT
0.29
30.89 AC
0.15
0.15
AA 20.49
0.15
AG
0.59

*

ii

0.92

3.95

3.63

92.48

1.50

1.76

2.63

95.58

GT
GC
GA
GG
GT
GC
GA
GG

0.63
0.63
0.79
26.04
0.44
0.15
0.59
27.67

* جفتهای یکسان ** ،جفتهای همسان *** ،جفتهای غير همسان.

CT
CC
CA
CG
CT
CC
CA
CG

15.78
0.95
0.32
0.47
16.54
0.73
0.29
0.29

Nuleotid Content
)(%
T
17.5
TT
C
32.5
TC
A
21.75
TA
G
27.75
TG
T
17.75
TT
C
32
TC
A
21.75
TA
G
28.50
TG

Primer

ITS1

ITS2

* Identical Pairs, ** Transitionsal Pairs, *** Transversional Pairs.

جدول  .4ضرایب عدم تشابه بين ژنوتيپهای مختلف
Table 4. Issimilarity coefficients between various genotypes
26

20

0.027
0.024
0.030
0.071
0.072
0.069
0.101

0.029
0.026
0.029
0.022
0.068
0.065
0.063
0.096

0.067
0.074
0.065
0.066
0.061
0.020
0.013
0.016
0.063

0.047
0.077
0.082
0.074
0.074
0.075
0.048
0.048
0.045
0.069

0.131
0.147
0.171
0.178
0.170
0.172
0.171
0.151
0.147
0.144
0.138

0.131
0.045
0.043
0.076
0.078
0.074
0.073
0.071
0.044
0.040
0.039
0.043

0.076
0.177
0.084
0.066
0.022
0.022
0.031
0.033
0.023
0.069
0.065
0.068
0.094

0.016
0.078
0.173
0.082
0.066
0.024
0.025
0.032
0.032
0.025
0.072
0.068
0.067
0.093

0.019
0.022
0.079
0.171
0.079
0.065
0.018
0.025
0.031
0.031
0.022
0.069
0.065
0.060
0.099

0.014
0.016
0.017
0.080
0.174
0.077
0.064
0.017
0.025
0.027
0.029
0.023
0.070
0.068
0.066
0.100

2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
20
24
25
26

T.turgidum T.boeticum T.aestivum

0.058
0.056 0.020
0.059 0.018 0.017
0.091 0.063 0.062 0.066

0.029
0.067
0.063
0.063
0.095

0.013
0.025
0.062
0.063
0.063
0.097

13

12

11

2
0.019
0.018
0.022
0.022
0.077
0.173
0.077
0.067
0.013
0.028
0.028
0.030
0.026
0.067
0.068
0.064
0.096

T.urartu

-

T.urartu
24
25

17

T.turgidum
14
16

T.boeticum
9
10

8

6

T.aestivum
3
4
5

جدول  .5فاصلۀ ژنتيکی درون و بين گونههای مورد بررسی
Table 5. Genetic distance within and between species
T.urartu

Between Groups
T. boeticum
T. turgidum

-

0.072

0.097
0.067

ترسیم درخت تبارزایی

بهمنظور بررسی خویشاوندی ژنوتيپها و همچنين
گونههای مختلف ،با استفاده از ماتریس فاصلۀ دادههای
تلفيقی هر دو آغازگر و با استفاده از روش نزدیکترین
همسایه )NJ( 1نمودار شجرهای (درخت تبارزایی)
ژنوتيپهای مختلف توسط نرمافزار  MEGA 5.0ترسيم
شد (شکلهای  2و  .)3هر دو نمودار شجرهای حاصل از
آغازگرها ،ژنوتيپها (شکل  )2و گونهها (شکل  )3را
بهدقت هماهنگ با ژنگان و سطح پلوئيدی جداسازی
کردند .بهطوریکه نمودار شجرهای ژنوتيپها به دو گروه
1. Neighbor joining

T. aestivum
0.099
0.026
0.074

Within Groups
0.018
0.091
0.025
0.041

Groups
T. aestivum
T. boeticum
T. turgidum
T. urartu

اصلی تقسيم شدند .گونههای پلیپلوئيد و زراعی
( T. aestivumو  )T. turgidumدر یک گروه و گونههای
دیﭙلوئيد (اینکورن) ،وحشی ( T. boeticumو )T. urartu
در یک گروه دیگر قرار گرفتند.
در بررسی  )2004( Bandopadhyay et al.نيز ضمن
بررسی تنوع ژنتيکی و رابطههای تبارزایی گونههای
آجيلوپس و گندم ،با استفاده از توالیهای  EST–SSRsبه
نتایج همسانی با این تحقيق دست یافتند .همچنين در
بررسیهای  )2013( Kharestani et al.نيز دو گونۀ
 T. urartuو  T. boeticumدر یک گروه قرار گرفتند .این
محققان همسانی در ژنها و ناحيه (موتيف)های دو گونه
را از دالیل این پدیده بيان کردند.
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بررسی رابطههای تبارزایی گندمهای دارای ژنگان
 Aبا استفاده از ویژگیهای کاریوتيﭙی نيز مؤید همين
مطلب است ( .)Ehtemam et al., 2014چراکه در این
بررسی نيز گندمهای اینکورن (،T. monococcum
 T. boeticumو  )T. urartuدر یک گروه و گندمهای
پلیپلوئيد ( T. turgidum ،T. turgidumو )T. aestivum
در یک گروه مستقل دیگر قرار گرفتند.
بهمنظور بررسی پراکندگی ،فاصله و رابطههای
تکاملی بين گونههای مورد بررسی ،نمودار دووجهی
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(بایپالت) آنها با استفاده از تجزیه به مؤلفههای
اصلی ( )PCAو بر پایۀ دو مؤلفۀ اول برای ماتریس
عدم تشابه گونهها (جدول  ،)4با استفاده از نرمافزار
 DARwin 6.0ترسيم شد.
سهم دو مؤلفۀ اول و دوم ،به ترتيب برابر  51/07و
 37/65درصد و درمجموع  88/72درصد از کل دادهها
بود .این مقادیر نشان میدهد که دو مؤلفۀ اول و دوم
بهخوبی توانستهاند ميزان باالیی از درصد تنوع را
محاسبه کند.

شکل  .2نمودار شجرهای بهدستآمده از آغازگرهای  ITSدر گونههای وحشی و زراعی گندم و یکگونۀ بيرون از گروه (جو وحشی)
Figure 2. Dendrogram obtained by ITS primers in cultivated and wild species of Triticum L. and wild barely
)(H. spontaneum

شکل  .3نمودار شجرهای بهدستآمده از آغازگرهای  ITSدر گونههای مختلف  Triticum L.و یکگونۀ جو وحشی
)Figure 3, Dendrogram obtained by ITS primers in various species of Triticum L. and wild barely (H. spontaneum

شکل  .4نمودار دووجهی بهدستآمده از تجزیه به مؤلفههای اصلی گونههای وحشی و زراعی گندم
Figure 4. The chart of Bioplot obtained from principal component analysis in wild and cultivated Triticum L.

...  در برخی از گونههایA  تبارزایی مولکولی ژنگانTch :صفری و مهرابی

 به ميزان باالیی ردیف بازی،استفاده در این تحقيق
همسان داشتند که نشاندهندة حفاظتشدگی باالی
این توالیها در طی تکامل و توان باالی آنها در
بررسی رابطههای تبارزایی و شناسایی منشأ ژنگانهای
 اگرچه همۀ گونههای، از سوی دیگر.مختلف است
 در یک گروه کلی و گونۀ جوA گندم دارای ژنگان
 اما این گروه،وحشی در یک گروه مستقل قرار گرفت
کلی شامل دو زیرگروه دیﭙلوئيدها و پلیپلوئيدها بود و
این آغازگرها بهخوبی قادر به جداسازی گونههای با
سطوح پلوئيدی و ژنگانهای همسان در گروههای
 که،یکسان و ژنگانهای غيرهمسان بودند
امکان استفاده از آنها برای تعيين خویشاوندی و
جداسازی گونهها بهویژه جایی که شباهتهای
ریختشناسی آنقدر زیاد است که ردهبندی درست بر
پایۀ صفات ریختشناسی دشوار است را فراهم
.میکنند
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 نمودار دووجهی،بر پایۀ نتایج بهدستآمده
بهدستآمده جمعيتها را به سه گروه مختلف تقسيم
 وT. urartu  گونههای وحشی، بنابراین.کرد
A  که هر دو بهصورت دیﭙلوئيد و ژنگانT. boeticum
 در یک سمت محور مختصات و نزدیک به،دارند
.همدیگر قرار گرفتهاند
 وT. aestivum گونههای زراعی و پلیپلوئيد
 بسيار، دارندB  وA  که ژنگانهایT. turgidum
 از سوی.نزدیک به هم و در یک گروه جای گرفتند
 نيز که بهعنوان بيرون ازH. spontaneum  گونۀ،دیگر
 با فاصلۀ زیادی از گونههای وحشی،گروه استفاده شد
 در سمت دیگری از محور مختصات و،و زراعی گندم
.)4 در یک گروه جداگانه قرار گرفت (شکل
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