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چکيده
 اسکلروتینیا از بیماریهای قارچی مهم آفتابگردان.آفتابگردان ی ک محصول مهم زراعی میباشد که روغن آن ارزش غذایی و اقتصادی باالیی دارد
 جدایه قارچ اسکلروتینیا6  الین خالص آفتابگردان روغنی به100  در پژوهش حاضر واکنش.میباشد که باعث کاهش رشد و عملکرد می شود
 تکثیر شده توسط آغازگرهای، جایگاه ژنومی120  برای شناسایی مکانهای ژنی پیوسته با مقاومت به بیماری از.مورد بررسی قرار گرفت
 ژنوتیپ. نتایج نشان داد که برخی ژنوتیپ های آفتابگردان مقاومت خوبی به بیماری اسکلروتینیا دارند. استفاده شد،REMAP رتروترنسپوزونی
) از دو گونه مختلفS. minor( M1 ) وS. sclerotiorum( A37  کمترین درصد آلودگی را در پاسخ به دو جدایه قارچی8A×/LC1064C

-  در تجزیه ارتباط با نرم. زیرجمعیت احتمالی شناسایی شد4 ،Structure  در تجزیه ساختار جمعیت با نرمافزار.قارچ اسکلروتینیا نشان داد

) با ژنهای کنترلکنندهP≤0.01 (  مکان ژنی شناسایی شد که ارتباط معنیداری8  و9  بهترتیب،MLM  وGLM  به دو روشTASEEL افزار
 با ژنهای کنترلکننده1061LTR-UBC857  و1061LTR-UBC818 ،CF-UBC826  نشانگرهای، طبق نتایج.مقاومت به بیماری دارند

-  میSCAR  در صورت تایید و تبدیل به نشانگر، نشانگرهای شناسایی شده در این تحقیق.مقاومت به دو جدایه قارچ عامل بیماری پیوسته بودند
.توانند بهطور موثری در برنامههای گزینش به کمک نشانگر و تولید ارقام مقاوم به بیماری اسکلروتینیا مورد استفاده قرار بگیرند
. مکانیابی ارتباطی و نشانگرهای مولکولی، مقاومت کمّی، پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه، آفتابگردان روغنی:واژ ه های کليدی
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ABSTRACT
Sunflower is an important crop that its oil has nutritional and high economic value. Sclerotinia is important fungal
disease of sunflower that reduces its growth and yield. In this study, the reaction of 100 oily sunflower lines was
studied to 6 fungal isolate of sclerotinia disease. Identification of gene loci related to resistance for disease was
done with 120 retrotransposon-based REMAP markers. The results showed that some sunflower genotypes had the
good resistant to sclerotinia disease. 8A×/LC1064C genotype showed low necrosis percentage against two A37 (S.
sclerotiorum) and M1 (S. minor) isolates. In population structure analysis, 4 subpopulations were identified (K=4)
using STRUCTURE software. Furthermore, in association analysis based on general and mixed linear models
(GLM and MLM) using TASEEL software, nine and eight loci were identified, respectively, that were
significantly associated (P≤0.01) with resistance genes controlling Sclerotinia disease According to the results, CFUBC826, 1061LTR-UBC818 and 1061LTR-UBC857 markers were commonly related to the resistant genes to
some fungal isolate. Identified markers after validation and transferring to SCAR markers can be used effectively
in sunflower breeding programs for marker-assisted selection (MAS) and developing resistant cultivars to
Sclerotinia disease
Keywords: Association mapping (AM), Molecular markers, Oily sunflower, Quantitative resistance, Sclerotinia
basal stem rot.
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;Gentzbittel et al., 1998; Bert et al,. 2002, 2004

مقدمه
آفتابگردان ) (Helianthus annuus L.یکی از چهار محصول
مهم زراعی می باشد که بهخاطر روغن خوراکی کشت می -
شود .روغن آفتابگردان عالوه بر مصرف خوراکی ،در مصارف
صنعتی نيز مورد استفاده قرار میگيرد ( Paniego et al.,
 .) 2007ميزان سطح زیرکشت جهانی آفتابگردان در سال
 2016حدود  26/34ميليون هکتار و توليد آن 47 /52
ميليون تن بوده است ( Sclerotinia .) FAO, 2016یکی از
مهمترین جنسهای بيمارگر گياهی شناخته شده است
S. ،S. sclerotiorum

( ) Bolton et al., 2006و سه گونه
 minorو  S. trifoliorumبه علت انتشار گسترده ،دامنه
ميزبانی وسيع و خسارت سنگين ،مهمترین و شناختهشده -
ترین گونههای این جنس به شمار میروند ( & Saharan
 .) Mehta, 2008این بيمارگر در تمامی مراحل رشد
آفتابگردان باعث پوسيدگی ریشه ،ساقه ،یقه و طبق می -
گردد و در شرایط آب و هوایی مساعد برای آن ،خسارت
زیادی به محصول وارد میکند (
 .) 2015; Emamgholi et al., 2015اسکلروتينيا از بيماری -
های قارچی مهم آفتابگردان در ایران می باشد که رشد و
Amoozadeh et al.,

عملکرد محصول را کاهش میدهد ( .) Ershad, 1995شيوع
و توسعه این بيماری در منطقه شمال غرب کشور باعث
کاهش سطح زیرکشت این محصول شده است .وسعت
خسارت در بعضی مواقع به حدی میرسد که از مزارع تحت
کشت ،عمالً محصولی برداشت نمیشود ( Emamgholi et
 .) al., 2015استفاده از ارقام مقاوم ،بهترین روش مقابله با
( Emamgholi et

بيماری پوسيدگی اسکلروتينيایی میباشد
 .) al., 2015مقاومت نسبی به اسکلروتينيا در برخی
ژنوتيپهای آفتابگردان ( ،) Godoy et al., 2005لوبيا
( ،) Gilmore et al., 2002نخود (،) Porter et al., 2009
بادامزمينی ( ) Cruickshank et al., 2002و سویا
( ) Hartman et al., 2000مشاهده شده است .تاکنون
ژنوتيپی با مقاومت کامل به بيماری پوسيدگی
اسکلروتينيایی در آفتابگردان گزارش نشده است و ژنوتيپ -
های مختلف این محصول ،سطوح متفاوتی از مقاومت را در
برابر بيماری نشان میدهند ( .) Hahn, 2002مقاومت به
( Mestries et

بيماری اسکلروتينيا یك صفت کمّی پيچيده
 ) al., 1998و چندژنی می باشد ( ;Castaño et al., 1993

 .) Fusari et al., 2012بهدليل پيچيدگی صفات کمّی ،به -
نژادگران گياهی اطالعات کمی از تعداد ژنها و جایگاه
کروموزومی آنها در تظاهر و توزیع فنوتيپی یك صفت
کمّی دارند .نقشه ی ابی مکانهای ژنی کمّی ( Quantitative
 ) trait lociیکی از روشهایی است که در دهه اخير برای
مطالعه ژنتيکی صفات کمّی توسعه یافته است ( & Lander
 .) Botstein, 1989بهطور کلی برای شناسایی نشانگرهای
پيوسته با ژنهای کنترلکننده صفات کمّی از دو روش
نقشهیابی پيوستگی (  ) Linkage mappingو تجزیه ارتباطی
(  ) Association analysisیا نقشه یابی عدم تعادل پيوستگی
(  ) Linkage disequilibrium mappingاستفاده میشود
( .) Breseghello & Sorrells, 2006شناسایی نشانگرهای
مولکولی پيوسته با ژنهای کنترلکننده صفات کمّی جهت
استفاده در انتخاب به کمك نشانگر ( Marker assisted
 ) selectionیکی از روشهای نوین برای به نژادی گياهان و
توليد ارقام جدید می باشد ( .) Collard et al., 2005در دهه
گذشته تحقيقات بسياری برای شناسایی ژنهای مسئول
تغييرات ژنتيکی صفات مهم زراعی با استفاده از نقشهیابی
پيوستگی و نشانگرهای مولکولی در نسلهای در حال تفرق
صورت گرفته است؛ اما با توجه به وجود تنوع ژنتيکی
طبيعی وسيع برای صفات کمّی در ژرمپالسمهای گياهی،
تجزیه ارتباطی جایگاه ویژهای برای شناسایی نشانگرهای
پيوسته با عوامل ژنتيکی کنترلکننده صفات کمّی پيدا
کرده است؛ به گونهای که هم اکنون مطالعات تجزیه ارتباط
در سيستمهای گياهی در حال افزایش میباشد
( Sahranavard Azartamar et al., 2015; Jannatdoust et
al., 2015; Darvishzadeh et al., 2008; Darvishzadeh,
 .) 2012; Saeed et al., 2013در این روش مجموعه بزرگی

از افراد یك جمعيت بهطور تصادفی جمعآوری شده و
نقشه یابی بر اساس عدم تعادل لينکاژی انجام میشود

(

;Roy et al., 2006; Neale Savolainen., 2004

Darvishzadeh et al., 2008; Poormohammad Kiani et
 .) al., 2008; Saeed et al., 2013در این روش ارتباط بين

ژنوتيپ و فنوتيپ افراد مستقيماً برای شناسایی نواحی
کروموزومی دخيل در کنترل صفت بررسی میشود؛
بنابراین ،نيازی به تهيه جمعيت در حال تفرق نمی باشد و
برای شناسایی مکانهای ژنومی پيوسته با صفات ،از
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جمعيتهای متنوع استفاده میشود .از این رو ،امکان

نشانگر  SSRمطالعه شد .بر اساس تجزیه ارتباط  5نشانگر
اختصاصی برای مقاومت جزئی در برابر جدایهها شناسایی شد .در
این مطالعه دو تا از نشانگرها ،بین بعضی از جدایهها مشترک
بودند .نشانگر  ORS1256برای دو جدایه  SSU35و  SSU87و
نشانگر  ORS49برای دو جدایه  SSU53و  SSU55بهطور
مشترک شناسایی شدند ( .)Darvishzadeh, 2012اخيراً

دروغين نشانگر  -صفت (
 ) associationsیا به عبارتی نتایج مثبت دروغين شود
() Zhang et al., 2012؛ بنابراین بهمنظور به حداقل رساندن

نشانگرهای مولکولی مبتنی بر رتروترنسپوزونها توسعه پيدا
کردهاند که ویژگیهایی از قبيل ثبات ،پراکندگی ،ساختار
حفاظتشده ،موتيفهای پشت سر هم و تعداد نسخه باال،

شناسایی تمامی آللهای پيوسته با صفت مورد مطالعه
وجود دارد ( .) Roy et al., 2006نکته قابل توجه این است
که ساختار جمعيت ،اندازه نمونه و فراوانی آللی خاص
ممکن است توانایی این روش را در شناسایی نشانگرهای
مرتبط با صفات تحت تأثير قرار داده و باعث ایجاد ارتباطات
marker-trait

False

ارتباطات دروغين ،ابتدا ساختار جمعيت ( ) Structureو
روابط خویشاوندی (  ) Kinshipدر جمعيت مورد استفاده
ارزیابی میشود و در تجزیه ارتباط لحاظ میگردد ( & Yu
 .) Buckler, 2006; Pritchard et al., 2000ساختار جمعيت
با روش بيزین (  ) Bayesianارزیابی شده و اعضای جمعيت
به زیرجمعيتهایی تقسيم میشود ( ;Falush et al., 2003
.) Pritchard et al., 2000
تاکنون چندین مطالعه برای شناسایی مکانهای ژنی
مقاومت به بيماری در آفتابگردان توسط نشانگرهای
مولکولی

RFLP

(

length

fragment

Restriction

Bert et al., 2002; Mestries et al., ( )polymorphism
Amplified fragment length ( AFLP ،)1998
(Davar et al., 2010; Rönicke et al., )polymorphism
)Simple sequence ( SSR ،2005; Bert et al., 2002
(Amoozadeh et al., 2015; Darvishzadeh, )repeats
2012; Davar et al., 2010; Micic et al., 2004; Micic et
) al., 2005ab; Rönicke et al., 2005; Yue et al., 2008و
(Amoozadeh )Single nucleotide polymorphism( SNP
et al., 2015; Fusari et al., 2012; Talukder et al.,
) 2014انجام گرفته است .در آزمایشی ،واکنش الین های

خالص آفتابگردان در شرایط مزرعهای در برابر قارچ
 scleritiorumبررسی گردید .پروفیل مولکولی الین ها با 43
ژن کاندید که بر اساس مطالعات پروفایل رونوشت در کلزا و
آفتابگردان آلودهشده با قارچ  S. sclerotiorumانتخاب شده
بودند ته یه شد .بررسی ارتباط بین دادههای شدت بیماری و چند
شکلی هاپلوتایپ در ژنهای کاندید با استفاده از مدل خطی
مخلوط (  ) MLMنشان داد که ارتباط معنیداری بین ژن کاندید
 HaRIC-Bو وقوع پوسیدگی طبق ،توسط بیمارگر قارچی در
سطح احتمال  %1وجود دارد ( .)Fusari et al., 2012در مطالعه -
ای واکنش  15ژنوتیپ آفتابگردان تهیهشده از کشورهای مختلف
دنیا در برابر  7جدایه بیمارگر قارچی  ،S. sclerotiorumارزیابی
شد  .در این بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ ها با استفاده از 38
S.

آنها را به عنوان سيستمهای نشانگری مناسب و کارا ،به -
خصوص برای بررسی تنوع ژنتيکی و تکاملی درون و بين -
گونهای مطرح نموده است ( .) Basirnia et al., 2016تاکنون
پژوهشی در رابطه با شناسایی مکانهای ژنی مرتبط با
بيماری اسکلروتينيا در آفتابگردان با استفاده از نشانگرهای
مبتنی بر رتروترنسپوزون انجام نگرفته است .در پژوهش
حاضر با استفاده از دادههای ژنتيکی حاصل از نشانگرهای
(Retrotransposon-
REMAP
رتروترنسپوزونی
 ) microsatellite amplified polymorphismو دادههای
فنوتيپی حاصل از واکنش ژنوتيپهای مختلف آفتابگردان
به جدایههای مختلف قارچ اسکلروتينيا ،مکانهای ژنی
مرتبط با مقاومت به بيماری اسکلروتينيا ،شناسایی شده
است.
مواد و روشها
مواد گیاهی
در پژوهش حاضر واکنش  100الین خالص آفتابگردان
روغنی به  6جدایه قارچ اسکلروتينيا مورد بررسی قرار
گرفت .منشاء الینهای مورد مطالعه از کشورهای آمریکا،
فرانسه ،صربستان ،مجارستان و ایران میباشند (جدول .) 1
بذور الینها در گلدانهای مستطيلی شکل  20 × 60سانتی -
متری در محيط پيتماس در قالب طرح پایه کامالً تصادفی
با  3تکرار (گلدان) و هر تکرار شامل  6گياهچه کشت
شدند .گياهان کشتشده تا مرحله  8برگی در شرایط
دمایی  25 ±1درجه سانتیگراد ،رطوبت  75 %و فتوپریود
 12ساعت روشنایی پرورش یافتند.
ارزیابی فنوتیپی
واکنش حساسيت الینها در مقابل جدایههای مختلف قارچ
عامل بيماری اسکلروتينيا مطالعه شد .آلودگی با شش
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جدایه قارچ عامل بيماری اسکلروتيني ا (سه جدایه قارچی
 J2 ،J1و  A37از گونه  S. sclerotiorumو سه جدایه قارچی

انجام واکنش  PCRاز  14آغازگر  REMAPاستفاده شد
(جدول  .) 2واکنشهای  PCRدر حجم نهایی 20

 A1 ،G2و  M1از گونه  ) S. minorاز منطقه آذربایجان غربی
انجام شد .برای تهيه مایع تلقيح ،جدایههای قارچی پس از

ميکروليتر ،حاوی  20نانوگرم  DNAژنومی 2 ،ميکروليتر
بافر 500 mM KCl, 500 mM Tris-HCl pH ( 10 x PCR

ضدعفونی ،در محيط آگار دکستروز سيبزمينی
) dextrose agar; PDA, 39 gL-1 , pH=6کشت شده و به

 0 /7 ،) 8.4ميکروليتر کلرید منيزیم  50ميلیموالر (شرکت
سيناژن ،تهران ،ایران) 0 /25 ،ميلیمول از هر dNTP

مدت پنج روز در انکوباتور با دمای  25 ±1درجه سانتیگراد

(  1 /1 ،) Biofluxbiotechواحد آنزیم تك پلیمراز (شرکت

در تاریکی قرار گرفتند .برای حفظ رطوبت ،اطراف ساقه و
دیسك ميسيليومی بر اساس روش Colhoun & Price

سيناژن ،تهران ،ایران) و  10ميکرومول از هر آغازگر به -
همراه آب دیونيزه در دستگاه ترمالسایکلر انجام گرفت.

( ) 1975با پارافيلم بسته شد .پس از سه روز از مایهزنی با

برنامه دمایی واکنش زنجيرهای پليمراز بهصورت 4 :دقيقه

قارچ ،واکنش الینها به جدایههای قارچی بررسی شد .بدین
منظور درصد قسمت نکروزه در  1سانتیمتری پایه ساقه
بهصورت مشاهدهای اندازهگيری شد ( ;Davar et al., 2010
.) Amoozadeh et al., 2015

واسرشتسازی اوليه در  94درجه سانتیگراد و  36چرخه
شامل  40ثانيه در  94درجه سانتیگراد (جهت واسرشت -
سازی) 40 ،ثانيه در دمای اتصال اختصاصی مربوط به هر
آغازگر (جهت اتصال) و  2دقيقه در  72درجه سانتیگراد

ارزیابی ژنتیکی
برای ارزیابی ساختار ژنتيکی الینهای مورد مطالعه و تجزیه

(جهت بسط) و بسط نهایی در  72درجه سانتیگراد بهمدت
 10دقيقه بود .تفکيك محصوالت تکثيری با استفاده از ژل
آگارز  1 /8درصد و بافر  0 /5 x TBEبا ولتاژ  65ولت بهمدت

ارتباط ،از  120جایگاه ژنومی تکثيرشده توسط آغازگرهای

 3ساعت انجام و رنگآميزی با اتيدیومبروماید انجام گرفت.

رتروترنسپوزونی ) Basirnia et al., 2016( REMAP
استفاده شد .بهطور خالصه ،استخراج  DNAبه روش
 CTABاز بافت تازه برگی گياهچههای  15روزه انجام

برای تعيين اندازه باندها از نشانگر ( O'GeneRulerشرکت
فرمنتاز) استفاده شد .باندهای حاصل از نشانگرها بهصورت

(Potato

گرفت و کيفيت و کميت  DNAبا استفاده از الکتروفورز ژل
آگارز  % 1و با استفاده از اسپکتوفتومتری تعيين شد .برای

یك (وجود باند) و صفر (عدم وجود باند) امتيازدهی و
ماتریس حاصل برای بررسی ساختار جمعيت و تجزیه
ارتباط استفاده شد.

جدول  - 1اسامی و محل تهيه الینهای آفتابگردان روغنی مورد مطالعه
Table 1- Name and origin of the studied oily sunflower lines
Q value
Q4
0.228
0.006
0.101
0.007
0.023
0.01
0.035
0.898
0.138
0.872
0.303
0.01
0.02
0.023
0.968
0.968
0.064
0.009
0.54
0.221
0.104
0.115

Q3
0.234
0.506
0.083
0.004
0.019
0.008
0.004
0.01
0.006
0.009
0.093
0.008
0.011
0.013
0.011
0.011
0.004
0.968
0.013
0.029
0.021
0.093

Country
Q2
0.495
0.01
0.706
0.008
0.06
0.015
0.835
0.021
0.806
0.09
0.038
0.006
0.932
0.945
0.013
0.011
0.144
0.015
0.383
0.64
0.036
0.059

Q1
0.043
0.477
0.109
0.981
0.899
0.967
0.126
0.071
0.05
0.029
0.566
0.975
0.037
0.019
0.008
0.011
0.788
0.009
0.063
0.11
0.839
0.733

France
USA
France
France
France
USA
USA
France
USA
USA
France
France
USA
Serbia
Hungary
USA
France
France
USA
USA
France
-

Line
LC1064C
DM2
H156A/RHA274
NS-R5
8A*/LC1064C
HAR4
SDB1
AS5305
RHA274
SDR18
RT 931
NS-B5
SDB3
803-1
F125/03
HA335B
T MB 51
LP-CSYB
PM1-3
SDR19
RHA265
QHP1

Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
52
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

RT 948
ENSAT -283
HA337B
B454/03
H100B
HA304
AS5304
RHA858
AS5306
as3211
ENSAT -254
ENSAT -270
1009329 2(100K)
1009337 (100K)
100935 0(100K)
5DES20QR
7CR13=PRH6
SSD580
SSD581
ENSAT -699
9CSAS
H049+FSB
5AS-F1/A2×R2
8ASB2
12ASB3
AS3232
15038
15031
H156A×LC1064C
H543R/H543R
H156A/H543R
H543R
H100A/RHA274
H205A/83HR4
H158A/H543R
H209A/83HR4
H157A/LC1064
H100A/LC1064
H100A/90R78
AF1POPA
OES
RHA266
PAC2
AS613
11×12
H603R
NSF1 A4×R5
4
110
28
703-CHLORINA
30
36
NSF1 A5×R5
1059
38
346
CAY
A CONT ROL PLAST IPIC
SDB2
1009370 1(100K)
1009370 3(100K)
H158A/H543R
H100A
CSWW2X
H209A/H566R
BF1POPB
AS0-1-POP-A
AS6305
H205A/H543R
H209A/LC1064
H100A/83HR4
D34

France
France
USA
Hungary
France
USA
France
USA
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
Hungary
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
USA
France
France
Iran
France
France
Iran
Iran
Iran
France
Iran
Iran
France
Iran
Iran
Iran
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France

0.973
0.556
0.016
0.05
0.144
0.076
0.03
0.039
0.012
0.041
0.807
0.889
0.032
0.008
0.043
0.008
0.037
0.112
0.018
0.023
0.015
0.051
0.017
0.026
0.033
0.117
0.033
0.012
0.051
0.004
0.139
0.654
0.031
0.184
0.084
0.019
0.027
0.019
0.634
0.592
0.048
0.052
0.268
0.044
0.036
0.028
0.039
0.979
0.027
0.01
0.014
0.022
0.041
0.013
0.007
0.011
0.007
0.015
0.046
0.016
0.024
0.014
0.124
0.007
0.025
0.024
0.033
0.012
0.025
0.021
0.017
0.917
-

0.01
0.063
0.013
0.023
0.016
0.015
0.226
0.454
0.959
0.765
0.072
0.027
0.078
0.007
0.034
0.006
0.037
0.125
0.012
0.552
0.949
0.637
0.734
0.349
0.022
0.613
0.024
0.025
0.071
0.006
0.28
0.214
0.026
0.083
0.039
0.068
0.071
0.824
0.088
0.361
0.926
0.906
0.181
0.081
0.021
0.02
0.024
0.008
0.014
0.064
0.074
0.949
0.92
0.951
0.934
0.971
0.524
0.067
0.102
0.135
0.819
0.104
0.362
0.923
0.941
0.542
0.606
0.955
0.235
0.862
0.019
0.016
-

0.003
0.104
0.009
0.521
0.024
0.01
0.032
0.484
0.011
0.016
0.014
0.05
0.009
0.191
0.014
0.014
0.121
0.008
0.937
0.022
0.006
0.006
0.098
0.01
0.005
0.008
0.537
0.005
0.009
0.985
0.006
0.014
0.072
0.009
0.596
0.109
0.012
0.085
0.254
0.006
0.012
0.009
0.126
0.011
0.02
0.028
0.01
0.004
0.933
0.035
0.019
0.005
0.005
0.01
0.046
0.006
0.398
0.054
0.761
0.339
0.006
0.014
0.038
0.032
0.022
0.42
0.303
0.01
0.032
0.014
0.038
0.006
-

0.014
0.277
0.961
0.406
0.817
0.899
0.713
0.024
0.018
0.177
0.108
0.034
0.881
0.795
0.908
0.972
0.804
0.755
0.032
0.402
0.03
0.306
0.152
0.614
0.941
0.262
0.406
0.958
0.87
0.005
0.575
0.118
0.871
0.724
0.281
0.805
0.89
0.072
0.024
0.041
0.014
0.032
0.424
0.865
0.923
0.924
0.927
0.009
0.027
0.891
0.893
0.024
0.033
0.026
0.013
0.012
0.071
0.865
0.091
0.511
0.151
0.868
0.477
0.037
0.013
0.015
0.058
0.023
0.708
0.103
0.926
0.062
-

نجف زاده و همکاران :تجزیه ارتباط برای مقاومت به بيماری پوسيدگی اسکلروتينيایی یقه ساقه در...

20
-

-

-

-

-

96
97
98
99
100

sf 076
sf 022
sf-109
sf-105
sf-023

جدول  - 2اسامی و ساختار توالی آغازگرهای رتروترنسپوزونی مورد استفاده در پژوهش
Table 2. Names and sequence structure of retrotransposon primers used in the study

)'Sequence (5'→3
CACACACACACACACAG
ACACACACACACACACAC
GAGAGAGAGAGAGAGAYT
ACACACACACACACACYG
GT GT GT GT GT GT CC
GAGAGAGAGAGAGAGAA
AT GAT GAT GAT GAT GAT G
GGAGAGGAGAGGAGA

)'Sequence (5'→3
AGAGGGGAAT GT GGGGGT T T CC
T CT CT AT T T AT AGCCGGAGAGGT G
GAT CCGGT T T CACGGGACT T AC
CGAAGAACAAACCGAAT CACC
AGCCT CT GAAAGACT CGT T CG
GGT T T AGGT T CGT AAT CCT CCGCG
ACAGACACCAGT GGCACCAAC
T AACGGT GT T CT GT T T T GCAGG
AGAGGGGAAT GT GGGGGT T T CC

ISSR primers
UBC-818
UBC-826
UBC-840
UBC-857
A13
UBC-812
UBC-864
UBC-880

Retrotransposon primers
1061LT R
1062LT R
1063LT R
1064LT R
1065LT R
CF
CR
)UF(U81
)UR1(U82

استقالل فراوانی آللی با  100000تکرار آزمایش ( ) Burn-in

تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای درصد نکروز ابتدا با روش
تبدیل شدند و نرمالبودن توزیع خطاهای آزمایشی مورد
بررسی قرار گرفت .تجزیه واریانس برای دادههای حاصل از
Arcsine-Squre root

ارزیابی واکنش الینها در برابر جدایههای قارچی بر اساس
مدل طرح پایه کامال تصادفی در نرمافزار  GenStat12انجام
گرفت .برای تفکيك الینهای حساس و مقاوم و نيز
شناسایی برهمکنشهای اختصاصی بين الینها و جدایهها،
مقایسه ميانگين با روش حداقل اختالف معنیدار
برهمکنش ها یا  1 LSD-interactionانجام گرفت
( .) Abrinbana et al., 2012بدین منظور ،مقادیر
برهمکنشها در سطح احتمال  0 /1درصد برای همه
برهمکنشها محاسبه گردید  .سپس معنیداری ميانگين
LSD

آلودگی ژنوتيپهای آفتابگردان نسبت به جدایههای
 sclerotiorumبا برهمکنش حساس (  100درصد ) مقایسه
S.

شدند .ژنوتيپهایی که در سطح  0 /1 % LSDبا شاهد
(برهمکنش حساس؛  100درصد) اختالف داشتند به عنوان

و

 100000تکرار )MCMC (Markov Chain Monte Carlo

استفاده گردید ( .) Evanno et al., 2005الزم به ذکر است
که نرمافزار  Structureبرای هر مقدار ( Kتعداد واقعی
زیرجمعيتها) یك ماتریس به نام  Qstرا محاسبه میکند
که این ماتریس شامل برآورد ضرایب احتمال عضویت هر
ژنوتيپ در هر یك از زیرجمعيتها است .پس از شبيهسازی
برای تعيين تعداد بهينه  Kی ا همان تعداد گروهها ،از روش
اوانو و همکاران ) (Evanno et al., 2005استفاده شد.
شناسایی نشانگرهای مرتبط و دارای ارتباط معنیدار با
صفت مورد ارزیابی با مدل خطی عمومی ( General linear
 ) model; GLMوابسته به ماتریس ( Qماتریس ضرایب
ساختار جمعيت) و مدل خطی مخلوط (
 ) model; MLMوابسته به ماتریس ( K+Qماتریس ضرایب
ساختار جمعيت  +ماتریس روابط خویشاوندی ) جهت
Mixed linear

جلوگيری از ارتباط کاذب بين نشانگر  -صفت در نرمافزار
TASEEL 2.1انجام گرفت.

جزئی مقاوم در نظر گرفته شدند .بهمنظور تجزیه ارتباطی،
ابتدا تجزیه مؤثر ساختار جمعيت و دسته بندی دقيق
ژنوتيپها به زیرجمعيتهای مناسب با روش  Bayesianدر
نرمافزار  Structure 2.3.3انجام گرفت

نتایج و بحث
ارزیابی فنوتیپی

( (Pritchard et al.,

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتيپ و جدایه اثر

 . 2000مقادیر اوليه ( Kزیرجمعيتهای فرضی اوليه) بين 1
تا  10در نظر گرفته شد و جهت افزایش دقت برای هر

معنیداری بر درصد نکروز گياهان آلودهشده با جدایههای
قارچی مورد مطالعه دارند (جدول  .) 3مقایسه ميانگين
درصد آلودگی ژنوتيپها نشان داد که ميزان حساسيت به

منحنی حداکثر درست نمایی از مدل  Admixtureو

بيماری در بين ژنوتيپهای مورد مطالعه متفاوت می باشد.
هيچکدام از ژنوتيپها به جدایه قارچی  J1مقاومت نشان

کدام از زیرجمعيتها  5تکرار منظور گردید .جهت حصول

1. Least significant difference
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 ژنوتيپهای. مقاومت نشان دادندS. minor  از گونهA1

 این در حالی است که تعداد بيشتری به جدایه.ندادند

 ) ح داقل به دو8A×/LC1064C, 110, H543R/H543R (

 ژنوتيپهای. ) 3  مقاوم بودند (جدولA37 قارچی

-  سایر ژنوتيپ.جدایه قارچی از دو گونه مختلف مقاوم بودند
ها حساسيت شدیدی به جدایههای قارچی مورد مطالعه

8A×/LC1064C, HAR4, RHA274, RT931, F125/03,

(

LP-CSYB,
HA337B,
5DES20QR,
H049+FSB,
ASB28,
H543R/H543R,
H156A/H543R,
H100A/RHA274,
H100A/LC1064,
AF1POPA,
OES, PAC2, AS613, 110, 1059, 1009370,
 و ژنوتيپهایA37  ) به جدایه قارچیH100A/83HR4

-  نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد ژرم.نشان دادند
پالسم آفتابگردان روغنی مورد مطالعه از نظر درصد آلودگی

. تنوع باالیی دارد،به جدایههای قارچی مورد استفاده

 ) به جدایهH543R/H543R, 110, NSF1 A4×R5, 1059 (
 سه. مقاوم بودندS. sclerotiorum  از گونهJ2 قارچی

ژنوتيپهایی با درصد آلودگی پایين همچون ژنوتيپ
 که کمترین درصد آلودگی را در پاسخ به8A×/LC1064C
S. ( M1  ) وS. sclerotiorum( A37 دو جدایه قارچی

 ) به هر دو جدایهH543R/H543R, 110, 1059( ژنوتيپ
. مقاومت نشان دادندS. sclerotiorum  از گونهJ2 وA37
8A×/LC1064C, ENSAT-699, 1009370 ( ژنوتيپهای

،) از دو گونه مختلف قارچ اسکلروتينيا نشان دادminor
میتواند در برنامههای به نژادی این محصول جهت توليد

 ) بهH156A/H543R(  ژنوتيپ،M1  ) به ج دایه1(100K),
 ) به ج دایهH205A/83HR4, 110(  و ژنوتيپهایG2 ج دایه

.ارقام مقاوم مورد استفاده قرار گيرد

Sclerotinia  تجزیه واریانس برای شدت بيماری در الین های آفتابگردان آلوده شده با جدایههای قارچ- 3 جدول
Table 3. Analysis of variance for disease severity in sunflower lines infected by Sclerotinia isolates in
controlled conditions
Source of variations
Line
Isolate
Line × isolate
Residual

df
99
2
198
600

Source of variations
Line
Isolate
Line × isolate
Residual

df
99
2
198
600

S. minor isolates

M1

8A×/LC1064C
(France, 58.33)
G2
H156A/H543R
(France, 64.00)
A1
H205A/83HR4
(France, 69.67)
S. sclerotiorum isolates A37
8A×/LC1064C
(France, 59.33)
LP-CSYB
(France, 68.33)
H543R/H543R
(France, 58.33)
OES
(France, 49.33)
1009370 3(100K)
(France, 58.67)
J2
H543R/H543R
(France, 66.33)
J1
-

S. minor
Sum of squares
Mean of squares
10.09
0.10
2.51
1.26
9.27
0.05
28.84
0.05
S. sclerotiorum
Sum of squares
Mean of squares
15.84
0.16
2.11
1.06
16.06
0.08
32.79
0.05
Partial resistant lines
ENSAT -699
1009370 1(100K)
(France, 68.67)
(France, 63.33)
110
(Iran, 69.33)
HAR4
(USA, 52.33)
HA337B
(USA, 70.33)
H156A/H543R
(France, 69.33)
PAC2
(France, 70.67
H100A/83HR4
(France, 47)
110
(Iran, 60.67)

RHA274
(USA, 63.33)
5DES20QR
(France, 72.67
H100A/RHA274
(France, 64)
AS613
(France, 71.00)

RT 931
(France, 60.33)
H049+FSB
(France, 67.33)
H100A/LC1064
(France, 39.33)
110
(Iran, 70.33)

NSF1 A4×R5
(France, 60.00)

1059
(Iran, 30.67)

Variance ratio a
2.12 **
26.16 **
0.97
Variance ratio a
2.93 **
19.31 **
1.48 **
-

F125/03
(Hungary, 48)
ASB28
(Farnce, 67)
AF1POPA
(France, 42)
1059
(Iran, 60)

. ميانگين مربعات یك منبع تغيير تقسيم بر ميانگين مربعات اشتباه:Variance ratio
Variance ratio: Mean square for a source of variation divided by the residual mean square. **: P < 0.001.

S.  و بیرای جداییههیای گونیهS. minor  بیرای جداییههیای گونیهLSD 0/1%  با بررسیی اخیتالف معنییدار بیا شیاهد در سیطح:Partial resistant lines
. داخل پرانتز به ترتيب منشا و درصد نکروز الین را نشان میدهد. شناسایی شدندsclerotiorum
Partial resistant lines for isolates of S. minor and S. sclerotiorum species were identified by investigation significant diffirence with control
(100) at LSD=0.001. The items within parenthesis show the origin and percentage of necrosis of line, respectively.
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عدم تعادل پيوستگی حداقل و تعادل مرحله گامتی حداکثر
باشد ( ;Sahranavard Azartamar et al., 2015

ارزیابی ساختار ژنتیکی
تجزیه ساختار جمعيت با نرمافزار  Structureامکان شکستن
کل جمعيت به زیرجمعيتهایی با ساختارهای متفاوت را

 .) Jannatdoust et al., 2015بدین منظور ابتدا تعداد  Kیا
زیرجمعيت احتمالی محاسبه و نمودار دو بعدی آن رسم
گردید .تعداد زیرجمعيتی که در آن حداکثر درست نمایی

فراهم میسازد و چنانچه ژنوتيپها بهصورت اختالط یافته
باشند ،پس از انجام این تجزیه ،قابل تشخيص خواهند بود
( .) Dadras, 2012در پژوهش حاضر برای ارزیابی ساختار

مشاهده شود ،به عنوان تعداد مطلوب زیرجمعيت انتخاب
میشود .شکل  1نمودار دو طرفه تعيين بهينه  Kرا نشان
میدهد .با توجه به این نمودار ،بهترین  Kدر جمعيت مورد

ژنتيکی از  120جایگاه ژنومی تکثيرشده توسط آغازگرهای
رتروترنسپوزونی ) Basirnia et al., 2016( REMAP
استفاده شد .بدین منظور ساختار ژنتيکی جمعيت و دسته -

به عنوان K

مطالعه  K=4یا در واقع اوج منحنی است که
بهينه در تخمين ساختار جمعيت و محاسبه ماتریس
عضویت افراد در هر کالستر (ماتریس  ) Qدر نظر گرفته

بندی دقيق افراد به زیرجمعيتهای مناسب به روش بيزین
و با استفاده از نرمافزار  Structureانجام گرفت .این روش هر

شد.

یك از ژنوتيپها را با یك احتمال و طوری به زیرجمعيت
های فرضی منتسب میکند که در هر زیرجمعيت ميزان
8
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شکل  - 1برآورد تعداد زیرجمعيت در ژرمپالسم آفتابگردان روغنی مورد مطالعه ( )K=4بر اساس نشانگرهای  REMAPدر نرمافزار
.STRUCTURE
Figure 1. Estimation of subpopulation number (K=4) in the studied oily sunflower germp lasm
according to REMAP markers using STRUCTURE software.

در مطالعات ژنتيکی ،ساختار جمعيت برای توضيح

نباید خود به لحاظ ساختاری به زیرگروهها تقسيم شود.

روابط افراد در درون و بين جمعيتها استفاده میشود و
چشماندازی از روابط تکاملی در یك جمعيت را ارائه می -

زیرا وجود ساختار در جمعيت مورد مطالعه میتواند عامل
بازدارنده ای در جهت دستيابی به نتایج قابل اعتماد باشد.

نماید .در تجزیه ارتباط ،در حالت ایدهآل ،نباید ساختاری

در صورتی که اثر عوامل ساختار جمعيت و روابط

در جمعيت مورد استفاده وجود داشته باشد؛ ی عنی جمعيت

خویشاوندی در تجزیه ارتباط در نظر گرفته نشود ،نتایج
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مثبت کاذب بهوجود خواهد آمد (
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جدول  32 .) 1درصد افراد با احتمال کمتر از  70 %به

 .) Sorrells, 2006از این رو ،آگاهی از ساختار جمعيت به -

ساختار خاصی تعلق نداشتند و مختلط در نظر گرفته شدند

عنوان یك پيش نياز در نقشهیابی ارتباطی ،میتواند برای
جلوگيری از ارتباطات مثبت دروغين بين نشانگرها و صفات
استفاده شود (.) Pritchard & Donnelly, 2001
در بارپالت حاصل ،وقتی درصد عضویت یك ژنوتيپ به

(شکل  .) 2بهطور کلی  68درصد افراد مورد مطالعه دارای
درصد عضویت بيشتر و مساوی  0 /7و  32درصد افراد دارای
سهم عضویت کمتر از  0 /7بود  .ساختار ی ك جمعيت ،در
نتيجه انتخاب و در سطوح باالتر حاصل اختالط در آن

یك کالستر بيشتر یا مساوی  0 /7باشد ،ژنوتيپ به آن
کالستر نسبت داده میشود .اما در صورتی که درصد
عضویت آن کمتر از این مقدار باشد ،به عنوان ژنوتيپ

جمعيت میباشد و منجر به افزایش عدم تعادل لينکاژی بين
نشانگرهای غيرپيوسته میشود ( Cardon & Palmer,
 .) 2003; Rostok et al., 2006در تجزیه ارتباطی ،ميزان

( Spataro et al.,

دقت تجزیه ،عالوه بر ترکيب ساختار جمعيت ،به گستره

 .) 2011بر اساس نتایج ارائهشده در بارپالت ،از کل ژنوتيپ -
های مورد مطالعه با احتمال بيشتر از  70 %عضویت

عدم تعادل پيوستگی ) (LDدر ژنوم نيز بستگی دارد .در
این تحقيق از  7021جفت نشانگر  7 /38 ،REMAPدرصد

ژنوتيپها 12 ،درصد ژنوتيپها به ساختار اول (قرمز)21 ،
درصد به ساختار دوم (سبز) 5 ،درصد به ساختار سوم (آبی)
و  30درصد به ساختار چهارم (زرد) تعلق داشتند (شکل ،2

 r2ها در عدم تعادل بودند (شکل  .) 3گستره  r2بين  0تا
 0 /74با ميانگين برابر با  0 /018بود.

ترکيبی (مخلوط) در نظر گرفته میشود

شکل  - 2بارپالت تجزیه ساختار در ژرمپالسم آفتابگردان روغنی مورد مطالعه بر اساس  120مکان ژنی حاصل از نشانگرهای  REM APبا
استفاده از مدل  .Bayesianهر رنگ یك زیرجمعيت یا کالستر را نشان میدهد .اعداد روی محور افقی و عمودی بهترتيب شماره افراد و ضریب
تعلق هر فرد به هر کالستر را نشان میدهد.
Figure 2. Bar plot of structure analysis of the studied oily sunflower germplasm according to 120 loci of REMAP
markers using Bayesian model. Each color shows one subpopulation or cluster. The numbers of horizontal and
vertical axis show the numbers of individual and their membership% in the groups, respectively.
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شکل  - 3پالت عدم تعادل پيوستگی براساس نشانگرهای رتروترنسپوزون  REM APدر الینهای آفتابگردان روغنی .قسمت باال قطری
نشاندهنده ميزان عدم تعادل پيوستگی با استفاده از آماره  r2و قسمت پایين قطری  P-valueبرای جفت نشانگرها را نشان میدهد.
Figure 3. LD plot generated by REMAP marker pairs in oily sunflower genotypes. The upper diagonal shows
r2 among each pair of markers. The lower diagonal shows the levels of significance between each pair of markers.

مکانیابی ارتباطی

کنترلکننده مقاومت جزئی به جدایه  1 ،J2نشانگر پيوسته
با ژنهای کنترلکننده مقاومت جزئی به جدایه  A1و 2
نشانگر پيوسته با ژنهای کنترلکننده مقاومت جزئی به

برای شناسایی نشانگرهای پيوسته با مقاومت به جدایههای
قارچ اسکلروتينيا ،مکان یابی ارتباطی بر اساس مدل خطی
عمومی (  ) GLMو مدل خطی مخلوط (  ) MLMانجام

جدایه  A37شناسایی شد .نشانگرهای مولکولی شناسایی -

گرفت (جدول  .) 4بر اساس مدل ارتباط یابی 9 ،GLM
نشانگر (مکان ژنی) ارتباط معنیداری ( ) P≤0.01با مقاومت

شده  0 /07تا  7درصد از واریانس فنوتيپی صفت را توجيه
می نمایند .در مجموع ،نشانگرهای مولکولی شناساییشده

به جدایههای قارچ اسکلروتينيا نشان دادند .تعداد  1نشانگر
پيوسته با ژنهای کنترلکننده مقاومت جزئی به جدایه ،J1

 37درصد از تغييرات فنوتيپی را توجيه می نمایند .در
مکانی ابی ارتباطی با استفاده از مدل  8 ،MLMمکانژنی
ارتباط معنیداری ( ) P≤0.01با مقاومت به جدایههای قارچ

جدایه  3 ،M1نشانگر پيوسته با ژنهای کنترلکننده
مقاومت جزئی به جدایه  1 ،G2نشانگر پيوسته با ژنهای

اسکلروتينيا نشان دادند .تعداد  1نشانگر پيوسته با ژنهای
کنترلکننده مقاومت جزئی به جدا یه  1 ،J1نشانگر پيوسته

 1نشانگر پيوسته با ژنهای کنترلکننده مقاومت جزئی به

25

علوم گياهان زراعی ایران ،دور ة  ، 50شمار ة  ،1بهار 1398

با ژنهای کنترل کننده مقاومت جزئی به جدایه 3 ،M1

مقاومت جزئی به جدایه  A1و  2نشانگر پيوسته با ژنهای

نشانگر پيوسته با ژنهای کنترلکننده مقاومت جزئی به

کنترلکننده مقاومت جزئی به جدایه  A37شناسایی شد.

جدایه  1 ،G2نشانگر پيوسته با ژنهای کنترلکننده
جدول  - 4نشانگرهای  REM APپيوسته با مقاومت به بيماری پوسيدگی اسکلروتينيایی ساقه در ژرمپالسم آفتابگردان روغنی مورد مطالعه بر
اساس مدل خطی عمومی (  )GLMو مدل خطی مخلوط ( )M LM
Table 4. REMAP markers associated with resistance to sclerotinia stem rot disease in the studied oily
)sunflower germplasm according to general linear model (GLM) and mixed linear model (MLM
)Mixed linear model (MLM

)General linear model (GLM

P-value

F

R2

P-value

0.0069
-

7.6686
-

Marker

T rait

0.0729

0.0069

CF-UBC8264

J1 isolate

0.025

0.0042

1061LT R-UBC8575

J2 isolate

0.0025

9.7138

0.007

0.0025

1061LT R-UBC8185

A37 isolate

0.0031

9.2765

0.0549

0.0066

1061LT R-UBC8572

0.0063

7.8244

0.043

0.0063

1061LT R-UBC8185

0.0032

9.1645

0.011

0.0026

CF-UBC8263

0.0061

7.914

0.021

0.005

CF-UBC8264

0.0091

7.1296

0.0669

0.006

UR1-UBC8405

0.0094

7.0962

0.0729

0.0094

CF-UBC8181

M1 isolate

Species

S. sclerotiorum

S. minor

G2 isolate

A1 isolate

بهطور کلی دو روش  GLMو  MLMبرای مکان یابی

نشانگرهای مشترک میتواند ناشی از اثرات پليوتروپی و یا

ارتباطی پيشنهاد شده است .امروزه روش آماری  MLMبه -
طور گستردهای برای تجزیه ارتباط در گياهان استفاده می -
شود ( & Saeed .) Ghavami et al., 2011همکاران
( ) 2014در مکانیابی ارتباطی تحمل به شوری در ژرمپالسم

Jun et

پيوستگی نواحی ژنومی دخيل در مقاومت باشد (
 .) al., 2008شناسایی نشانگرهای مشترک اهميت زیادی در
به نژادی گياهان دارد ،زیرا گزینش همزمان چند صفت را
امکان پذیر میسازد ( ;Tuberosa et al., 2002

پنبه گزارش کردند که استفاده از مدل  MLMباعث کاهش
ارتباطات کاذب نشانگر  -صفت میشودBuckler & Yu .
( ) 2006در شناسایی نشانگرهای پيوسته با تغييرات

 .) Hittalmamni et al., 2003تاکنون چندین مطالعه برای
شناسایی مکانهای ژنی مقاومت به بيماری در آفتابگردان
توسط نش انگرهای مولکولی مختلف انجام شده

فنوتيپی صفات آگرومورفولوژیك در ذرت از مدل

MLM

است ) 1998( Mestries et al. .سه جایگاه ژنی مقاومت به

به منظور بهبود نتایج و کاهش نتایج مثبت دروغين استفاده
نمودند و بر اساس اظهار محققين نتایج دقيقتری در

پوسيدگی طبق در آفتابگردان را با استفاده از نشانگرهای
 RFLPشناسایی کردند که  12 /3تا  17 /5درصد از واریانس

مقایسه با مدل  GLMبهدست آمد .به نظر میرسد مدل
 ،MLMبرای مکان یابی ارتباطی ،مدل قابل اطمينانی باشد.
طبق این نتایج ،نشانگرهای 1061LTR- ،CF-UBC826

فنوتيپی صفت را توجيه می نمودند ) 2002( Bert et al. .سه
جایگاه ژنی روی گروههای پيوستگی  8 ،6و  13برای
مقاومت به گسترش ميسليومی قارچ اسکلروتينيا روی برگ

CF-

آفتابگردان با استفاده از نشانگرهای  RFLPشناسایی کردند
که  56درصد از واریانس فنوتيپی صفت را توجيه می -

ارتباط معنیداری با مقاومت به جدایههای قارچ
اسکلروتينيا نشان دادند .از نشانگرهای ذکرشده  3نشانگر

نمودند .این جایگاههای ژنی با گروههای پيوستگی  9 ،13و
 1در نقشه ژنتيکی  ) 2002( Tang et al.مطابقت دارند.

1061LTR-

 ) 2004( Micic et al.با استفاده از نشانگرهای  SSRهفت

 UBC857با ژنهای کنترلکننده مقاومت به دو جدایه
قارچی عامل بيماری اسکلروتينيا پيوسته بودند .وجود

جایگاه ژنی برای مقاومت جزئی به پوسيدگی ساقه روی
گروههای پيوستگی  15 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2و  16از نقشه مرجع

،1061LTR-UBC857 ،UR1-UBC840 ،UBC818
 UBC818در هر دو مدل ارتباط یابی  GLMو MLM

،CF-UBC826

1061LTR-UBC818

و
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 ) 2002( Tang et al.شناسایی کردند .این جایگاههای ژنی
 3 /3تا  36/7درصد از تنوع فنوتيپی صفت را توجيه می -

های  GLMو  MLMبهترتيب  9و  16مکان شناسایی
نمودند که تغييرات قابلتوجهی از صفات فنوتيپی را توجيه

نمودند ) 2005( Rönicke et al. .با استفاده از نشانگرهای
 SSRپنج جایگاه ژنی برای مقاومت به پوسيدگی طبق

می نمودند .تکنيك نقشهی ابی ارتباطی در سایر گياهان
زراعی مانند گندم ( ،(Liu, 2011جو )(Wang et al., 2012

مکانیابی کردند که  10 /6تا  17 /1درصد از واریانس
فنوتيپی صفت را توجيه می نمودند .همچنين Micic et al.

و ذرت ) (Anderson et al., 2007نيز استفاده شده است.

(  ) 2005a,bبا استفاده از نشانگرهای  SSRدو جایگاه ژنی

نتيجهگيری کلی

روی گروههای پيوستگی  8و  16و سه جایگاه ژنی روی
گروههای پيوستگی  10 ،4و  17برای مقاومت جزئی به

نتایج نشان داد که ژنوتيپهای (
 ) H543R/H543Rحداقل به دو جدایه قارچ بيماری

پوسيدگی ساقه شناسایی کردند.

اسکلروتينيا از شش جدایه مورد مطالعه مقاوم هستند.
ژنوتيپ  8A×/LC1064Cبهدليل داشتن کمترین درصد
آلودگی در پاسخ به دو جدایه قارچی از دو گونه مختلف

در پژوهشی دیگر  ) 2008( Yue et al.با استفاده از
نشانگرهای  SSRهفت  QTLبرای مقاومت جزئی به بيماری
اسکلروتينيای آفتابگردان شناسایی کردند که  8 /4تا 34 /5
درصد از تغييرات دادههای مربوط به شدت بيماری را
توجيه می نمودند ) 2010( Davar et al. .با استفاده از
نشانگرهای  SSRهفت  QTLبرای مقاومت جزئی به
پوسيدگی اسکلروتينيایی ساقه روی گروههای پيوسته ،2 ،1
 14 ،8 ،6 ،4و  17شناسایی کردند) 2012( Fusari et al. .

8A×/LC1064C, 110,

اسکلروتينيا ،از پتانسيل باالیی برای استفاده در پروژههای
به نژادی برخوردار می باشد .بررسی ساختار جمعيت با 120
مکان رتروترنسپوزونی  ،REMAPژنوتيپهای مورد مطالعه
را به  4زیرجمعيت احتمالی (  ) K=4تقسيم نمود .در تجزیه
ارتباطی بر اساس نشانگرهای مورد استفاده و با استفاده از
مدل  GLMو  MLMبهترتيب  9و  8نشانگر در ارتباط

در بررسی ارتباط بين دادههای حاصل از واکنش الینهای
خالص آفتابگردان در برابر قارچ اسکلروتينيا و پروفيل

معنی دار با مناطق ژنومی درگير در مقاومت جزئی به
جدایه های اسکلروتينيا شناسایی شد .نتایج حاصل از این

مولکولی افراد با نشانگرهای  SNPو ژنهای کاندید با
مدل  ،MLMژن کاندیدی ( ) HaRIC-Bشناسایی کردند که
 20درصد از تغييرات دادههای فنوتيپی را توجيه مینمود.

پژوهش ،کارایی استفاده از روش مکانی ابی ارتباطی و مدل
 MLMدر شناسایی نشانگرهای مرتبط با مقاومت به
بيماری در الینهای آفتابگردان روغنی را نشان میدهد.

 ) 2014( Talukder et al.در بررسی ارتباط بين دادههای
حاصل از ارزیابی واکنش الینهای آفتابگردان در مقابل

CF-

طبق نتایج حاصل از این پژوهش ،نشانگرهای
 1061LTR-UBC818 ،UBC826و 1061LTR-UBC857

قارچ عامل بيماری اسکلروتينيا و پروفيل مولکولی افراد با
نشانگرهای  SNPو ژنهای کاندید حاصل از آرابيدوپسيس،
با دو مدل  MLMو  27 GLMنشانگر  SNPبا ارتباط

با ژنهای کنترل کننده مقاومت به دو جدایه قارچی

معنی دار با مقاومت به بيماری شناسایی کردند .در پژوهش
آنها ژنهای  HaCOI1-1و  HaCOI1-2که  7 /4درصد
تغييرات فنوتيپی را توجيه می نمودند ،برای اصالح مقاومت
به پوسيدگی اسکلروتينيایی انتخاب شدند .در پژوهشی
مکان یابی ارتباطی صفات آگرومورفو لوژیك ژنوتيپهای
آفتابگردان مورد استفاده در این تحقيق نيز انجام شده است
(.) Sahranavard Azartamar et al., 2015

Sahranavard

 ) 2015( Azartamar et al.در تجزیه ارتباط برای  12صفت
اگرومورفولوژی ك در الینهای آفتابگردان روغنی مورد
استفاده در این تحقيق بر اساس نشانگرهای  SSRو مدل -

اسکلروتينيا از شش جدایه پيوسته بودند .شناسایی
نشانگرهای مشترک بهدليل اینکه گزینش همزمان مقاومت
به چند جدایه قارچی را امکانپذیر میسازد ،در پيشبرد
برنامههای به نژادی این محصول حائز اهميت می باشد.
نشانگرهای پيوسته با عوامل کنترلکننده مقاومت به
بيماری بعد از اعتبارسنجی (  ) Validationو تبدیل به
نشانگر  SCARمیتوانند در برنامههای به نژادی آفتابگردان
برای انتخاب به کمك نشانگر و توليد ارقام مقاوم به این
بيماری مفيد واقع گردند.
سپاسگزاری
از دانشکده کشاورزی و پژوهشکده زیستفناوری دانشگاه
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آگرونومی تولوز فرانسه بهخاطر در اختيار قراردادن بذور

اروميه و بنياد ملی نخبگان ریاست جمهوری بهخاطر فراهم

.ژنوتيپهای آفتابگردان روغنی تشکر میگردد

 صميمانه،نمودن امکانات الزم برای انجام این پژوهش
 همچنين از انستيتو تحقيقات. تشکر و قدردانی میگردد
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