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Abstract
To evaluate genetic diversity between Sistan common
wheat cultivars, it was used 10 SSRs primers associated
to stem, leaf and yellow rusts resistance genes. The
lowest (3) and highest (7) allele number were generated
by 12C, SCS719 and Xgdm116 primers and Xgwm443
primer, respectively (4.55 allele per each primer). The
highest genetic diversity (0.39) and MI (2.29) was

چکیده
در این پژوهش جهت بررسی تنوع ژنتیکی ارقام رایج گندم سیستان برای
 جفت آغازگر ریزماهوارهای پیوسته به ژنهای10 مقاومت به بیماری زنگ از
 آغازگرهای. قهوهای و سیاه استفاده شد،مقاومت به بیماری زنگهای زرد
Xgwm443  آلل کمترین و آغازگر3  باXgdm116  وSCS719 ،12C
4/55  میانگین تعداد آلل در کل جایگاهها برابر. بیشترین آلل را داشتند، آلل7 با
) به ترتیب2/29( ) و شاخص نشانگری0/39(  بیشترین شاخص چندشکلی.بود

related to Xgdm116 and Xgwm533 primers,
respectively; also, the lowest genetic diversity (0.1) and
MI (0.33) was related to Xcfd36 primer. Xgdm36
primer showed the highest Ne, Shannon diversity and
Nei diversity (1.45, 0.63 and 0.44, respectively); on the
other hand, Xcfd36 primer the lowest Ne, Shannon
diversity and Nei diversity (1.18, 0.19 and 0.11,
respectively). The highest polymorphic bands between
wheat cultivars were related to Arg. Arg and Aflak

 و کمترین میزان شاخصXgwm533  وXgdm116 مربوط به آغازگر

showed the least diversity for resistance to yellow rust
and leaf rust, respectively. Also, Arg had the highest
diversity for three types of rusts. The Xgdm116,
Xwmc810 and SCS719 primers had more effect on
identification of wheat cultivars. Finally, Arg cultivar
can be recommended as a donor parent in wheat
breeding programs for rust resistance. To gain the
highest heterosis, it can be suggested hybridization

 درصد کل تغییرات ژنتیکی درون55 تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که

between Arg and Hirmand cultivars.
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. بودXcfd36 ) مربوط به آغازگر0/33( ) و شاخص نشانگری0/1( چندشکلی
 شاخص تنوع شانن و شاخص تنوع نی به ترتیب،بیشترین تعداد آلل مؤثر
، و کمترین میزان آلل مؤثرXgdm116  متعلق به آغازگر0/44 ،0/63 ،1/45
 متعلق به0/11 ،0/19 ،1/18 شاخص تنوع شانن و شاخص تنوع نی به ترتیب
، در بین ارقام گندم بیشترین درصد مکان چندشکلی. بودXcfd36 آغازگر
،1/27 ،39/53  شاخص تنوع نی و شاخص تنوع شانن به ترتیب،تعداد آلل مؤثر
 تغییرات درون و بین ارقام با استفاده از. متعلق به رقم ارگ بود0/23  و0/16
 بیشترین و متنوعترین ژنهای مقاومت به زنگ از لحاظ.ارقام وجود دارد
 در رقم ارگ و رقم افالک و،مقاومت به بیماری زنگ زرد و قهوهای به ترتیب
،Xgdm116  آغازگرهای.نسبت به هر سه زنگ در رقم ارگ بود
 مؤثرترین آغازگرها در شناسایی و جداسازی ارقامSCS719  وXwmc810
 با توجه به اینکه رقم ارگ دارای بیشترین و متنوعترین.مقاوم و حساس بودند
ژنهای مقاومت بوده لذا پیشنهاد میگردد بهعنوان یکی از پایههای پدری یا
.مادری در برنامههای اصالحی مورد استفاده قرار گیرد
، بیماری زنگ، نشانگر ریزماهواره، تنوع ژنتیکی، گندم:واژههای کلیدی
. نژاد،مقاومت

 عباسعلی امامجمعه:* نويسنده مسئول
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مقدمه
بیماریهای گیاهی از جمله عوامل محدودكننده تولید
در بسیاری از مناطق گندم خیز كشور میباشند .زنگها
از مهمترين بیماریهای گندم در بسیاری از مناطق دنیا
و از جمله ايران محسوب میشوند .در واقع هر جايی كه
گندم كشت میشود ،بیماری زنگ نیز ممکن است
وجود داشته باشد ( .)Sharma et al., 2016قارچهای
عامل بیماری زنگ در گندم سه گونه قارچ از جنس
 Pucciniaهستند كه شامل زنگ زرد 1با عامل
Puccinia striiformis Westend. f. sp. tritici
 ،Eriks.زنگ قهوهای 2با عامل Puccinia triticina
 ،Eriks.و زنگ سیاه 3با عامل Puccinia graminis

 Pers. F.sp. tritici Eriks. and Henn.هست
( Stubbs, 1985; Mesterházy, 1989; Roelfs et
.al., 1992; McIntosh et al., 1995; Chen,
.2005; Dubin & Brennan, 2009; Abbasi,
 .)2013در كشور ايران زنگ زرد از اهمیت بیشتری
نسبت به زنگ سیاه و قهوهای برخوردار بوده و در
سالهايی كه شرايط محیطی برای بروز همهگیری
مناسب باشد سبب خسارت اقتصادی قابل توجهی روی
ارقام حساس میشود.
تعداد ژنهای اصلی مقاومت به زنگ زرد گزارش
شده تا سال  ،2017كه عمدتاً ژنهای مقاومت
گیاهچهای هستند ،بیش از  78ژن مقاومت به زنگ زرد
است (گیاهان حامل ژنهای ،Yr5 ،Yr4 ،Yr3 ،Yr1
YrCV ،YrSP ،Yr32 ،Yr24 ،Y15 ،Yr10 ،Yr9
مقاوم به زنگ زرد ،گیاهان حامل ژنهای ،Yr6 ،Yr2
 YrA ،Yr25 ،Yr23 ،Yr22 ،Yr7حساس به زنگ
زرد) .ضمناً مهمترين آنها ،Yr9 ،Yr4 ،Yr3 ،Yr1
 Yr7و  Yr2بوده و عالوه بر اين ژنها ،ژنهای ديگری
به شکل ناشناخته وجود دارند كه كار مطالعه بر روی
آنها همچنان ادامه دارد ( ;Khan et al., 2017
1. Yellow rust or stripe rust
2. Brown rust or leaf rust
3. Black rust or stem rust

 .)McIntosh et al., 2017هر چند احتمال میرود هر
يک از ژنهای مقاومت به زنگ زرد به تنهايی يا دو و يا
چند تا از آنها همزمان باهم وجود داشته باشند
( .)Afshari, 2008تاكنون  77ژن و چند واريانت
مختلف از ژنهای كه مقاومت به زنگ قهوهای ( )Lrرا
ايجاد میكنند شناسايی و معرفی شدهاند كه از بین آنها
میتوان به Lr28 ،Lr26 ،Lr25 ،Lr24 ،Lr19 ،Lr9
و  Lr32بهعنوان مهمترين ژنهای مقاومت به زنگ
قهوهای اشاره كرد ( .)McIntosh et al., 2017از
طرفی اگرچه بیش از  59ژن مقاومت مختلف در مقابل
زنگ سیاه گندم گزارش شده است (مانند  )Sr31كه
اكثرا آنها هم ژنهای مقاومت گیاهچهای میباشند ولی
تا كنون تعداد محدودی از آنها در ارقام تجاری مورد
استفاده قرار گرفتهاند ( ;Ziyaev et al., 2011
.)McIntosh et al., 2017
بسیاری از نژادهای زنگ كه در گذشته باعث
خسارت میشدهاند به دلیل استفاده از ارقام مقاوم و تنوع
ژنتیکی از خسارت آنها جلوگیری و يا كاسته شده است.
درعینحال نژادهای جديدی از عوامل بیماریزا كه در
اثر جهش يا نوتركیبی غیرجنسی بهوجود میآيند و
قدرت بیماریزايی بااليی دارند نیازمند شناسايی و
راهکارهای مؤثر جهت كنترل دارند .از اين جهت،
شناسايی ارقام مقاوم و حساس به زنگ و تمايز آنها در
سطح ملکولی با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی كه از
نظر زمانی از سرعت بااليی برخوردار و سودمند هستند
قابل توجه میباشند ( ;Hallajian et al., 2007
 .)Shafie et al., 2010استفاده از نشانگرهای
مولکولی يکی از ابزارهای بسیار مهم و قوی و مکمل
در كنار روشهای اصالحی پايه (منظور مطالعات
مزرعهای و گلخانهای اصالحی) است و كاربردهای
زيادی در ارزيابی روابط خويشاوندی ژنتیکی ،انتخاب
گیاهان برتر و بررسی شباهت يا تفاوت بین نمونههای
مختلف دارد ( Fazeli-Nasab et al., 2010; Pal et
.)al., 2015
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روشهای مختلفی به منظور بررسی ژنهای
مقاومت به زنگها و تعیین ژنوتیپهای مقاومت در
ارقام گندم از طريق دادههای تیپ آلودگی
( )Bhardwaj, 2017و بررسی صحت نتايج
بهدستآمده بهوسیله روشهای ژنتیکی (نشانگرهای
مولکولی) ( )Khan et al., 2017معرفی گرديده
است .به طوريکه ابتدا استراتژی شناسايی ژنهای
مقاومت به زنگ قهوهای با طراحی نشانگرهای
 AFLP ،)Autrique et al., 1995( RAPDو
 )Prins et al., 2001b( STSو برای ژنهای ،Lr1
،Lr25 ،Lr24 ،Lr19 ،Lr13 ،Lr10 ،Lr9
،Lr35 ،Lr34 ،Lr33 ،Lr31 ،Lr29 ،Lr27
 Lr37و  Lr42و McCartney et al., ( SSR
 )2004آغاز گرديد و حتی در طی برنامه شناسايی
ژن مقاوم به زنگ قهوهای  ،Lr28نشانگر ،SSRs
 Xgwm160معرفی گرديد كه در ارقام فاقد ژن Lr28
باند  196بازی و در ارقام دارای ژن  Lr28در ناحیه
مورد نظر باندی آشکار نشد (.)Vikal et al., 2004
در تحقیقی گزارش داده شده كه ارقام پیشتاز،
چمران ،سیستان دارای مقاومت اختصاصی به چند
نژاد بیماریزايی زنگ زرد در برخی مناطق بودند و
برای ساير مناطق عکسالعمل حساسیت نشان
دادهاند اما رديابی اينكه كداميک از ژنهای مقاومت
در بروز اين نوع مقاومت نقش داشته و بهدلیل
نبودن واكنش حساسیت در بین جدايهها ،مشکل
است .برای اين منظور پیشنهاد شد بايد از
نشانگرهای مولکولی برای تشخیص استفاده گردد از
طرفی ذكر گرديده كه وجود هر يک از اين ژنها در
اين ارقام میتواند موجب بروز مقاومت گردد ،لذا
بهدلیل زياد بودن ژنها رديابی اينکه كداميک از

ژنهای مقاومت در اين كدام ارقام وجود دارند مشکل

است ،لذا برای اطمینان كامل از اين امر استفاده از
نشانگرهای مولکولی ضروری است ( Omrani et
.)al., 2011
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در فن گزينش به كمک نشانگر 1همبستگی بین
نشانگرهای  DNAو صفات مهم زراعی هم چون
مقاومت به عوامل بیماریزا ،حشرات ،نماتدها ،تحمل
به تنشهای غیر زنده ،پارامترهای كیفیت و صفات
كمی مورد بررسی قرار میگیرد؛ در اين روش
نشانگرهايی كه در مجاورت ژن هدف قرار دارند،
شناسايی و انتخاب شدند ،به اين ترتیب اين روش به
شناسايی گیاهان حامل ژنهای هدف بهطور همزمان و
بدون قرار دادن در معرض هجوم پاتوژن در نسلهای
اولیه ،كمک خواهد كرد(.)Arzani et al., 2006b
ظهور نژادهای جديد قارچ عامل بیماری در يک
منطقه و فراهم شدن شرايط محیطی مناسب
میتواند طی چند سال باعث استقرار آن نژاد و بروز
همهگیریهای شديد شود ( ;Omrani et al., 2011
 .)Sharma et al., 2016از طرفی با توجه به
اهمیت زنگها در ايران و ساير نقاط دنیا مبارزهای
الزم است كه بتوان خسارت وارده را اصولی و پايدار
كمتر كرد .لذا از میان روشهای مبارزه با زنگها
میتوان به استفاده از ارقام مقاوم اشاره كرد .مقاوم
كردن ژنتیکی گیاهان مهمترين و اقتصادیترين
روش مبارزه با زنگها است .مقاوم كردن ارقام زراعی
مزايای زيادی نسبت بهكارگیری مواد شیمیايی و
ساير روشهای مبارزه دارد .زيرا هزينه سموم ،نیروی
كار و زمان كاهش پیدا میكند ( Shafie et al.,
 .)2010ضمناً شناسايی و جداسازی ژنهای مقاومت
در ارقام مقاوم و حساس گندم نان بهمنظور شناسايی
تنوع تک نوكلئوتیدی برای تولید نشانگرهای
اختصاصی جهت غربال ارقام مقاوم و حساس و
بررسی تنوع نوكلئوتیدی اين ارقام از نظر ژنهای
مقاومت به زنگ زرد ،سیاه و قهوهای و تعیین نحوه
كنترل ژنی مقاومت در ارقام مقاوم جهت استفاده در
برنامه اصالح برای مقاومت ( Badakhshan et al.,
1. MarkerAssistedSelection
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 )2008; Naji et al., 2008از ديگر اهداف اين
تحقیق است .بر اين اساس میتوان از پیوستگی
نشانگرهای مولکولی به ژنهای مقاومت و گزينش
با كمک نشانگر كه روشی سريع و مطمئن برای
شناسايی ژنهای مقاومت در برنامههای اصالحی
گندم است ( Afshari, 2006; Weng et al.,
 )2007استفاده كرد و چون ارقام مورد استفاده در اين
تحقیق قبالً از طرق مختلف آزمونهای مزرعهای،
سطح مقاومت آنها در سطح كشور بررسی شده ولی
چون روشهای سنتی بررسی مقاومت ،هزينه و
زمانبر بوده لذا در تحقیق حاضر سعی شد تا با
استفاده از گزينش با كمک نشانگر بتوان سطح
مقاومت به بیماری زنگ در آنها را از طريق نشانگر
ريزماهواره 1نیز بررسی و صحت آنها تائید و
همچنین به روشی دستيابی پیدا كنیم كه در آينده
بتوان بدون صرف وقت زيادی و هزينه باالی
روشهای سنتی ،ارقام مختلف گندم را از لحاظ
مقاومت به زنگ بررسی نمود.
مواد و روشها
مواد گیاهی

تعداد  10رقم گندم رايج سیستان (جدول  )1از مركز
تحقیقات كشاورزی زابل تهیه و با استفاده از نشانگر
 SSRدر آزمايشگاه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک
پژوهشکده زيستفناوری كشاورزی دانشگاه زابل در
سال  1396مورد ارزيابی قرار گرفتند.
سیستان در شرق ايران و شمال استان سیستان و
بلوچستان در دشت پست و همواری در  30درجه و
 18دقیقه تا  31درجه و  20دقیقه عرض شمالی و
 61درجه و  10دقیقه تا  61درجه و  50دقیقه طول
شرقی ،نسبت به نیمروز گرينويچ قرار دارد .مساحت
دشت سیستان  15197كیلومترمربع است كه 5560

)1. Single sequence repeat (SSR

كیلومترمربع آن را درياچه هامون و اراضی مشرفبه
درياچه هامون تشکیل میدهد ( Anonymous,
.)1997
استخراج  DNAو واکنش زنجیرهای پلیمراز
()PCR

استخراج  DNAژنومی چهل روز بعد از كاشت ارقام
و از برگ بر مبنای روش Dellaporta et ( 2SDS
 )al., 1983بهصورت تک بوته و از هر رقم تعداد 3
بوته انجام شد .تعداد  10آغازگر  SSRsبرای اين
تحقیق انتخاب شدند (جدول  .)2واكنش زنجیرهای
پلیمراز بر اساس دستورالعمل رادر و همکاران
( )Roder et al., 1998صورت گرفت .سپس سیکل
حرارتی بدينصورت كه شش دقیقه واسرشته سازی
( )Denaturingاولیه در  95درجه سانتیگراد35 ،
سیکل (تکرشتهای شدن  DNAدر  95درجه
سانتیگراد بهمدت  50ثانیه؛ اتصال آغازگر به DNA
تکرشتهای در دمای مختص هر آغازگر به مدت يک
دقیقه و بسط آغازگر در  72درجه سانتیگراد به مدت
ا دقیقه) و بسط نهايی در  72درجه سانتیگراد به
مدت  10دقیقه انجام شد .در اين آزمايش از ژل آگارز
 2/5درصد با بافر واكنش ) TAE(1xبرابر،
بهاينترتیب كه ابتدا میزان  20-10میکرولیتر بافر
نمونهگذاری به  DNAهای تکثیرشده اضافه و سپس
میزان  5میکرو لیتر از هر نمونه به درون چاهکهای
ايجادشده در ژل آگاروز  2/5درصد لود شده و با ولتاژ
ثابت  100-80ولت به مدت  2-1/5ساعت ران شد و
سپس جهت رنگآمیزی ژل از  GelRedو دستگاه
ترانس ايلومیناتور جهت نمايان شدن باندها استفاده
شد.

2. Sodium dodecyl sulfate
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 نام و مشخصات ارقام گندم استفاده شده در اين آزمايش.1 جدول
Table 1. Name and characterisitic of wheat cultivars were used in this research
Row

Cultivar
name

افالک

1

Aflak

افق

2

Ofogh

كوير

3

Kavir

ارگ

4

Arg

5

سیستان

6

هیرمند

7

Sistan

Leaf rust

Yellow rust

Pedigree

References

-

Resistant

Resistant

HD5/160/Tob/Cno3/238
54//Nai60//Tit/Son4/64/
LR/Son64

(Dadrezaei & Nazari, 2015; Mirzania et al.,
2015; Anonymous, 2017)

-

Resistant

Resistant

Attila/GF-gy54

(Spii, 2015)

-

Resistant

Resistant

Stm/3/Kal//V534/Jit716

(Sarani et al., 2011; Mirzania et al., 2015;
Anonymous, 2017; Dadrezaei & Nazari, 2015)

-

Resistant

Resistant

Inia/1-66-22

(Amini Sefidab et al., 2012; Anonymous, 2017)

-

Resistant

Resistant

"Bank"s"/Vee"s

(Mirzania et al., 2015; Anonymous, 2017;
Dadrezaei & Nazari, 2015)

-

Resistant

Resistant

Byt/4/Jar//Cfn//Sr70/3/J
s"up

-

Susceptible

Susceptible

Falat/Roshan

(Dadrezaei & Nazari, 2015)
(Akbari Moghadam et al., 2004; Saeeidi, 2005;
Sarani et al., 2011; Anonymous, 2017)

-

Susceptible

Susceptible

Native

(Sarani et al., 2011; Anonymous, 2017)

-

Susceptible

Susceptible

Native

(Sarani et al., 2011; Bakhtiar et al., 2015;
Anonymous, 2017)

-

Susceptible

Susceptible

Native

(Bijan Zadeh et al., 2011)

"

Hirmand

هامون
Hamoon

8

كلک افغانی

9

بوالنی

K-Afgh
Bolani

كراس
بوالنی

10

Stem
Rust

(Dadrezaei & Nazari, 2015; Sarani et al., 2011;
Mirzania et al., 2015; Anonymous, 2017)

K-bolani

 مورد استفادهSSRs  نوع وابستگی به ژن مقاومت به زنگ آغازگرهای، دمای اتصال، توالی، نام.2 جدول
Table 2. Name, Sequence, Tm and kind of association to rust resistance gene (s) of SSRs markers
Primer name

Chromosomal
Location

Xgwm44

7D

Xgwm443

5B

Xgwm533

6B
And
3B

SCS719

7D

Xwmc810

5B

XCFd36

2D

Xgdm116

5D

Xgwm533

3B

X3B028F08

3B

12C

c

Reverse
/Forward

Sequence
5´ 3´

F
R
F

GTTGAGCTTTTCAGTTCGGC
ACTGGCATCCACTGAGCTG
CCATGATTTATTAAATTCCACC

R

GGGTCTTCATCCGCAACTCT

F

AAGGCGAATCAAACGGAATA

R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R
F
R

GTTGCTTTAGGGAAAAGCC
CTCGTCGATTAGCAGTGAG
TCGTCCAGATCAGAATGTG
GGCACCGATGCTTCCA
GCCCCACCTCCC
TTAGAGTTTTGCAGCGCCTT
GCAAAGTGTAGCCGAGGAAG
GCTGCAATGCAAGGTCTCTT
GATGTGGCTTTCTAAGGCAA
AAGGCGAATCAAACGGAAT
GTTGCTTTAGGGGAAAAGCC
ACGAACAAGGGGAAGACG
TTTCGGTAGTTGGGGGATGC
CCAGCTCGCATACATACCATCC
A
CATCCTTTGGGGACCTC

F
R

Tm (Cº)

Genes
association to
rust
resistance

Genes
Resistance
Alleles

59.5

Leaf Rust

Lr19

(Xing et al.,
2006)

53

Leaf Rust

Lr52

(Hiebert et al.,
2005)

59.5

Leaf Rust
and Yellow
Rust

Sr2

55

Stem Rust

Lr24/Sr24

53.3

Yellow Rust

Yr88375

60

Leaf Rust

Lr41

55.8

Yellow Rust

Yr88375

62

Yellow Rust

Yr88375

60

Stem Rust

Sr2

59.8

Leaf Rust

Lr19

Reference

(Hayden et al.,
2004)
(Cherukuri et
al., 2003)
(Yang et al.,
2008)
(Sun et al.,
2009)
(Yang et al.,
2008)
(Spielmeyer et
al., 2003)
(Bernardo et
al., 2013)
(Prins et al.,
2001a)
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تجزیهوتحلیل دادهها

برای تجزيه دادههای حاصل از ارزيابی نشانگرهای
ريزماهواره ،بايد ماتريس تشابه يا ماتريس فاصله را
تشکیل داد .دادههای حاصل ،نوارهايی هستند كه در
فواصل مختلف ژل از يک مبدأ مشترک و ثابت يعنی
ته چاهک قرار گرفتهاند در نتیجه فاصله هر نوار
(فاصله بر حسب میلیمتر) ،يک صفت كمی محسوب
میشود و برای تجزيه ،نیاز است كه به صفات كیفی
تبديل شوند .اين تبديل بهصورت حضور و عدم
حضور يک نوار در يک فاصله مشخص از ته چاهک
انجام میگیرد كه میتوان بهصورت قراردادی به
حضور عدد يک و عدم حضور عدد صفر اختصاص
داد .در اين تحقیق بعد از امتیازبندی نمرهدهی
بهصورت صفر و يک الگوهای آللی صفاتی همچون
تعداد آللهای تکثیر شده ( ،1)ABتعداد آللهای چند
شکل ( ،2)PBتعداد آلل مؤثر ( ،3)Neدرصد چندشکلی
( ،4)PPشاخص چندشکلی ( ،5)DIشاخص شانن (،6)I
شاخص نی ( 7)hو ارتباط بین تعداد آلل تکثیر شده
توسط هر آغازگر  SSRبا شاخص چندشکلی
اندازهگیری شد .شاخص چندشکلی كه میزان آن بین
صفر تا يک است ()Agrama & Tuinstra, 2003
با استفاده از فرمول  Pj( DI  1   pفراوانی آلل
n

2
j

i 1

 jام در تمام جمعیتهای مورد ارزيابی) محاسبه شد
( .)Botstein et al., 1980ضمناً شاخص نشانگری
( ،)Khaled et al., 2015( )MIشاخص تنوع شانن
( ،)Lewontin, 1972شاخص تنوع نی ( Nei,
 )1973و تنوع بین و درون جمعیتی بر اساس نشانگر
 SSRبا استفاده از نرمافزار POPGENE 1.32
محاسبه شد.
1. Amplified Bands
2. Polymorphic Bands
3. Effective number of alleles
4. Percent of Polymorphic
5. Diversity Index
6. Shannon's Information index
7. Nei's gene diversity

شاخص نشانگری 8نشاندهنده كارايی نشانگر
فرمول
از
استفاده
با
و
است
كه در آن EMR
نسبت چندگانه مؤثر بوده و بیانگر تعداد جايگاههای
ژنی چند شکل موجود در يک ژنوم است به دست
آمد EMR .با استفاده از فرمول
كه در آن  Naتعداد مکانهای چند شکل و  ßنیز
نسبت مکانهای چند شکل به تعداد كل مکانها
است محاسبه شد (.)Khaled et al., 2015
محاسبه شاخصهای تنوع نی ،شانن ،تعداد آلل
مؤثر با نرمافزار  ،POPGENE 1.32تغییرات درون
و بین ارقام با استفاده از تجزيه واريانس مولکولی با
نرمافزار  ،Gene Alex 6.5تجزيه خوشهای با ترسیم
خوشه بر اساس روش  9UPGMAمبتنی بر ماتريس
تشابه نی و لی ( )Nei & Li, 1979و با نرمافزار
 )Rolf, 2002( NTSYS-pc v.2.1و Mega 6
( )Tamura et al., 2011انجام شد.
نتایج و بحث
چندشکلی و شاخصهای کمی

از  10آغازگر مورد استفاده در اين تحقیق 9 ،آغازگر
تکثیر كننده و چندشکل بودند (شکل  .)1در مجموع
 41آلل شناسايی شد كه آغازگرهای SCS ،12C
 719و  Xgdm116با  3آلل كمترين تعداد و آغازگر
 Xgwm443با  7آلل بیشترين تعداد را در میان
آللهای تولیدی توسط هر آغازگر داشتند .میانگین
تعداد آلل در كل جايگاهها برابر  4/55بود (جدول .)3
در پژوهشهای پیشین از بررسی ريزماهوارهها در
گندم (هرچند در اين پژوهشها از ژنوتیپهای
متفاوت استفاده كردهاند اما حدود آللی تکثیر شده در
اين پژوهش با پژوهشهای قبلی مقايسه شد) نیز
نتايج تقريباً مشابهی حاصل گرديده است بهطوریكه
8. Marker Index
9. Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean

شهركی و همکاران :شناسايی تنوع ارقام گندم سیستان از لحاظ ژنهای مقاومت به ...

تعداد آلل در گندم را از  2-10با میانگین 5/3
( 2-9 ،)Fazeli-nasab, 2012با میانگین 5/42
( 2-5 ،)Akkaya & Buyukunal-Bal, 2004با
میانگین  3-11 ،)Pal et al., 2015( 2/67با
میانگین  )Salem et al., 2015( 5/59و  2-6و
میانگین )Moradkhani et al., 2012( 4/2
گزارش گرديده است .در عین حال گزارشهای
متفاوتتری نیز از چندشکلی ريزماهوارهها در گندم از
جمله؛ تعداد آلل را از  4-19با میانگین 12/35
( 2-20 ،)Mollaheydari Bafghi et al., 2014با
میانگین Sardouie Nasab et al., ( 11/84
 1-18 ،)2013با میانگین Akfirat et al., ( 3/05
 1-20 ،)2013; Akfirat & Uncuoglu, 2013با
میانگین  )Wang et al., 2007( 8/14و  5-21با
میانگین  )Guo et al., 2014( 8/4ارائه شده است.
برای بررسی قدرت تفکیک آغازگرها در نمايش
چندشکلی در يک جمعیت شاخص چندشکلی ( )IDو
شاخص نشانگری ( )MIهر آغازگر محاسبه شد.
كمترين میزان شاخص چندشکلی با مقدار 0/1
مربوط به آغازگر  XCFd36و بیشترين میزان
شاخص چندشکلی با مقدار  0/39مربوط به آغازگر
 Xgdm116و با میانگین كل  0/28مشاهده گرديد.
بیشترين شاخص نشانگری مربوط به آغازگر
 Xgwm533با مقدار  2/29و كمترين شاخص
نشانگری مربوط به آغازگر  XCFd36با  0/33و
میانگین كل  1/32بود (جدول  .)3گوا و همکاران
( )Guo et al., 2014شاخص نشانگری را -7/32
 1/78با میانگین  4/04گزارش دادند كه با نتايج
تحقیق حاضر مشابهت داشت اما در كل نتايج
متفاوتی برای شاخص چندشکلی گندم ارائه شده
است بهطوریكه میردريکوند و همکاران (Mir-
 ،)Drikvand et al., 2015شاخص چندشکلی را از
 ،0/13-0/77اصغری میرک ( Asghari-Mirk et
 )al., 2011شاخص چندشکلی را از ،0/5-0/89
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جمالیراد و همکاران ()Jamalirad et al., 2012
شاخص چندشکلی را از  0/563-0/902و میانگین
 ،0/688دريکوند و همکاران ( Drikvand et al.,
 )2013چندشکلی را از  0/12-0/80و میانگین
 0/59به دست آوردند .از تمام نتايج باال بهعالوه
نتايج اين تحقیق میتوان نتیجه گرفت كه شاخص
چندشکلی نمیتواند عدد ثابتی داشته باشد و بستگی
به عواملی مثل تعداد باند تولیدی توسط هر جايگاه،
تعداد ژنوتیپ و تعداد آغازگر دارند ( Prasad et al.,
 .)2000بر اين اساس رادر و همکاران ( Roder et
 )al., 1995میانگین شاخص چندشکلی را در
تحقیقی با  18ژنوتیپ و  15آغازگر در گندم را 0/63
و همین مقدار را زمانی كه تعداد ژنوتیپها  6عدد بود
 0/54به دست آوردند (.)Prasad et al., 2000
برای تجزيه و تحلیل تنوع ژنتیکی بین و درون
يک جمعیت ،شاخص تنوع ژنی نی ( ،)hشاخص
شانن ( )Dو تعداد آللهای مؤثر ( )Neآغازگرها در
ارقام گندم مورد مطالعه محاسبه شد .در بین آغازگرها
بیشترين میزان تعداد آلل مؤثر ،شاخص تنوع شانن و
شاخص تنوع نی به ترتیب  0/44 ،0/63 ،1/45متعلق
به آغازگر  Xgdm116و كمترين میزان آلل مؤثر،
شاخص تنوع شانن و شاخص تنوع نی بهترتیب
 0/11 ،0/19 ،1/18متعلق به آغازگر  XCFd36و
میانگین شاخص تنوع شانن ( )0/40و شاخص تنوع
نی ( )0/25به دست آمد (جدول  )3كه با نتیجه ارائه
شده توسط ابوزيد و همکاران ( Abouzied et al.,
 )2013در گندم با میانگین شاخص تنوع شانن 0/45
و میانگین شاخص تنوع نی  0/28مشابهت داشت اما
در كل موارد متفاوتی برای شاخص تنوع شانن
گزارش شده است مثالً گوا و همکاران ( Guo et al.,
 )2014شاخص تنوع شانن را از  0/42-0/61با
میانگین  0/53و وانگ و همکاران ( Wang et al.,
 )2007میانگین شاخص تنوع شانن را  0/58گزارش
دادند.
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در بین ارقام گندم بیشترين درصد مکان چندشکل،
تعداد آلل مؤثر ،شاخص تنوع نی و شاخص تنوع شانن
به ترتیب  0/16 ،1/27 ،39/53و  0/23متعلق به رقم
ارگ و كمترين درصد مکان چندشکل ،تعداد آلل مؤثر،
شاخص تنوع نی و شاخص تنوع شانن به ترتیب ،12/2
 0/06 ،0/04 ،1/07متعلق به رقم هیرمند بود .ضمناً در
تمام ارقام  99آلل تکثیر شد كه رقم ارگ ،با  17آلل
بیشترين تعداد و رقم هیرمند با  5آلل كمترين تعداد را
در میان آللهای تکثیری توسط هر رقم داشتند.
میانگین تعداد آلل در كل ارقام برابر با  9/9بود (جدول
 .)4در تحقیقی ( )Jamalirad et al., 2012تعداد آلل
تکثیری در ارقام گندم مورد مطالعه از  3-18و میانگین
 9/26مشاهده شده كه با نتايج تحقیق حاضر مشابهت
دارد .هر چند نتايج متفاوتی در گندم نیز از جمله ،تعداد
آلل از  2-4و میانگین Mir-Drikvand et al., ( 2/36
 )2015و تعداد آلل از  10-25و میانگین 4/16
( )Asghari-Mirk et al., 2011گزارش شده است.
در اين تحقیق حضور باندهای اختصاصی در ارقام
گندم مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد كه
بیشترين تعداد باند اختصاصی ( 5عدد) در رقم ارگ و
توسط آغازگرهای  Xgwm44 ،Xgwm533و
 Xwmc810و كمترين تعداد (صفر) در ارقام افق،
كوير ،هیرمند ،هامون ،بوالنی و كراس بوالنی بود.
ضمناً آغازگرهای  Xgwm533و  Xgwm44هر كدام

با سه آلل بیشترين تعداد آلل اختصاصی تولید كردند
(جدول  .)5بیشترين میانگین هتروزيگوسیتی
(ناهمگنی) با میزان  0/161مربوط به رقم ارگ و
كمترين میانگین هتروزيگوسیتی با میزان  0/04مربوط
به رقم هیرمند و با میانگین كل  0/16بود (جدول  .)5با
توجه به اينکه رقم ارگ نسبت به ساير ارقام مورد
بررسی در اين تحقیق دارای ژنهای مقاومت بیشتری
نسبت به زنگ است لذا میتوان اين باندهای اختصاصی
را جداسازی و توالیيابی نمود ( & Sumathi
 )Ramasamy, 2017و بر اساس توالی اين باندها،
آغازگر تهیه كرده و در تحقیقات بعدی جهت شناسايی
ارقام مقاوم و حساس به زنگ از همین آغازگر استفاده
نمود .همچنین هتروزيگوسیتی نشاندهنده رويدادهايی
از جمله تالقیهای دو جانبه ،كراسینگاور و غیره بوده
و انتظار میرود همه اين عوامل باعث ايجاد تركیبات
ژنتیکی متفاوتی شود .لذا گیاهان خودگشنی كه درجه
هتروزيگوسیتی آنها باال باشد انتظار میرود تركیبات
ژنی متفاوتی داشته باشند .در تحقیق حاضر رقم ارگ
چون دارای بیشترين تعداد ژنهای مقاومت به زنگ
است .بنابراين میتوان در برنامههای اصالحی مقاومت
به بیماری زنگ از اين رقم در دورگگیریها استفاده
نمود .ضمناً آغازگرهای  Xwmc810 ،Xgdm116و
 SCS719مؤثرترين آغازگرها در شناسايی و جداسازی
ارقام مقاوم و حساس بودند.

شکل  .1الگوی نواری تکثیرشده در نشانگر  SSRبا استفاده از آغازگر Xgwm533

(اعداد  1تا  10شماره ارقام بوده و  Mسايز ماركر  Simbio DM2300است)
Figure 1. Band pattern produced in SSRs marker using Xgwm533 primer
)(Numbers 1 to 10 are row of cultivars and M is the size of the Simbio DM2300
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 شاخص،)Ne(  تعداد آلل مؤثر،)PP(  درصد چندشکلی،)PB(  تعداد آلل چندشکلی،)AB(  تعداد آلل تکثیرشده.3 جدول
)MI( ) و شاخص نشانگریh(  شاخص نی،)I(  شاخص شانن،)DI( چندشکلی
Table 3. Amplified band(AB), Polymorphic bands(PB), Percentage of Polymorphism(PP),
Effective number of alleles(Ne), Diversity Index(DI), Shannon's Information index(I), Nei gene
Diversity(h) and Marker Index(MI) of all primers
Primer Name
12C
SCS 719
Xgdm116
Xwmc 810
Xcfd36
Xgwm44
Xgwm133
Xgwm443
Xgwm533

DI
0.27
0.31
0.39
0.33
0.11
0.25
0.28
0.24
0.32

h
0.17
0.33
0.44
0.32
0.11
0.23
0.22
0.22
0.29

I
0.30
0.47
0.63
0.48
0.19
0.37
0.36
0.37
0.44

Ne
1.23
1.62
1.81
1.59
1.18
1.38
1.36
1.36
1.50

MI
0.81
0.93
1.18
2
0.33
0.32
1.68
1.73
2.98

PP
100
100
100
100
75
100
100
100
100

PB
3
3
3
6
3
6
6
7
3

AB
3
3
3
6
4
6
6
7
3

 تعداد آلل،)PP(  درصد مکانهای چند شکل،)PB(  تعداد مکانهای چندشکل،)AB(  تعداد مکانهای تکثیر شده.4 جدول
) در ارقام مورد مطالعهH( ) و نیI(  شاخص تنوع شانن،)Ne( مؤثر
Table 4. Amplified band (AB), Polymorphic bands (PB), Percentage of Polymorphism (PP),
Effective number of alleles (Ne), Diversity Index (DI), Shannon's Information index (I), Nei gene
Diversity (h) and Marker Index (MI) in all cultivars
Row
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cultivar name
Aflak
Ofogh
Kavir
Arg
Sistan
Hirmand
Hamoon
K-Afgh
Bolani
K-Bolani

AB
48
41
37
43
46
46
44
45
33
48

PB
15
7
11
17
12
5
9
9
8
6

PP
31.25
17.07
29.73
39.53
26.09
10.87
20.45
20.00
24.24
12.50

Na
1.36
1.17
1.26
1.41
1.29
1.12
1.21
1.21
1.19
1.14

Ne
1.27
1.12
1.17
1.27
1.21
1.07
1.11
1.13
1.13
1.13

h
0.15
0.06
0.10
0.16
0.11
0.04
0.07
0.07
0.07
0.07

I
0.21
0.01
0.15
0.23
0.17
0.06
0.11
0.11
0.11
0.11

 اندازه باند اختصاصی و،، آغازگرهايی كه باند اختصاصی تولید كردند، تعداد باندهای تکثیر شده در هر رقم، نام ارقام.5 جدول
میانگین هتروزيگوسیتی
Table 5. Cultivars name (CN), Amplified band per cultivar (ABC), Specific allele produced per
each primer (SAP), Primers that produce the proprietary band (PPB), the size of specific band
(SSB) and the mean of heterozygocity (NSB)
CN

ABC

Aflak

48

Ofogh
Kavir

41
37

Arg

43

Sistan

46

Hirmand
Hamoon
K-Afgh
Bolani
K-Bolani

46
44
45
33
48

SAP
4

0
0
5

2
0
0
1
0
0

PPB
Xgwm133
SCS719
Xcfd36
Xwmc810
Xgwm44
Xgwm533
Xgwm44
12C
Xgwm443
-

SSB
129, 113
700
195
195
176, 165
285, 305
160
100
204
-

NSB
0.51
0.07
0.103
0.061
0.02
0.04
0.075
0.08
0.07
0.071
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ضریب تشابه و فاصله ژنتیکی

بهمنظور شناسايی و درک بهتر شباهتها و تفاوتها در
میان ارقام مورد بررسی ،ماتريس تشابه در بین  10رقم
گندم مورد استفاده با توجه به  41آلل تولیدشده در
نشانگر ريزماهواره ،بر اساس روش نی و لی ()1979
محاسبه گرديد و بیشترين میزان تشابه مربوط به ارقام
افالک و افق ( )0/940و كمترين میزان تشابه مربوط به
ارقام هیرمند و ارگ ( )0/697با میانگین 0/853
مشاهده گرديد .همچنین بیشترين میزان فاصله
ژنتیکی مربوط به ارقام هیرمند و ارگ ( )0/360و
كمترين فاصله ژنتیکی مربوط به ارقام افق و افالک
( )0/062با میانگین  0/27مشاهده گرديد .تشابه ژنتیکی
چون خاص ارقام و تودههای مورد استفاده در هر
تحقیق بوده ،لذا گزارشهای متفاوتی در مورد تشابه
ژنتیکی ارائه شده است ،بهطوریكه اصغریمیرک و
همکاران ( ،)Asghari-Mirk et al., 2011تشابه
ژنتیکی را از  0/08تا  ،0/82بندانی و همکاران
( ،)Bandani et al., 2005از  0/125تا  0/73با
میانگین  ،0/42گوا و همکاران (،)Guo et al., 2014
از  0/56تا  0/87با میانگین  ،0/68سفالیان و همکاران
( ،)Sofalian et al., 2013میانگین فاصله ژنتیکی را
 ،0/486پروين و همکاران ( Nagella & Murthy,
 )2014میانگین شباهت ژنتیکی را  ،0/84پال و
همکاران ( ،)Pal et al., 2015فاصله ژنتیکی را از
 0/62تا  ،0/84دريکوند و همکاران ( Drikvand et
 ،)al., 2013شباهت ژنتیکی را از  0/17تا 0/88
گزارش دادند .بر اساس گزارشهای متعدد ضريب
تشابه تحت تأثیر تعداد ژنوتیپ ،تعداد آغازگر و غیره قرار
میگیرد ( Agrama & Tuinstra, 2003; Kuleung
.)et al., 2006
در گونههای دگرگشن به علت ايجاد تركیبهای
ژنی جديد ،جريان ژنی باال و فشار شرايط محیطی
حاكم بر منطقه ،منجر به تثبیت يک سری ژنهای
خاص میشود لذا فاصله ژنتیکی درون ارقام پراكنده
بوده و در عوض تنوع بین ارقام نسبتاً كم است ( Rauf

 )et al., 2010اما در گونههای خودگشن به دلیل وجود
آللهای متفاوت درون هر جمعیت ،تغییرات بیشتری
درون ارقام وجود دارد ( )Rao & Hodgkin, 2002و
در كل هم در گیاهان خودگشن و هم دگرگشن در اكثر
حاالت تنوع درون جمعیت بیشتر از تنوع بین جمعیت
بوده ولی اين میزان تنوع در گیاهان خودگشن بیشتر از
گیاهان دگرگشن است (Tarinejad, 2013; El-
.)Esawi et al., 2018
در تحقیق حاضر نتايج تجزيه واريانس مولکولی
تنوع ژنتیکی درون ارقام  55و بیشتر از تنوع بین ارقام
كه  45درصد بهدستآمده ،بود (جدول  .)6وجود تنوع
باال در درون جمعیت در تحقیقات مختلف ديگر با
استفاده از نشانگر  ISSRو  SSRsدر گندم گزارش
شده است ( Tarinejad, 2013; Khan et al.,
.)2015; Moradkhani et al., 2015
از عوامل مؤثر در توجیه تنوع بیشتر در درون
جمعیت مواردی از جمله خودگشن بودن گیاه ،يکساله
بودن ،ازدياد با بذر ،تعداد مکانهای آللی مورد بررسی،
موقعیت آللی و ژنوتیپی جمعیت ،نوع تالقی و اندازه
جمعیت را میتوان ذكر نمود ( Pezhmanmehr et
 )al., 2009بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام به دلیل
دخالت چندين عامل از جمله پیوستگی ،تالقی
خويشاوندی ،مهاجرت و تفاوتهای موجود در افراد
تشکیلدهنده ارقام دارای پیچیدگیهايی است
(.)Mohammadi & Prasanna, 2003
با توجه به اينکه فاصله ژنتیکی بیشتر ممکن است با
صفات مطلوب مرتبط باشد درنتیجه میتوان پس از
بررسیهای بیشتر ،از آنها در برنامههای بهنژادی
استفاده كرد ( .)Bahari et al., 2015در نتیجه
ضرورت دارد در برنامههای اصالحی و پیدا كردن
ژنهای مفید به ارقامی كه بیشترين تنوع دارند توجه
بیشتری شود لذا چون كمترين میزان تشابه مربوط به
ارقام ارگ و هیرمند و از طرفی نیز بیشترين تنوع
درون جمعیتی مربوط به رقم ارگ بوده ،در نتیجه
میتوان ذكر كرد كه جهت دستيابی به صفات دلخواه

شهركی و همکاران :شناسايی تنوع ارقام گندم سیستان از لحاظ ژنهای مقاومت به ...

در ارقام گندم از رقم ارگ بهعنوان يکی از پايههای
پدری يا مادری و يا دهنده ژن در دورگگیریها در
برنامههای اصالحی استفاده نمود.
تجزیه خوشهای
بر اساس آغازگرهای متصل به ژنهای مقاومت به زنگ
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 )0/064در سه گروه مختلف طبقهبندی شدند .در
گروه اول ارقام بوالنی ،كراس بوالنی ،كلک افغانی،
هامون كه همگی حساس به زنگ قهوهای میباشند
و در گروه دوم و سوم ارقام سیستان ،هیرمند ،كوير،
ارگ ،افق و افالک كه همگی مقاوم به زنگ قهوهای
میباشند قرار گرفتند (شکل .)3

زرد

تجزيه خوشهای ژنوتیپهای مورد مطالعه گندم بر
اساس آللهای تولیدی توسط آغازگرهايی كه به ژن
مقاومت به زنگ زرد متصل بودند (،Xgdm116
 wmc810و  ،)Xgwm533با استفاده از
ريزماهوارهها ،ضريب شباهت ژنتیکی نی و لی و
روش  UPGMAانجام شد (( r=0/95همبستگی
كوفنیتک)) .ارقام در ناحیهای كه تنوع بین گروهی
بیشتر از درونگروهی بود (خط برش در  )0/15به دو
گروه مختلف مقاوم شامل؛ افق ،افالک ،كوير ،ارگ،
سیستان و هیرمند و حساس؛ هامون ،كلک افغانی،
بوالنی و كراس بوالنی طبقهبندی شدند (شکل .)2
بر اساس آغازگرهای متصل به ژنهای مقاومت به
زنگ قهوهای

تجزيه خوشهای ژنوتیپهای مورد مطالعه گندم بر
اساس آللهای تولیدی توسط آغازگرهای كه به ژن
مقاومت به زنگ قهوهای متصل بودند (،12C
 xgwm133 ،xgwm44 ،xcfd36و ،)xgwm443
با استفاده از ريزماهوارهها ،ضريب شباهت ژنتیکی نی
و لی و روش  UPGMAانجام شد (r=0/94
(همبستگی كوفنیتک)) .ارقام در ناحیهای كه تنوع
بین گروهی بیشتر از درون گروهی بود (خط برش در

بر اساس آغازگرهای متصل به ژنهای مقاومت به
زنگ سیاه

ضمناً ارقام بر اساس آغازگرهايی كه به ژنهای
مقاومت به زنگ سیاه متصل بودند ( X3BO28-Fو
 )SCS719ارزيابی شدند كه فقط آغازگر SCS719
تکثیر شد لذا تجزيه خوشهای صورت نگرفت .عدم
تکثیر آغازگر متصل به ژن مقاومت به زنگ سیاه و
فقط تکثیر يک آغازگر نشاندهنده حضور كمتر
ژنهای مقاومت به زنگ سیاه در ارقام رايج سیستان
است (جدول  .)1البته در بررسیها نیز همین موضوع
را نشان داده است ( ;Sarani et al., 2011
.)Anonymous, 2017
تجزيه به مؤلفههای اصلی در ژنوتیپهای گندم
انجام و مشخص شد برای زنگ زرد و قهوهای برای
سه مؤلفه اول بهترتیب در كل  52/38و 49/98
درصد از واريانس كل را توجیه كردند .از طرفی
كاهش اطالعات به دو يا سه مؤلفه اصلی بهمنظور
بیان ويژگیهای عمده دادهها به شکل سادهتر
امکانپذير و تا حدودی بیانگر گروهبندی بهدستآمده از
روش تجزيه خوشهای بوده و نشان دهنده اين است كه
اكثر نشانگرها ،اطالعات مستقلی را در رابطه با ساختار
ژنتیکی ارقام مختلف گندم در اين مطالعه ارائه میدهند

جدول  .6تجزيه واريانس مولکولی بر روی  10رقم گندم رايج سیستان با استفاده از نشانگر ريزماهواره
Table 6. Molecular variance on 10 Sistan native wheat cultivars using SSRs marker
)Diversity (%
45
55
100

Molecular variance
2.721
3.300
6.021

MS
11.443
3.30

SS
103.167
66.000
169.167

Df
9
20
29

S.O.V
Between cultivars
Within cultivars
Total
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Resistant to Yellow Rust

Susceptible to Yellow Rust

 ماتريس، تجزيه كالستر ارقام گندم سیستان بر اساس مقاومت به بیماری زنگ زرد با توجه به نشانگر ريزماهواره.2 شکل
Mega 6  با استفاده از نرمافزارUPGMA تشابه نی و لی و روش
Figure 2. Cluster analysis of wheat cultivars in Sistan based on yellow rust disease according to
microsatellite markers, Nei and Lee similarity matrix and UPGMA method using Mega 6 software

Susceptible to Leaf
Rust

Resistant to Leaf Rust

 ماتريس تشابه نی و، تجزيه خوشه ای ارقام گندم سیستان بر اساس نشانگر ريزماهواره برای بیماری زنگ قهوهای.3 شکل
Mega 6  با استفاده از نرمافزارUPGMA لی و روش
Figure 3. Cluster analysis of wheat cultivars in Sistan based on brown rust disease according to
microsatellite markers, Nei and Lee similarity matrix and UPGMA method using Mega 6 software
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در تحقیقی وضعیت بیماریزايی عامل بیماری
زنگ زرد گندم ( Puccinia striiformis f. sp
 )triticiو عکسالعمل ارقام تجاری گندم در برابر
بیماری در دهه اخیر در استان فارس بررسی و به اين
نتیجه رسیدند كه سال موكول به انجام تحقیق يا
قبل از آن مقاومت  12رقم از ارقام تجاری گندم
شامل چمران ،شیرودی ،استار ،داراب  ،2فالت،
شیراز ،كوير ،شهريار ،زرين ،الموت ،الوند و بهار نسبت
به زنگ زرد شکسته شده است .اما رقم پیشتاز
واكنش نیمه حساسیت تا مقاومت را در مناطق
مختلف فارس نشان داده ولی رقم نیک نژاد از بدو
معرفی تا زمان آزمايش اين تحقیق از واكنش
مصونیت تا مقاومت برخوردار بوده است .علیرغم
حساس شدن تعداد قابلتوجهی از ارقام گندم در
استان فارس به زنگ زرد و نیز با وجود اينکه
پاتوتیپهای جديد و قوی آن میتوانند برخی از ارقام
گندم را در سالهای مختلف مورد تهديد قرار دهند و
همهساله در قسمتی از مزارع استان شیوع يافته و
منجر به خسارت اقتصادی شوند ،با اين وجود رعايت
عواملی از قبیل استفاده از تنوع ژنتیکی ارقام مقاوم و
متحمل در مناطق مختلف ،ارتقا ء مديريت مزرعه،
رعايت اصول صحیح زراعی (تراكم مناسب بوته در
واحد سطح ،خودداری از مصرف بیش از حد مورد
لزوم كودهای ازته و خودداری از آبیاری بیش از حد
نیاز گیاه ) ،تقويت شبکه مراقبت بهمنظور پیشآگاهی
مؤثر و ارائه توصیههای فنی و ضروری به كشاورزان
و در صورت لزوم مبارزه شیمیايی بهموقع با
قارچكشهای مؤثر همراه با ارتقای كیفیت
سمپاشیها میتوانند تأثیر بسزايی در روند افزايش و
ثبات تولید گندم در استان فارس داشته باشند
(.)Zakeri et al., 2017
با توجه اينکه امکان شکسته شدن مقاومت به
زنگ در گندم يعنی ايجاد موتاسیون در ژنهای

71

مقاومت و يا ظهور پاتوتیپهای جديد وجود دارد و از
طرفی نیز بر اساس نتايج حاصل از اين تحقیق كه
نشان داد میتوان ژنهای مقاومت به زنگ را در
ارقام مختلف گندم رديابی كرد لذا پیشنهاد میگردد
ابتدا ارقام مختلف را بر اساس حضور و يا عدم حضور
ژنهای مقاومت بررسی و سپس ارقام مقاوم را از
لحاظ نوع ژنها دستهبندی كرده و در برنامههای
اصالحی میتوان ارقامی را با بیشترين تعداد ژنهای
مقاومت تولید نمود تا ضمن كاهش هزينههای مبارزه
با بیماری زنگ امکان شکسته شدن مقاومت را به
سالهای طوالنیتری موكول كرد .بدون شک
جستجوی دائمی در يافتن ژنهای مقاومت جديد در
مرحله گیاه كامل و استفاده از آنها در برنامههای
اصالحی با هدف تقويت منابع ژنتیکی مقاومت و
افزايش تنوع ژنتیکی نسبت به زنگها از اهمیت
ويژهای برخوردار است ( ;Rajaram et al., 1988
.)Rajaram et al., 1996
طول مدت مؤثر ماندن مقاومت حاصل از ژنهای
مقاومت ،به نحوه استفاده از اين ژنها بستگی دارد،
لذا هنر به كار گرفتن اين منابع ژنی نهتنها به مدت
زمان دوام مقاومت ارقام كمک مینمايد بلکه از
جهت اينكه ژنهای مؤثر مقاومت از ذخاير با ارزش
ژنتیکی برای كنترل اين بیماری هستند ،حفظ اين
ذخاير از جمله اهداف مهم ذخاير توارثی است.
استفاده غیر اصولی و بدون برنامهريزی منجر به
تحريک ،ايجاد و افزايش جمعیت شده كه برخی
ژنهای مفید با فراوانی كم حذف و يا غیر مؤثر
میگردند (.)Omrani et al., 2011
در تحقیق حاضر مشخص شده كه نشانگر
ريزماهواره دارای قابلیت بااليی در شناسايی و
جداسازی ارقام مختلف از لحاظ مقاومت به زنگها
میباشد؛ همچنین استفاده از قابلیت نشانگرهای
مختلف در شناسايی و جداسازی مقاومت در تحقیقات
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ديگر نیز بررسی شده است بهطوریكه در تحقیقی
()Abdollahi Mandoulakani et al., 2015
جهت ارزيابی گندم وحشی امر با استفاده از
IRAPهای جداسازیشده از نشانگرهای SCAR
پیوسته به ژنهای مقاومت به زنگ زرد به اين نتیجه
رسیدند كه نشانگر  IRAPدارای قابلیت بسیار بااليی
در شناسايی دقیق موقعیت ژنها و نشانگرهای
پیوسته به ژنهای مقاومت به بیماریها میباشد.
در تحقیق حاضر اكثريت ژنهای مقاومت به
زنگ در گندمهای ايرانی مورد استفاده در منطقه
سیستان تکثیر شدند كه اين حضور ژنها میتواند به
اين دلیل باشد كه بسیاری از گندمهای ايرانی تجاری
بوده و در شجره آنها ارقام حامل ژنهای مقاومت
به زنگها استفاده شده است كه با نتايج تحقیقات
قبلی مشابهت داشت (.)Bagherikia et al., 2014
ضمناً تحقیق حاضر اولین گزارش در مورد حضور
ژنهای فوق در ژنوم گندم نان ايرانی منطقه سیستان
است .ضمناً بر اساس حضور اكثريت ژنهای مقاومت
به زنگ در گندمهای منطقه سیستان و همچنین
گزارشهای موجود از مقاومت باالی ارقام مورد
استفاده در سطح كشور ،میتوان نتیجه گرفت كه
تنوع ژنتیکی مقاومت در اين ارقام با منابع مختلف
مقاومت همبستگی بااليی دارد و عامل مقاومت در
آنها بر گرفته از حضور متعدد ژنهای مختلف
میباشد ( ،)Afshari, 2006بهطوریكه در تحقیقی
كه  48رقم و الين گندم ايرانی با استفاده از آزمون
مورفولوژيکی و نشانگرهای مولکولی پیوسته به ژن
 Lr32نسبت به زنگ قهوهای مورد ارزيابی قرار داده
بودند و مشخص كردند كه  17رقم از  48رقم مورد
مطالعه ،نسبت به جدايههای بیماریزا بر روی ژن
مقاومت به زنگ قهوهای  Lr32از خود تیپ آلودگی
پايینتری نشان دادند .لذا پیشنهاد دادند كه مقاومت
موجود در اين ارقام و الينها ،ناشی از حضور ژن يا
ژنهايی ،غیر از ژن مقاومت به زنگ قهوهای Lr32
میباشد (.)Shafie et al., 2010

در تحقیقاتی گزارش شده كه وجود ژنهای
مقاومت به بیماری زنگ ( Lr26و  )Yr9به علت
فاصله  6/6سانتیمورگان از  Sec-1بهطور وسیعی در
برنامههای اصالحی گندم استفاده شدهاند در نتیجه،
شناسايی اين ژنها بهمنظور بهرهبرداری از آنها در
برنامههای اصالحی از اهمیت بااليی برخوردار است
( )Yediay et al., 2010از طرفی در تحقیق حاضر
نیز ژنهای  Lr26و  Yr9در گندمهای سیستان
تکثیر شدهاند لذا میتوان ارقامی همچون ارگ كه
دارای اين ژنها و بیشترين تعداد ژنهای مقاومت به
زنگ زرد و قهوهای بوده در برنامههای اصالحی و يا
در تولید ارقام جديد گندم استفاده نمود.
يکی از رويکردهای مهندسی ژنتیک برای مبارزه
با آفتها و بیماریهای گیاهی ،مقاوم كردن گیاه از
طريق دستكاری ژنتیک و انتقال ژن است .تولید
گیاهان تراريخته حاوی ژنهای تولیدكننده
پروتئینهای سمی كه در مقابل آفتها و بیمارگرهای
خاصی بسیار سمی و مؤثر بوده و در عین حال برای
انسان ،گیاه ،محیط زيست و حشرات مفید ،زيانی
ندارند ،از مثالهای كاربردی مهندسی ژنتیک در
كشاورزی است .با توجه به اينکه بهترين شیوه كنترل
بیماریها مخصوصاً بیماری زنگ ،استفاده از ارقام
مقاوم است و چون مقاومت از خصوصیات ژنتیک
میزبان است كه متخصصین اصالح نباتات از آن
برای تولید ارقام مقاوم استفاده میكنند .لذا از
الينهايی كه در يک بررسی مقاوم تشخیص داده
میشوند میتوان در برنامه به نژادی ديگر ،بهعنوان
منبع مقاومت استفاده كرد .همچنین مقاومت ژنتیک،
میزان مصرف سموم شیمیايی را كاهش داده و يا
حذف میكند و در نتیجه بهعنوان اقتصادیترين و از
لحاظ زيستمحیطی ،سالمترين روش مبارزه با
بیماریهای گیاهی مطرح است ( Asghari et al.,
 )2013در نتیجه بر اساس نتايج تحقیق حاضر بهتر
است كه ارقامی مانند ارگ در برنامه به نژادی ديگر
مورد استفاده و ارزيابی قرار گیرند.
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شناسايی ،جداسازی و توالیيابی آنالوگهای
ژنهای مقاومت در ارقام مقاوم و حساس گندم نان
بهمنظور شناسايی تنوع تک نوكلئوتیدی برای تولید
نشانگرهای اختصاصی جهت غربال ارقام مقاوم و
حساس و بررسی تنوع نوكلئوتیدی اين ارقام از نظر
ژنهای مقاومت به زنگ زرد ،سیاه و قهوهای و تعیین
نحوه كنترل ژنی مقاومت در ارقام مقاوم جهت استفاده
در برنامه اصالح برای مقاومت را از ديگر نتايج همچون
تحقیقاتی میباشد ( ;Badakhshan et al., 2008
 )Naji et al., 2008از طرفی پیوستگی نزديک به
ژنهای مقاومت و گزينش با كمک نشانگر روشی
سريع و مطمئن برای شناسايی ژنهای مقاومت در
برنامههای اصالحی گندم است ( ;Afshari, 2006
 )Weng et al., 2007و چون در تحقیق حاضر
نشانگرهای  Xwmc810 ،Xgdm116و SCS719
دارای بیشترين نقش در جداسازی ارقام بودند لذا جهت
انتخاب به كمک نشانگر پیشنهاد میگردند.
علیرغم استفاده گسترده از ژنهای مقاومت به
زنگ در گندم در برنامههای اصالحی جهان ،از جمله
آمريکا ،چین ،مکزيک و بسیاری از كشورهای اروپايی
به نظر میرسد هنوز در برنامههای اصالحی ايران
بهطورجدی مورد توجه قرار نگرفته است .با توجه به
اينکه گزينش با كمک نشانگر روشی سريع و مطمئن
برای شناسايی ژنهای مقاومت در برنامههای
اصالحی گندم است ،لذا میتوان از ارقام گندم منطقه
سیستان معرفیشده در اين تحقیق در برنامههای
اصالحی كشور بهمنظور ايجاد ارقام جديد استفاده
كرد (.)Bagherikia et al., 2014
روشهای مختلفی بهمنظور بررسی ژنهای
مقاومت به زنگ و تعیین ژنوتیپهای مقاومت در ارقام
گندم از طريق دادههای تیپ آلودگی برودر ( Browder,
 )1973و بررسی صحت نتايج بهدستآمده بهوسیله
روش ژنتیکی معرفی گرديده است ( & Loegering
 .)Browder, 1971; Statler, 1984عالوه بر
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آزمونهای تیپ آلودگی ،تکنیک گزينش به كمک
نشانگر نیز نقش بسیار مهمی در شناسايی ژنهای
مقاومت ايفا كرده و مطالعات وسیعی در اين زمینه انجام
گرديده است ( .)Gupta et al., 2005به اين ترتیب
اين روش به شناسايی گیاهان حامل ژنهای هدف
بهطور همزمان و بدون قرار دادن در معرض هجوم
پاتوژن يا حشره در نسلهای اولیه ،كمک خواهد كرد
( .)Arzani et al., 2006aاز طرفی گزارش شده كه
بعضی از ارقام دارای ژن مقاومت در مرحله گیاه كامل و
بعضی دارای ژنهای مقاومت در مرحله گیاهچه ای
میباشند (.)Saini, 1993; Asghari et al., 2013
لذا نتايج تحقیق حاضر نیز نشان داده كه تمامی ژنهای
مورد بررسی در مرحله گیاهچهای آزمايش شده و اين
ژنهای دارای قابلیت انتخاب در مرحله گیاهچهای و
ذخیره زمان و هزينه در زمان ارزيابی سطوح مقاومت
ارقام مختلف میباشند.
با توجه به اينکه ايران خاستگاه گندم بوده و از
طرفی سیستان نیز انبار غله جنوب و جنوب شرق كشور
است در نتیجه انتظار میرود در ايران و سیستان تنوع
ژنتیکی بین و درون ارقام مختلف گندم زياد باشد كه
نتايج اين تحقیق نیز همین اطالعات را نشان داد .با
توجه به اينکه بیشترين فاصله ژنتیکی بین رقم ارگ
(مقاوم به تمام زنگها) و هیرمند (حساس به تمام
زنگها) بوده و نیز بیشترين تنوع درون جمعیتی مربوط
به رقم ارگ بوده و از طرفی رقم ارگ دارای بیشترين
آلل اختصاصی نیز است ،لذا میتوان توصیه كرد كه در
دورگگیریها در برنامههای اصالحی گندم جهت
مقاومت به بیماری زنگ بهتر است رقم ارگ بهعنوان
يکی از پايههای پدری يا مادری و يا دهنده ژن انتخاب
شود .همچنین جهت ايجاد تركیبهای ژنی جديد
میتوان از تالقی رقم ارگ و هیرمند استفاده كرد.
متنوعترين رقم از لحاظ مقاومت به بیماری زنگ زرد،
قهوهای و سیاه ،رقم ارگ بود .ضمناً آغازگرهای
 Xwmc810 ،Xgdm116و  SCS719دارای
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سپاسگزاری
اين پژوهش با استفاده از گرنت معاونت پژوهشی
 انجامUOZ-GR-9517-31 دانشگاه زابل با شماره
.شده است

 در كل.بیشترين نقش در تمايز و جداسازی ارقام بودند
نتايج اين تحقیق نشان داد كه استفاده از نشانگر
ريزماهوارهای میتواند ابزاری مناسب جهت شناسايی
.ارقام مقاوم و حساس به بیماری زنگ باشد
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