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با توجه به اينکه ارزش اقتصادی يک رقم به صفات مختلف آن بستگی دارد ،چگونگی اعمال انتخاب
برای چندين صفت بهمنظور حصول حداکثر ارزش اقتصادی همواره مورد نظر بهنژادگران بوده
است .از اين رو ،اطالع دقيق از رفتار و ارتباط ژنتيکی اين صفات به اصالح تودهها کمک خواهد
نمود .بهمنظور شناسايی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون مرتبط با صفات زراعی -مورفولوژيک در

واژههای کلیدی

آفتابگردان آجيلی ،مجموعهای متشکل از  05توده در قالب طرح کامال تصادفی با  95تکرار از لحاظ25

آفتابگردان آجیلی

صفت مطابق ديسکريپتور  IBPGRآفتابگردان مورد ارزيابی قرار گرفتند .در آزمايش مولکولی تنوع

مدل خطی مخلوط

ژنتيکی  205فرد (پنج فرد از هر توده) با  92آغازگر رتروترنسپوزنی (هفت آغازگر  IRAPو پنج

مکانیابی ژن
نشانگرهای مولکولی

آغازگر  )REMAPمطالعه شد .با بررسی ساختار ژنتيکی ژرم پالسم مورد مطالعه بر اساس مدل
 Bayesianسه زيرجمعيت در جمعيت نقشهيابی شناسايی شد .بر اساس مدل خطی مخلوط ()MLM
در مجموع  37مکان مرتبط با صفات زراعی-مورفولوژيک ( )P≤0.01شناسايی شد .نشانگر  U81-U82با
ژنهای کنترلکننده صفات روز تا گلدهی ( ،)DFطول دمبرگ ( ،)PLقطر طبق ( ،)CDعملکرد
( )YIELDو طول دانه ( )SLو نشانگر  U81-UBC827با ژنهای کنترلکننده صفات قطر ساقه (،)SD
عملکرد ( )YIELDو عرض دانه ( )SWبهطور مشترک پيوسته بود .شناسايی نشانگرهای مشترک برای
برخی صفات بررسی شده در مطالعه حاضر میتواند ناشی از اثرات پليوتروپی و يا پيوستگی نواحی
ژنومی دخيل در کنترل اين صفات باشد .شناسايی نشانگرهای مشترک اهميت زيادی در بهنژادی
گياهان دارد ،زيرا گزينش همزمان چند صفت را امکانپذير میسازند.
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رضا درویشزاده و همکاران

مقدمه

تفرق نیست و از جمعیتهای متنوع موجود جهت شناسایی

آفتابگردان ( )Helianthus annuus L.گیاهی یکساله و دیپلوئید

مکانهای ژنومی پیوسته با صفات مورد مطالعه استفاده میشود.

( )2n = 2x = 33متعلق به تیره  Asteraceaeاست .ارقام

بنابراین امکان شناسایی اکثر آللهای پیوسته با صفت یا صفات

آفتابگردان براساس نوع مصرف به دو تیپ روغنی و آجیلی تقسیم

مورد مطالعه وجود دارد .در این روش به دلیل رخداد

میشوند ( .)Hu et al. 2010آفتابگردان یکی از مهمترین گیاهان

نوترکیبیهای زیاد در طول تاریخچه تکاملی گیاهان ،مکانیابی با

در تولید روغنهای گیاهی محسوب میشود که به دلیل داشتن

دقت باالیی انجام میگیرد و به راحتی میتوان از نتایج آن در

بیشترین درصد اسیدهای چرب غیراشباع ،در حفظ سالمتی

فرایند انتخاب به کمک نشانگر ( )MASاستفاده نمود (

مصرفکنندگان نقش مهمی دارد .در تیپ آجیلی آفتابگردان درصد

.)and Mumm 2008

روغن کمتر ولی درصد پروتئین بیشتر بوده و عمدتاً بهصورت

در یک بررسی تجزیه ارتباطی  9صفت مهم مرتبط با دانه شامل

آجیل و بعضاً در برخی صنایع غذائی و هم چنین در برنامههای

عملکرد روغن ،درصد روغن ،عملکرد پروتئین ،درصد پروتئین،

Hossain et al.

طول دانه ،قطر دانه ،وزن دانه ،وزن مغز دانه و درصد مغز به کل

 .)2010سطح زیر کشت این گیاه در دنیا  23/6میلیون هکتار و

دانه در  34توده مختلف آفتابگردان آجیلی

( Helianthus annuus

تولید دانه آن  36/3میلیون تن می باشد (.)FAO 2013

 )L.با استفاده از  12آغازگر رتروترنسپوزونی ( 2آغازگر

اغلب صفات مهم در گیاهان بهصورت کمی کنترل میشوند .به

و  5آغازگر  ) REMAPتحت شرایط نرمال و تنش خشکی انجام

دلیل پلیژنیک بودن و تاثیرپذیری زیاد این صفات از عوامل

گرفت .بر اساس مدل خطی عمومی ( )GLMو مدل خطی

محیطی ،تجزیه صفات کمی همواره با چالش روبرو بوده است

مخلوط ( )MLMبهترتیب  19و  14مکان ژنی مرتبط با صفات

غذایی دام و طیور مورد استفاده قرار میگیرد (

( .)Movafegh et al. 2009اگر چه نقشهیابی ژنهای کنترل کننده

Moose

IRAP

مورد مطالعه ( )P>1/11شناسایی شد (.)Jannatdoust et al. 2015

صفات کمی ( )QTLsبر اساس تجزیه پیوستگی برای شناسایی

در بررسی مکانیابی ژنهای کنترل کننده صفت قطر طبق و 11

مناطق ژنومی تاثیرگذار بر روی ساختار آفتابگردان موثر است

صفت مرتبط با مورفولوژی دانه در  121فرد از جمعیت

( )Nambeesan et al. 2015ولی این روش دارای محدودیتهایی

آفتابگردان با استفاده از  33نشانگر  SSRو  165نشانگر ، TRAP

است از جمله :با استفاده از جمعیتهای حاصل از دو والد ،تنها

در نهایت  QTL 51برای صفات مورد مطالعه شناسایی شد که

میتوان دو آلل را برای هر ژن شناسایی کرد ،میزان نوترکیبی در

عمدتا بر روی کروموزم شماره  6قرار داشتند .این نشان میدهد

آن محدود است؛ بنابراین وضوح ژنتیکی نسبتا پایینی را فراهم

که این صفات توسط تعداد زیادی ژن کنترل میشوند ( Yue et al.

میکند ( .)Zhu et al. 2008نقشهیابی ارتباطی با تعیین پیوستگی

 .)2009در آفتابگردان روغنی مکان یابی ژنتیکی برای برخی

بین چندشکلی مولکولی و تنوع فنوتیپی در جمعیتهای طبیعی

صفات مهم زراعی ( ،)Abdi et al. 2012عملکرد

( Vanitha et al.

موجود توانسته است این مشکالت را حل کند از این رو

 ،)2014تحمل به سرما ( )Allinne et al. 2009و مقاومت به

جایگزین بسیار مناسبی برای روشهای نقشهیابی QTLها میباشد

بیماریها ( )Davar et al. 2010انجام شدهاست .ولی علیرغم

( .)Yu and Buckler 2006این روش برای اولین بار بهمنظور

اهمیت اقتصادی آفتابگردان آجیلی در ایران ،در زمینه شناسایی و

شناسایی نشانگرهای پیوسته با عوامل دخیل در بیماریهای

مکانیابی ژنهای کنترل کننده صفات مهم در این گیاه تحقیقات

F2

انسانی مورد استفاده قرار گرفت ولی امروزه به طور گسترده برای
مکانیابی QTLها در گیاهان بهکار برده میشود (

Yao et al.
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Marker-assisted selection
Inter retrotransposon amplified polymorphism
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Retrotransposon microsatellite amplified polymorphism
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7
Mixed linear model
8
Simple sequence repeat
9
Target region amplification polymorphism
4

 .)2009در روش نقشهیابی ارتباطی نیازی به تهیه جمعیت در حال
Quantitative trait loci
Association mapping
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زیادی صورت نگرفته است ( .)Jannatdoust et al. 2015هدف از

فناوری دانشگاه ارومیه در سال  1393در قالب طرح کامال

این تحقیق ،تجزیه ارتباط برای صفات زراعی -مورفولوژیک در

تصادفی قرار داده شدند .فاصلهی گلدانها در روی ردیفها  31و

آفتابگردان آجیلی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر

بین دو ردیف  61سانتیمتر در نظر گرفته شد .آبیاری گلدانها در

رتروترنسپوزون  IRAPو  REMAPمیباشد .شناسایی مکانهای

طول فصل رشد با سیستم قطرهای انجام گرفت .در طول دورهی

ژنی کنترل کننده صفات میتواند به اصالحگران در پیشبرد برنامه-

رشد رویشی هر  11روز یکبار کوددهی با کود کامل اگریمل -21

های گزینشی در طول برنامههای اصالحی جهت معرفی ارقام با

 )NPK( 21-21انجام گرفت .در مرحله بعد از گلدهی و پس از

پتانسیل عملکرد باال کمک اساسی نماید.

برداشت دانه صفات مختلف زراعی و مورفولوژیک شامل :تعداد
کل برگ ( ،)LNطول دمبرگ ( ،)PL, cmطول پهنک برگ (

LL,

مواد و روشها

 ،)cmعرض پهنک برگ ( ،)LW, cmارتفاع بوته ( ،)PH, cmقطر

در این تحقیق از  51توده آفتابگردان آجیلی جمعآوری شده از

ساقه ( ،)SD, cmقطر طبق ( ،)CD, cmروز تا گلدهی ( ،)DFروز

نواحی مختلف کشور استفاده شد (جدول  .)1ابتدا از هر توده 21

تا رسیدگی ( ،)DMوزن دانه در طبق ( ،)YIELD, gوزن خشک

گلدان کوچک با قطر دهانهی  2سانتیمتر و ارتفاع  4سانتیمتر

بوته ( ،)APDW, gوزن خشک طبق ( ،)CW, gطول دانه (

حاوی مخلوط پیت ماس و پرلیت کشت شد .پس از  15روز از

 )mmو عرض دانه ( ،)SW, mmوزن صددانه ( ،)100SW, gوزن

کشت 11 ،گیاهچه از هر توده انتخاب و هر یک به یکی از

تک دانه ( ،)SSW, gو وزن مغز تک دانه ( )DHW, gاندازهگیری

گلدانهای بزرگتر با قطر دهانه  31سانتیمتر و با ارتفاع 26

شدند .نسبت مغز به کل تک دانه ) (DHW/SSWو همچنین

سانتیمتر منتقل شدند .گلدانهای بزرگ با ترکیب  1:1خاک

شاخص برداشت (( )HIنسبت وزن دانه در طبق به وزن خشک

زراعی و ماسه پر و در فضای باز در محوطه پژوهشکده زیست

کل اندام هوایی بوته) نیز در هر کدام از  11تکرار برای هر توده

SL,

محاسبه شد.

جدول  -1کد و نام  51توده آفتابگردان آجیلی مورد مطالعه
کدتوده

محل جمعآوری

کد توده

محل جمع آوری

کدتوده

محل جمعآوری

سقز 1
سقز 2

بوکان محلی

26

پیرانشهر(اندیزه)

4

14

ارومیه (انگنه )3

3

5

ارومیه (اردوشاهی)1

2

32

سقز 3

33

ارومیه (باباگنجه )6

1

پیرانشهر (باالبان)

سقز 3
سقز 5

35

ارومیه (باروج)

16

پیرانشهر (سروکانی)

12

21

ارومیه (جبلکندی )2

32

خوی 6

31

36

ارومیه (علیبیگلو)

25

خوی 11

15

سلماس (صدقیان)

51

ارومیه (لللو )5

34

سردشت

11

سلماس (قرهقشالق -بادامی)

33

ارومیه (مرنگلو)

34

سقز

6

سلماس(قرهقشالق-قلمی)

2

ارومیه (نوشینشهر)

22

مرند 1349-2

9

سلماس (قزلجه )2

29

ارومیه (وقاصلویسفلی)

26

مرند (دیزجقلمی)

39

سنندج

21

ارومیه (وقاصلوی اولیا)

22

مرند (یامچی پستهای)

39

شاهرود 1

12

اصفهان (دولتآباد)

13

مشهد

32

شاهرود 2

13

اصفهان (طالخونچه)

33

مالیر سفید3

23

شبستر (کوزهکنان )1

31

بانه 1

19

میانه (بسین)

32

شبستر (کوزهکنان)2

33

بانه 2

23

همدان 1

35

شبستر (کوزهکنان)3

24

بانه 3

31

همدان 2

36

مازندران (تیرتاش)

3

بوکان

31

مرند 1349-1
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جدول  -2نام و توالی آغازگرهای مورد استفاده
توالی آغازگر ()5 → 3

آغازگرهای ISSR

توالی آغازگر ()5 → 3

آغازگرهای رتروترنسپوزونی

CACACACACACACACAT
ACACACACACACACACAC
ACACACACACACACACG

UBC-816
UBC-826
UBC-827

TCTCTATTTATAGCCGGAGAGGTG
GATCCGGTTTCACGGGACTTAC
CGAAGAACAAACCGAATCACC
GGTTTAGGTTCGTAATCCTCCGCG
ACAGACACCAGTGGCACCAAC
TAACGGTGTTCTGTTTTGCAGG
AGAGGGGAATGTGGGGGTTTCC

1062 LTR
1063 LTR
1064 LTR
CF
CR
)U81(UF
)U82(UR1

 DNAژنومی از  5فرد (تکرار) هر توده در مرحلة چهار برگی با

از مجموع  21ترکیب آغازگری  REMAPمورد بررسی ،پنج

روش  CTABاستخراج شد DNA .ژنومی استخراج شده در

ترکیب که الگوی باندی واضحی داشتند انتخاب و بر روی

 111میکرولیتر بافر )10 mM Tris, 1 Mm EDTA, pH 8.0( TE

جمعیت استفاده شدند .ترکیبات آغازگری  REMAPمورد استفاده

حل و کیفیت آن بر روی ژل آگاروز یک درصد مورد ارزیابی قرار

عبارت بودند از:

گرفت .خلوص و غلظت  DNAبا استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر

( UBC826, 1063LTR-UBC826, U82-UBC827جدول .)2

( )BioPhotometer Eppendorfنیز در طول موجهای 241 ،261

آغازگرهای  ISSRمورد استفاده معموالً در انتهای  3خود دارای

و  231نانومتر مورد بررسی قرار گرفت.

یک یا دو باز لنگر برای جلوگیری از لغزش در داخل توالی

از مجموع  15آغازگر  3 ،IRAPآغازگر منفرد و  3ترکیب

تکراری و افزایش وضوح الگوی نواری بودند .واکنشهای

آغازگری  IRAPالگوی باندی چند شکل تولید نمودند و برای

برای آغازگرهای  REMAPمشابه با روش اعمال شده برای

تهیه پروفیل مولکولی  251فرد از  51توده آفتابگردان آجیلی

نشانگرهای  IRAPبود .تفکیک محصوالت تکثیری با استفاده از

(فرد )51×5=251انتخاب شدند .خانوادههای رتروترنسپوزونی

ژل آگارز ( 1/4 )Biozyme agaroseدرصد و دستگاه الکتروفورز

مورد استفاده شامل آغازگرهای منفرد  CR, U81, CF, 1062و

 BioRADبا ولتاژ  65ولت و بافر  TBEنیم برابر در مدت زمان 3

U81-U82, CR-U81, CF-CR

ساعت انجام گرفت .محصوالت  PCRبا اتیدیوم بروماید رنگ

بودند (جدول  .)2واکنش زنجیرهای پلی مراز ( )PCRدر حجم

آمیزی و عکسبرداری زیر نور  UVبا استفاده از دستگاه ژل

نهایی  21µLشامل  DNA 21ngژنومی 2µL ،بافر 500 mM ( 10x

داکیومنت انجام گرفت.

 1.4 mM ،)KCl, 500 mM Tris-HCl pH 8.4کلرید منیزیم،

آزمون نرمال بودن توزیع اشتباهات آزمایشی مطابق روش

µL

 )1965( Shapiro and Wilkو تجزیه واریانس صفات بر اساس

 1/3از آنزیم ( Taq DNA polymeraseپنج واحد بر میکرولیتر) و

دستورPROC UNIVARIATE

آغازگرهای ترکیبی شامل ترکیبات

 1/25mMاز هر دزوکسی ریبونوکلئوتید (،)Biofluxbiotech

 11µMاز هر آغازگر به همراه آب دیونیزه در دستگاه ترموسایکلر

U81-UBC827, CR-UBC816, 1064LTR-

مدل آماری طرح پایه بهترتیب با

PCR

و رویه  GLMدر نرمافزار  SASنسخه  9.1انجام گرفت .وراثت-

انجام گرفت .برنامه واکنش زنجیرهای پلیمراز شامل 93°C :به

پذیری صفات با توجه به امید ریاضی میانگین مربعات در

مدت  3دقیقه جهت واسرشتسازی اولیه 36 ،چرخه به صورت

جدولهای تجزیه واریانس برآورد شد .باندهای حاصل از تکثیر

 93°Cبه مدت  31ثانیه ،دمای اتصال (بسته به ترکیب آغازگر) به

مدت  31ثانیه و دمای توسعه ( )22°Cبه مدت  2دقیقه و چرخه
آخر دمای توسعهی نهایی ( )22°Cبه مدت  11دقیقه بود.

 PCRبهصورت حضور (یک) یا عدم حضور (صفر) امتیازدهی و
ماتریس حاصل برای بررسی ساختار جمعیت استفاده شد .به
منظور تجزیه مؤثر ساختار جمعیت و دستهبندی دقیق ژنوتیپها
به زیر جمعیتهای مناسب و تشخیص ژنوتیپهای مختلط ،از
روش  Bayesianدر نرمافزار  Structure 2.3.4استفاده شد

Cetyl trimethyl ammonium bromide
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یک احتمال و بهصورتی به زیرجمعیتهای فرضی منتسب

محیطی را بر روی صفت مورد نظر نشان میدهد .هر چقدر نسبت

میشوند که در هر زیرجمعیت میزان عدم تعادل پیوستگی حداقل

ضریب تغییرات ژنوتیپی به ضریب تغییرات فنوتیپی بیشتر باشد،

و تعادل مرحله گامتی حداکثر باشد .بین  1تا  11زیرجمعیت

نشان میدهد که اثر محیط بر روی صفت مورد مطالعه کم است و

فرضی اولیه در نظر گرفته شد و جهت افزایش دقت برای هر

لذا انتخاب برای اصالح آن مناسب است و هر چقدر این نسبت

کدام از زیرجمعیتها پنج تکرار در نظر گرفته شد .برای این

کمتر باشد ،نشان دهنده تاثیر کم ژنوتیپ نسبت به اثرات محیط در

منظور از مدل ترکیبی  Admixtureو استقالل فراوانی آللی با

تنوع مشاهده شدهاست .وراثت پذیری صفات بین  1تا  53درصد

 111111تکرار آزمایش ( )burn-inو  111111تکرار

MCMC

متغیر بود .مطابق با نظریه ( Stansfield )1991چنانچه توارث-

( )Markov Chain Monte Carloاستفاده شد تا منحنی حداکثر

پذیری صفتی بیشتر از  1/5باشد ،صفت دارای توارثپذیری باال،

K

چنانچه توارثپذیری عمومی صفتی بین  1/2تا  1/5باشد ،صفت

(تعداد واقعی زیر جمعیتها) ماتریس  Qرا محاسبه میکند که در

دارای توارثپذیری متوسط و چنانچه توارثپذیری صفت مورد

این ماتریس ،ضرایب احتمال عضویت هر ژنوتیپ به هر یک از

نظر کمتر از  1/2باشد ،صفت دارای توارثپذیری پایین میباشد.

زیرجمعیتها محاسبه شده است .تعداد واقعی زیرجمعیت ( ،)Kبا

طبق این نظریه صفت روز تا گلدهی ( )DFدارای توارثپذیری

استفاده از دو روش برآورد شد :یکی بر اساس معیار انتخابی در

باال ،ارتفاع بوته ( ،)PHتعداد برگ ( ،)LNعرض برگ (،)LW

 Structureیعنی ( LnP)Dکه احتمال پسین دادهها را با در نظر

قطر طبق ( ،)CDقطر ساقه ( ،)SDوزن  111دانه ( ،)100SWوزن

گرفتن  Kفرضی محاسبه میکند ،و دیگری بر اساس روش

خشک بوته ( ،)APDWطول دانه ( )SLو روز تا رسیدگی ()DM

 )2115( Evanno et al.که بر آماره  ΔKاستوار بوده و شیب تابع

دارای توارث پذیری متوسط و صفات عملکرد دانه (،)YIELD

احتمالی ( LnP)Dرا در نقطهای میشکند که تعداد  Kفرضی در

وزن خشک طبق ( ،)CWشاخص برداشت ( ،)HIطول برگ

آن نقطه دارای حداکثر احتمال باشد .جهت شناسایی و بررسی

( ،)LLطول دمبرگ ( ،)PLوزن تک دانه ( ،)SSWوزن مغز دانه

ارتباط معنیدار نشانگرهای مورد بررسی با صفات مورد مطالعه از

( ،)DHWنسبت مغز به کل تک دانه ( )DHW/SSWو عرض دانه

مدل خطی مخلوط ( )MLMدر نرمافزار  TASSEL 2.1استفاده

( )SWدارای توارثپذیری پایین هستند .این یافتهها با نتایج

شد .در مدل  MLMماتریس ضرایب  Qو ماتریس ( Kماتریس

( Eyvaznejad Hafez et al. )2014که صفات طول و عرض برگ

روابط خویشاوندی) بهعنوان کوواریت در نظر گرفته میشوند.

و طول دمبرگ بیشترین وراثتپذیری را داشتند ،مغایرت دارد که

درستنمایی حاصل شود .نرمافزار  Structureبرای هر مقدار

علت آن میتواند بهدلیل متفاوت بودن نوع جمعیت مورد استفاده
نتایج و بحث
اجزای واریانس و ضرایب تغییرات ژنتیکی و فنوتیپی برای صفات
مورد بررسی محاسبه و در جدول  3خالصه شدهاست .باالترین و
پایینترین ضریب تغییرات ژنتیکی بهترتیب برای صفات وزن
خشک اندام هوایی و نسبت مغز به کل تک دانه مشاهده شد .بر
اساس نتایج حاصل در تمامی صفات مورد مطالعه ضریب تنوع
فنوتیپی از ضریب تنوع ژنتیکی بیشتر میباشد با وجود این ،نسبت
 2ضریب بسته به نوع صفت مورد مطالعه متفاوت است .از
ضرایب تنوع ژنتیکی ،محیطی و فنوتیپی برای تعیین وجود یا عدم
وجود تنوع استفاده میشود .مقایسه این ضرایب تأثیر عوامل

در تحقیق باشد.
تنوع مولکولی جمعیت مورد مطالعه با استفاده از  2آغازگر

IRAP

و  5آغازگر  REMAPمورد بررسی قرار گرفت .این آغازگرها در
کل  134مکان ژنومی را تکثیر نمودند که در این بین 46/3 ،درصد
مکانهای تکثیری دارای چندشکلی بودند .چندشکلی نسبتاً باالی
حاصل در پژوهش حاضر را میتوان به فعالیت باالی
رتروترنسپوزونها در ژنوم آفتابگردان و درج آنها در نواحی
یوکروماتینی و ژنی ( ،)Vukich et al. 2009وسعت مناطق
جغرافیائی نمونهبرداری شده و طبیعت دگرگشنی آفتابگردان
نسبت داد ( .)Mandel et al. 2011تجزیه کالستر با روش
 Neighbor Joiningدر نرمافزار  51 ،DARwin5توده آفتابگردان
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آجیلی مورد مطالعه را به سه گروه تقسیمبندی کرد (شکل  ،)1که

ژنوتیپهای موجود بر اساس مکان ها شباهتی در دسته بندی نشان

هر یک از گروهها شامل تودههایی از مناطق مختلف جغرافیایی

نمیدهند ممکن است عدم شناخت منشا دقیق گیاه باشد یعنی

بود .در زیرجمعیت اول  21توده ،در زیرجمعیت دوم  14توده و

ژنوتیپهایی که در یک منطقه جغرافیایی وجود دارند در اصل از

در زیر جمعیت سوم  11توده قرار گرفتند .قرارگیری ژنوتیپهای

مکان دیگری منشا گرفته ولی تحت نام جدیدی در مقصد کشت

متعلق به مناطق مختلف جغرافیایی در یک گروه بیانگر تنوع

شده باشند .چنین نتایجی اغلب بدین علت رخ میدهد که جابه-

ژنتیکی در هر منطقه ی جغرافیایی و عدم تمرکز منابع ژنتیکی با

جایی ژنوتیپها از منطقهای به سایر بخشهای کشور بیشتر بر

ویژگی خاص در هر ناحیه است .از این رو بهمنظور طراحی

پایه خصوصیات مورفولوژیک صورت میگیرد .تجزیه ساختار

برنامه به نژادی برای گیاه و در یک منطقه ،احتماال امکان دسترسی

ژنتیکی ژرم پالسم مورد مطالعه (فرد )51×5=251بر اساس مدل

به منابع ژنتیکی با قابلیتهای مورد نظر و سازگار با همان شرایط

 Bayesianدر نرمافزار  Structureانجام گرفت.

وجود دارد ( .)Bidkhani Nejad et al. 2015یکی از دالیلی که

جدول  -3آمارههای توصیفی ،اجزای واریانس و وراثت پذیری صفات مورد مطالعه در تودههای آفتابگردان آجیلی
*

h2

CVg/CVph

CVph

CVg

Vph

Ve

Vg

Rang

Mean

صفت

1/11

33/13

33/23

13/39

522/13

363/25

52/29

32/62

52/23

YIELD

1/25

39/93

29/56

13/26

4/52

6/39

2/12

9/36

9/42

100SW

1/24

53/12

39/22

21/14

2962/33

2131/63

435/21

131/53

132/13

APDW

1/16

31/31

34/91

15/22

132/12

123/12

23/11

26/36

31/12

CW

1/11

33/49

35/43

12/15

1/11

1/11

1/11

1/29

1/24

HI

1/29

53/44

21/32

11/11

11/91

4/35

3/36

11/11

16/91

CD

1/33

52/93

14/22

11/55

33/41

22/36

11/33

19/42

31/92

LN

1/19

29/52

33/91

12/99

112/22

93/23

4/94

34/43

23/14

LL

1/21

36/19

12/42

5/91

6/41

5/35

1/33

6/22

21/33

LW

1/14

32/23

19/22

4/35

2/21

6/32

1/32

6/13

13/13

PL

1/22

32/31

13/41

6/53

1/11

1/45

1/25

2/39

2/54

SD

1/31

55/34

12/22

9/46

1193/92

422/12

362/23

93/51

193/52

PH

1/53

23/55

9/42

2/22

23/29

33/42

39/92

24/41

42/39

DF

1/32

65/12

9/43

6/31

162/99

93/42

69/12

51/33

129/91

DM

1/14

32/61

32/33

14/14

1/13

1/13

1/11

1/51

1/33

SSW

1/16

31/15

31/62

16/33

1/11

1/11

1/11

1/22

1/25

DHW

1/11

12/11

14/31

2/21

1/11

1/11

1/11

1/21

1/59

DHW/SSW

1/31

55/44

12/26

9/63

11/53

2/23

3/29

11/25

14/41

SL

1/13

36/16

22/13

2/92

2/42

2/51

1/34

3/63

2/69

SW

 :Meanمیانگین :Rang ،اختالف بزرگترین و کوچکترین عدد :Vg ،واریانس ژنتیکی :Ve ،واریانس محیطی :Vph ،واریانس فنوتیپی :CVg ،ضریب تغییرات ژنتیکی،
 :CVphضریب تغییرات فنوتیپی :h2 ،وراثت پذیری :YIELD.وزن دانه در طبق :100SW ،وزن صد دانه :APDW ،وزن خشک بوته (وزن خشک اندام هوایی منهای
وزن خشک دانه در طبق) :CW ،وزن خشک طبق :HI ،شاخص برداشت :CD ،قطر طبق :LN،تعداد کل برگ :LL ،طول پهنک برگ :LW،عرض پهنک برگ :PL ،طول
دمبرگ :SD ،قطر ساقه :PH ،ارتفاع بوته :DF ،روز تا گلدهی :DM ،روز تا رسیدگی :SSW ،وزن تک دانه :DHW ،وزن مغز تک دانه :DHW/SSW ،نسبت مغز به کل
تک دانه :SL ،طول دانه :SW،عرض دانه.
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5
33

21

22

27

42

1
2
17

3

41

15

31
19

34
32

50

13

40
39

37

14

30

36

9

10

35

26
16

38
48

44
45

46 47

18
24

29
28

49
25

شکل  -1دندروگرام تودههای مختلف آفتابگردان آجیلی مورد مطالعه به روش  Neighbor Joiningبر اساس  134مکان ژنی حاصل از دو نشانگر  IRAPو .REMAP
نام توده مربوط به هر شماره در جدول  1آمده است.

شکل  -2تجزیه کالستر ژرم پالسم آفتابگردان آجیلی مورد مطالعه (فرد )51×5=251مبتنی بر مدل  Bayesianدر نرمافزار .Structureمحور  yضریب عضویت هر فرد به
زیر جمعیت ها را نشان میدهد .رنگ های سبز ،آبی و قرمز بیانگر سه زیر جمعیت شناسایی شده در ژرم پالسم مورد مطالعه میباشد.
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جدول  -3نتایج حاصل از تجزیه ارتباط با استفاده مدل MLM
P-Marker

F-Marker

نوع مارکر

نام مارکر

نام صفت

*0.01
*0.01
**0.003
**0.008

6.1
6.1
9.14
7.26

IRAP
REMAP
IRAP
REMAP

**0.007
**0.009
**0.007
**0.009
**0.009
**0.003
**0.007
**0.0002
**0.008
**0.0003
**0.004

7.54
6.9
7.48
7.02
7.02
9.16
7.6
14.08
7.34
13.58
8.5

IRAP
IRAP
IRAP
IRAP
IRAP
IRAP
IRAP
REMAP
IRAP
IRAP
REMAP

**0.003
**0.0001
**0.003
**0.007

9.2
16.1
4.87
7.37

IRAP
IRAP
IRAP
REMAP

CF-CR
CR-UBC816
CR-U82
U81UBC827
U81-U82
CF
CF
CF-CR
CR
CF
CR-U82
CR-UBC816
CR
CR
U82UBC827
U81-U82
U81-U82
CR-U82
U81UBC827

100SW

YIELD

CW
DHW
SSW
DHW/SSW

APDW

SL

P-Marker
**

F-Marker

0.001
**0.001
**0.008
**0.001

11.9
11.9
7.26
11.72

**

نوع مارکر
IRAP
REMAP
REMAP
IRAP

نام مارکر
U81-U82
1064-UBC826
U82-UBC827
U81-U82

0.001
**0.009
**0.01
*0.01
**0.007
**0.0002
**0.0002
**0.0008
**0.002
**0.0002
**0.002

11.72
6.93
6.63
6.63
7.31
13.96
14.39
11.51
10.10
14.39
10.10

REMAP
REMAP
IRAP
REMAP
REMAP
REMAP
IRAP
IRAP
IRAP
REMAP
REMAP

1064-UBC826
U82-UBC827
CF-CR
CR-UBC816
U81-UBC827
U82-UBC827
U81-U82
U81-U82
U81-U82
1064-UBC826
1064-UBC826

**0.002
**0.001
**0.0002

9.5
10.45
14.28

IRAP
IRAP
IRAP

CR-U82
U81-U82
U81-U82

نام صفت
DF
DM

PH
SD

LW
PL

CD

SW

 :DFروز تا گلدهی :DM ،روز تا رسیدگی :PH ،ارتفاع بوته :SD ،قطر ساقه :LW ،عرض پهنک برگ :PL ،طول دمبرگ :CD ،قطر طبق :100SW ،وزن صد دانه،
 :YIELDوزن خشک دانه در طبق :CW ،وزن خشک طبق :DHW ،وزن مغز تک دانه :SSW ،وزن تک دانه :DHW/SSW ،نسبت مغز به کل تک دانه :APDW ،وزن
خشک بوته :SL ،طول دانه :SW ،عرض دانه.

بر اساس نتایج ،سه زیر جمعیت در پانل مورد مطالعه شناسایی

نشانگرهای غیر پیوسته میشود (

شد که هیچ یک از آنها بر مبنای مناطقی که ژنوتیپها از آنجا

 .)Rostok et al. 2006بنابراین در نظر گرفتن ساختار جمعیت در

جمعآوری شده بودند بهطور کامل از هم تفکیک نشدند (شکل

مطالعات نقشهیابی ارتباطی بهمنظور شناسایی واریانتهای کمیاب

 .)2اختالط شدید مشاهده شده در این ژرم پالسم این فرض که

در مکانهایی که بین جمعیتها متغیر هستند ،ولی بهطور شایعی

تبار ژنوتیپهای مورد مطالعه از نوع مخلوط باشد را پیشنهاد

درون زیرجمعیتها تثبیت شدهاند ،از اهمیت خاصی برخوردار

میکند .یعنی فرد  iام ممکن است بخشهایی از ژنوم خود را از

میباشد (

تبار خود در جمعیت  kبه ارث برده باشد (

Ebrahimi et al.

;Cardon and Palmer 2003

Flint-Garcia et al. 2005; Breseghello and Sorrells

.)2006

 .)2014البته تعداد ناکافی نشانگرهای چندشکل استفاده شده در

نقشهیابی ارتباطی بهمنظور تشخیص و شناسایی ارتباط بین

این مطالعه میتواند یکی از عوامل اساسی عدم مشاهده رابطه

نشانگر-صفت نیازمند وجود تنوع ژنتیکی و فنوتیپی باال در

مشخص بین افراد هر گروه بر اساس تقسیمبندیهای جغرافیایی

جمعیت مورد مطالعه میباشد ( .)Zhu et al. 2008وجود ساختار

باشد .بنابراین احتماال بتوان با افزایش تعداد و تغییر نوع

و روابط خویشاوندی در جمعیت مورد مطالعه منجر به ایجاد

نشانگرهای مورد استفاده به تفکیک بهتری در ژرم پالسم مورد

ارتباط کاذب نشانگر-صفت در نقشهیابی ارتباطی میشود

( Ataei

مطالعه دست یافت ( .)Ebrahimi et al. 2014بر اساس نتایج ارائه

 .)et al. 2013; Breseghello and Sorrells 2006مدلهای

شده (شکل  ،)2با احتمال بیشتر از  21درصد 36 ،فرد متعلق به

مختلفی برای کاهش نتایج مثبت کاذب در تجزیه ارتباط مورد

زیر ساختار اول (قرمز) و  36فرد متعلق به زیر ساختار دوم (سبز)

استفاده قرار میگیرد که از آن جمله میتوان به ماتریس  Kدر

و  34فرد متعلق به زیر ساختار سوم (آبی) میباشند و  123فرد از

داخل مدل  Kو ماتریس  Qدر داخل مدل  Qاشاره نمود .مدل

افراد مورد مطالعه دارای سهم عضویت کمتر از  1/2میباشند.

دیگر  Q + Kمیباشد که ترکیبی از دو مدل قبلی است و تاثیر آن

ساختار یک جمعیت ،حاصل انتخاب و در سطوح باالتر اختالط

در کاهش نتایج مثبت کاذب بیشتر از دو مدل  Qو  Kاست

( Xu

در آن جمعیت میباشد و منجر به افزایش عدم تعادل لینکاژی بین

 .)et al. 2000; Yan et al. 2009; Zhao et al. 2007در این مطالعه
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تجزیه ارتباط براساس مدل خطی مخلوط ( )MLMبا لحاظ کردن

کننده مقاومت به بیماری اسکلروتینیا در آفتابگردان نیز با استفاده

 Q + Kانجام شد .براساس مدل  MLMدر مجموع  32مکان (23

از مدل خطی مخلوط شناسایی شد .در این مطالعه یک ژن کاندید

مکان  IRAPو  13مکان  )REMAPارتباط معنیداری با صفات

که  21درصد از تغییرات دادههای فنوتیپی را توجیه مینمود،

زراعی-مورفولوژیک در سطح احتمال یک درصد نشان دادند

شناسایی شد (.)Fusari et al. 2012

( .)P≤0.01در مدل مذکور بهعلت حذف اثر ساختار جمعیت و

در این مطالعه تعدادی نشانگر مشترک برای صفات مختلف

روابط خویشاوندی از تجزیهها ،پیوستگیهای دروغین کاهش

شناسایی شدند .برای مثال  U81-U82بهطور مشترک برای صفات

مییابد ( .)Zhang et al. 2012تعداد دو مکان پیوسته با صفت روز

روز تا گلدهی ( ،)DFروز تا رسیدگی ( ،)DMطول دمبرگ (،)PL

تا گلدهی ( ،)DFسه مکان پیوسته با روز تا رسیدگی ( ،)DMیک

قطر طبق ( ،)CDعملکرد ( ،)YIELDوزن خشک بوته ()APDW

مکان پیوسته با ارتفاع بوته ( ،)PHسه مکان پیوسته با قطر ساقه

و طول دانه ( U82-UBC826 ،)SLبهطور مشترک برای صفات

( ،)SDیک مکان پیوسته با عرض برگ ( ،)LWشش مکان

روز تا رسیدگی ( ،)DMارتفاع بوته ( )PHو عرض برگ (،)LW

پیوسته با طول دمبرگ ( ،)PLدو مکان پیوسته با قطر طبق (،)CD

 U81-UBC827بهطور مشترک برای صفات قطر ساقه (،)SD

سه مکان پیوسته با وزن  111دانه ( ،)100SWسه مکان پیوسته با

عملکرد ( )YIELDو عرض دانه ( )SWو  1064-UBC826بهطور

عملکرد دانه در طبق ( ،)YIELDیک مکان پیوسته با وزن خشک

مشترک برای صفات روز تا رسیدگی ( )DMو طول دمبرگ ()PL

طبق ( ،)CWدو مکان پیوسته با وزن مغز تک دانه ( ،)DHWدو

در سطح احتمال یک درصد شناسایی شد .در مطالعه

مکان پیوسته با وزن تک دانه ( ،)SSWسه مکان پیوسته با نسبت

( )2013نیز QTLهای مشترکی بر روی کروموزوم  11برای

مغز به کل تک دانه ( ،)DHW/SSWدو مکان پیوسته با وزن

صفات مختلف در آفتابگردان روغنی شناسایی شد .شناسایی

خشک بوته ( ،)APDWدو مکان پیوسته با طول دانه ( )SLو یک

نشانگرهای مشترک برای برخی صفات بررسی شده در مطالعه

مکان پیوسته با عرض دانه ( )SWشناسایی شد .بیشترین تعداد

حاضر میتواند ناشی از اثرات پلیوتروپی و یا پیوستگی نواحی

مکان پیوسته (شش مکان) برای صفت طول دمبرگ ( )PLو

ژنومی دخیل در کنترل این صفات باشد (.)Jun et al. 2008

کمترین تعداد (یک مکان) برای صفات ارتفاع بوته ( ،)PHعرض

شناسایی نشانگرهای مشترک اهمیت زیادی در بهنژادی گیاهان

برگ ( ،)LWوزن خشک طبق ( )CWو عرض دانه ()SW

دارد ،زیرا گزینش همزمان چند صفت را امکانپذیر میسازند

Abdi et al.

شناسایی شد (جدول  .)3در یک مطالعه ساختار جمعیت و نقشه-

( .)Tuberosa et al. 2002; Hittalmani et al. 2003الزم است به

یابی ارتباطی برای صفات مختلف مورفولوژیک در آفتابگردان

منظور تایید و اطمینان آماری بیشتر به نتایج حاصل ،تکرارپذیری

روغنی با استفاده از نشانگرهای  REMAP ،IRAPو  SSRبررسی

نشانگرهای پیوسته در جمعیتهای بزرگتر با استفاده از یادداشت

شد .مدل  MLMتوانست  223مکان ژنی مرتبط با صفات مورد

برداری از صفات مورد مطالعه در چندین مکان صورت گیرد و

Vanitha et al.

سپس ،از نشانگرهای تایید شده در برنامههای بهنژادی آفتابگردان

( )2014با استفاده از نشانگرهای  29 ،SSRنشانگر را در

بهمنظور اصالح صفات مورفولوژیک ،توسعه واریتههایی با

آفتابگردان روغنی شناسایی نمودند که رابطه معنیداری با صفات

عملکرد باالتر و انتخاب به کمک نشانگر استفاده شود.

بررسی را شناسایی کند (.)Darvishzadeh 2016
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