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 .1دانشآموخته دکتری اصالح نباتات ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 .2استاد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.

تاریخ دریافت مقاله1331/51/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1331/12/22 :

چکیده
بهمنظور شناسایی نشانگرهای مرتبط با شاخصهای تحمل به خشکی در گندم نان ( ،)Triticum aestivumاز نشانگرهای

ISSR

استفاده شد 18 .نشانگر مورد استفاده 99 ،مکان در  92ژنوتیپ گندم نان تولید کرد .میزان اطالعات چند شکل ( )PICاز 2/64
( UBC-867 ،UPC-864 ،UBC-857و  )is9تا  )is7( 2/91متغیر بود .درصد چندشکلی کل  97/57درصد برآورد گردید و از بین
نشانگرهای مورد استفاده نشانگر  UBC-867با  122درصد چندشکلی ،تعداد باالی شاخصهای محتوای چندشکلی ،شاخص
نشانگر ،شاخص نسبت چند شکلی مؤثر و شاخص قدرت تفکیک و با توجه به تکثیر باالی نوارها و تولید بیشترین نوارهای
چندشکل بهعنوان مناسبترین نشانگر برای گندم در مطالعات بعدی معرفی شد .برای شناسایی نشانگرهای مرتبط با شاخصهای
تحمل به خشکی ،تجزیه رگرسیون گام به گام بین دادههای ملکولی بهعنوان متغیرهای مستقل و شاخصهای تحمل به خشکی
بهعنوان متغیرهای وابسته انجام گرفت .ارتفاع ،طول پایه سنبله ،طول میانگره آخر و سرعت فعالیت آنزیم پراکسیداز توسط
نشانگرهای بیشتری تبیین شدند .نشانگرهای  is15 ،s11 ،is9 ،UBC-867و  is5بیشترین ارتباط را با شاخصهای تحمل به
خشکی مورد بررسی نشان دادند .با توجه به اینکه همه نشانگرهای  ISSRبهکار بردهشده روی صفات مورد مطالعه مؤثر بودند،
بنابراین احتمال دارد بتوان از این نشانگرها همراه با اطالعات مربوط به شاخصهای تحمل به خشکی جهت شناسایی والدین
مناسب برای تهیه جمعیتهای در حال تفرق و تولید ارقام هیبرید در اصالح گندم مقاوم به خشکی استفاده کرد.
کلیدواژهها :آنالیز رگرسیونی ،تحمل به خشکی ،گندم نان ،میزان اطالعات چند شکل ،نشانگرهای مرتبط.

* نویسنده مسئول

Email: e_farshadfar@yahoo.com

آنیتا یاقوتیپور ،عزت اله فرشادفر ،محسن سعیدی

مقدمه

تحت شرایط دیمو تغییرات زمانی و مکانی در محیط مزرعه،

گندم مهمترین غله است که بیشترین سطح زیرکشت را در

روشهای سنتی اصالح نباتات از سرعت کندی برخوردار

بین گیاهان زراعی ،به خود اختصاص داده است و اغلب در

بوده است .نشانگرهای مولکولی موجب افزایش کارایی در

نواحی خشک و نیمهخشک با تغییرات زیاد آبوهوای ساالنه،

تهیه ژنوتیپهای مقاوم به خشکی میگردد زیرا بیان آنها

رشد میکند .ایران بهعلت موقعیت خاص جغرافیایی دارای

مستقل از اثرات محیطی است.

آبوهوای مدیترانهای است و با متوسط نزوالت 962

بعد از شناسایی نشانگرهای مولکولی که با تحمل به

میلیمتر در سال در زمره مناطق خشک و نیمهخشک جهان

خشکی در ارتباطند میتوان از آنها بهعنوان معیارهای

قرار گرفته است ] .[99با توجه به خسارتهای ناشی از وقوع

گزینش برای تحمل به خشکی استفاده کرد .انتخاب به

تنش خشکی ،ارزیابی واکنش گیاهان در این شرایط بسیار

کمک نشانگر در تهیه ژنوتیپهای مقاوم به خشکی بهکار

مورد توجه قرار گرفته است ].[93

رفته است .بهطور مثال ،نشانگرهای  9RFLPمرتبط با

امروزه ردیابی صفات مطلوب و سهولت انتخاب به

تنظیم اسمزی ،دوام سبزینگی و صفات ریشه شناسایی

کمک نشانگرها 1از طریق تعیین پیوستگی (لینکاژ) آنها با

شده است .موتاوا و همکاران ( )9217با استفاده از

صفات مهم زراعی (کمی و کیفی) امکانپذیر شده است .این

مارکرهای  3ISSRدر  92واریته گندم ارتباط معنیدار بین

موضوع ،امکان گزینش سریع و دقیق ژنوتیپهای مطلوب را

آنها با ارتفاع و وزن هزاردانه در شرایط عدم تنش و

در مراحل اولیه رشد فراهم کرده و طول دوره بهنژادی را

ارتفاع ،وزن هزاردانه و تعداد سنبله در متر مربع در شرایط

کوتاه مینماید .به جای ارزیابی صفات ،گزینش غیرمستقیم

دیم پیدا کردند .پیوستگی نشانگرهای  RAPDو  ISSRبا

به کمک نشانگرهای پیوسته صورت میگیرد ] 5و .[6

عملکرد  92الین گندم در دو شرایط دیمخشکی و عدم

پیوستگی ژنتیکی بین نشانگرها و مکانهای ژنی صفات کمی

تنش خشکی و صفات مورفولوژی توسط خالد و

) (QTLمحتملترین توجیه برای وجود رابطه بین نشانگرهای

همکاران ( )9217با  14نشانگر  ISSRبررسی گردید و

مولکولی و نمود صفات کمی است ] .[98مطالعه رابطه بین

دو نشانگر ارتباط معنیداری نشان دادند.

نشانگرهای مولکولی و صفات زراعی دارای کاربردهای

در طی دو دهه اخیر نشانگرهای مولکولی مبتنی بر

متعددی است که برخی از آنها عبارت است از امکان

 DNAبهطور گستردهای برای اهداف مختلف در گیاهان و

بررسی پتانسیل ژنتیکی ژنوتیپهای خاص پیش از ارزیابی

جانوران مورد استفاده قرار گرفتهاند ،که یکی از آنها

آللهای صفت مطلوب در مجموعههای
فنوتیپی ،شناسایی 

 ISSRاست که نشانگری نیمهتصادفی بوده و بهعنوان ابزار

ژرمپالسم ،تسهیل مکانیابی دقیق QTLها و تأیید ژن های

قدرتمندی جهت تحلیل ژنومی از سال  1996بهکار گرفته

کاندیدای مسئول صفات کمی مثل پایداری و تحمل به

شده است ] 99و  .[95نشانگرهای مورد استفاده در

خشکی ] 11و  .[1در اغلب برنامههای اصالحی ،اصالح

 ،ISSRبهگونهای طراحی شدهاند که دربرگیرنده توالی

ژنتیکی تحمل به خشکی از طریق انتخاب برای عملکرد

ریزماهواره و بخش دیگری که به نواحی احاطهکننده

صورت میگیرد ولی بهعلت وراثتپذیری پایین عملکرد

ریزماهوارهها قالب شده است.
2. Restriction fragment length polymorphism
3. Intet Simple Sequence Repeat

1. MAS or Marker-aided selection
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با توجه به مطالب گفتهشده هدف از اجرای این

مترمربع بود .اولین بارندگی در آبانماه بهعنوان تاریخ

تحقیق ،شناسایی نشانگرهای مرتبط با شاخصهای تحمل

کاشت در نظر گرفته شد و در شرایط دیم در تمام طول

به خشکی مورد نظر در  92ژنوتیپ گندم نان با استفاده از

رشد آبیاری انجام نشد .موقعیت جغرافیایی و آبوهوایی

سیستم نشانگری  ISSRمیباشد.

مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
رازی کرمانشاه مطابق جدول  9میباشد.

مواد و روشها
در این تحقیق 92 ،ژنوتیپ گندم نان بهمنظور شناسایی

جدول  .2موقعیت جغرافیایی و آبوهوایی محل اجرای

ژنوتیپهای مقاوم به خشکی و ارزیابی ارتباط

آزمایش
طول جغرافیایی

 65درجه و  9دقیقه

عرض جغرافیایی

 36درجه و  91دقیقه

ارتفاع از سطح دریا

1319متر

متوسط بارندگی

 672-682میلیمتر

بافت خاك

سیلتی رسی

وضعیت آبوهوایی و وضع طبیعی

سرد معتدل ،رشتهکوههای

شاخصهای تحمل به خشکی با نشانگرهای مولکولی
مورد بررسی قرار گرفتند .برای سهولت ،ژنوتیپها از
شماره  1-92نامگذاری شدند .ژنوتیپها از مؤسسه
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه شدند
(جدول .)1

زاگرس شمالی

جدول  .1کد و نام ژنوتیپهای مورد مطالعه

متوسط درجه حرارت چهار سال

 16درجه سانتیگراد

کد ژنوتیپ

نام ژنوتیپ

کد ژنوتیپ

نام ژنوتیپ

مورد بررسی

1

Geravandi-17

11

WC-47359

میزان بارندگی در سالهای اجرای

9

WC-47536

19

WC-47403

آزمایش

3

WC-4919

13

WC-47388

6

WC-4868

16

WC-4611

7

WC-5046

17

در این مطالعه برخی از صفات مورفو -فیزیولوژیک

WC-4515

در دو شرایط آبی و دیم اندازهگیری شدند که شامل

 332/97میلیمتر

4

WC-4995

14

پیشتاز

5

پیشگام1

15

Moghan-3

ارتفاع ،طول پایه سنبله ،طول میانگره آخر ،طول میانگره

8

WC-4536

18

WC-47472

ماقبل آخر ،تراکم سنبله ،سرعت فعالیت آنزیمهای

9

پیشگام9

19

WC-4968

پراکسیداز ،کاتاالز ،سوپر اکسید دیسموتاز ،کلروفیل ،b ،a

12

WC-47582

92

WC-47528

کل ،نسبت طول میانگره آخر به ارتفاع ،پرولین ،مالون
دیآلدئید بودند .بهمنظور غربال صفات بررسیشده،

این پژوهش در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی

همبستگی آنها با عملکرد دانه در دو شرایط آبی و دیم

با سه تکرار ،در سال زراعی  1399-93در دو شرایط آبی

مورد بررسی قرار گرفت .در انتخاب صفات ،صفاتی مهم

و دیم در مزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاههای گروه زراعت

بودند که با عملکرد در شرایط آبی و دیم همبستگی

و اصالح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

معنیداری داشته باشند .همچنین صفاتی نیز که در شرایط

رازی کرمانشاه اجرا شد .هر کرت شامل چهار خط دو

دیم با عملکرد همبستگی معنیدار داشته ولی در شرایط

متری به فاصله خطوط  97سانتیمتر و تراکم  622بذر در

آبی با عملکرد همبستگی نداشته باشند نیز انتخاب شدند.
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صفات دوره پرشدن دانه ،طول میانگره ماقبل آخر نسبت

جدول  .3نشانگرهای  ISSRمورد استفاده در بررسی تنوع

طول میانگره آخر به ارتفاع ،ارتفاع ،طول طول پایه سنبله،

ژنتیکی

طول میانگره آخر و سرعت فعالیت آنزیم پراکسیداز که

توالی نشانگر

با عملکرد در شرایط دیم همبستگی معنیدار داشتند،

'5' GAGAGAGAGAGAGAGAYC 3
'5' AG AG AG AG AG AG AG AGC 3
'5' CTCTCTCTCTCTCTCTG 3
'5' GAGAGAGAGAGAGAGARC 3
'5' ACACACACACACACACC 3
'5' AGAGAGAGAGAGAGAGYT 3
'5' GACAGACAGACAGACA 3
'5' GGATGGATGGATGGAT 3
'5'DBDACACACACACACACA3
'5'-CACACACACACACACAG -3
'5'DBDACACACACACACACA3
'5'AGA GAG AGA GAG AGA GT3
'5'CTC TCT CTC TCT CTC TRC3
'5'CAC ACA CAC ACA CAC ARG3
'5'ACA CAC ACA CAC ACA CYG3
'5'ATG ATG ATG ATG ATG ATG3
'5'GGC GGC GGC GGC GGC GGC3
'5'GTT GTT GTT GTT GTT GTT3

بهعنوان شاخصهای تحمل به خشکی انتخاب گردیدند.
این ارتباطات نشاندهنده اهمیت این صفات درتحمل به
خشکی است.
استخراج  DNAژنومی و تجزیه دادهها

 DNAاز گیاهچههای دو تا سه هفتهای حاصل از کشت
بذرها با روش  CTABطبق دستورالعملی تغییریافته از
دویال و همکاران 1985 ،و بهصورت بالک استخراج شد

کد

شماره

نشانگر

نشانگر

is3
is5
is9
is10
is11
is13
is14
is15
is16
is6
is7
UBC-807
UBC-844
UBC-848
UBC- 857
UBC-864
UBC-867
UBC-869

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18

] .[9کیفیت و کمیت  DNAاستخراجی با روش
اسپکتروفوتومتری و الکتروفورز ژل آگارز تعیین و سپس

دادههای مولکولی بر اساس وجود و عدم وجود باند

به غلظت  12نانوگرم در میکرولیتر برای انجام واکنشهای

بهترتیب بهصورت یک و صفر کدگذاری گردید .بهمنظور

 PCRرقیقسازی شد 18 .نشانگر  ISSRانتخاب و مورد

بررسی میزان چندشکلی نشانگرها از پارامترهایی مانند

استفاده قرار گرفتند (جدول  .)3واکنش زنجیرهای پلیمراز

محتوای اطالعات چندشکلی ،شاخص نشانگر ،درصد

در ترموسایکلر  Bio Radدر حجم  92میکرولیتر شامل 12

چندشکلی و قدرت تفکیک استفاده شد .میزان اطالعات

نانوگرم  DNAژنومی ،بافر  1/7 )12X( PCRمیکرولیتر،

چندشکل نشانگرها با استفاده از فرمول

کلرید منیزیم ( 72میلیموالر)  1/7میکرولیتر ،مخلوط

محاسبه گردید .بهطوریکه  Piفراوانی آلل iام و  nتعداد

نوکلئوتیدی ( 12میلیموالر)  2/3میکرولیتر ،نشانگر 1/9

آللها میباشد .برای بررسی ارتباط نشانگر  ISSRو

میکرولیتر از هر کدام و آنزیم تک پلیمراز ( 7واحد در

آمارههای پایداری ابتدا ساختار جمعیت بررسی و سپس

میکرولیتر)  2/9میکرولیتر انجام گرفت .چرخه دمایی

تجزیه ارتباط انجام شد.

∑ = 1-

واکنش زنجیرهای پلیمراز بهصورت 6 :دقیقه واسرشتسازی

بهمنظور تعیین ساختار جمعیت ،از نرمافزار

اولیه در  97درجه و  62چرخه شامل  32ثانیه در  97درجه

 STRUCTUREاستفاده گردید ] .[91رابطه بین

(جهت واسرشتسازی) 32 ،ثانیه در دماهای اتصال خاص

نشانگرهای  ISSRو شاخصهای تحمل به خشکی با

هر نشانگر و  42ثانیه در  59درجه (جهت بسط) و بسط

استفاده از رگرسیون چندگانه گام به گام ،با استفاده از

نهایی در  59درجه بهمدت  5دقیقه بود .تفکیک محصوالت

نرمافزار  SPSSبررسی شد .بدین ترتیب ،هر صفت کمی

TBE

بهعنوان متغیرهای وابسته و نشانگرهای  ISSRبهعنوان

نیم درصد استفاده شد و برای رنگآمیزی میزان  5میکرولیتر

متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند .برای بررسی

ماده  safe viewبهکار برده شد.

اختالف بین گونههای مورد بررسی با استفاده از نشانگر

تکثیری با استفاده از ژل آگارز  9درصد با بافر واکنش
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ملکولی  ISSRتجزیه واریانس مولکولی توسط نرمافزار

UBC-867و is7با کمترین مقدار بود .نجفی ( )9219مقادیر

 GenAlExانجام گرفت .در این تحقیق با استفاده از

شاخص نشانگر را از  2/61تا  3/34برآورد کرد .بیشترین

UPGMA

شاخص نسبت چندشکلی مؤثر ( )EMRمربوط به

نرمافزار آماری  Darwinتجزیه کالستر بهروش

نشانگرهای

و تجزیه به مختصات اصلی انجام شد.

UBC-867و )8( is9و کمترین متعلق به نشانگر

 )9( is3بود .بیشترین شاخص قدرت تفکیک ( )RPمربوط
نتایج و بحث

به نشانگر  )9/5( BC-867و کمترین مربوط به )1/7( is7

از  DNAکل استخراج شده به میزان  12میکرولیتر در ژل

بود.

آگاروز  9درصد الکتروفورز گردید و باندهای ظاهرشده

نشانگر  UBC-867با صد درصد چند شکلی و مقدار

مورد بررسی قرار گرفت .باندهای قویتر و واضحتر

باالی شاخصهای محتوای چندشکلی ،شاخص نشانگر،

نشاندهنده  DNAبا کیفیت باال بود .در این آزمایش تعداد

درصد چندشکلی و قدرت تفکیک و با توجه به تکثیر باالی

 18نشانگر  ISSRاستفاده شد و با آنها در همه ژنوتیپها

باندها و تولید نوارهای چندشکلی ،باال بهعنوان مناسبترین

تکثیر انجام شد که نتایج آن بهطور خالصه در جدول 3

نشانگر برای بررسی تحمل به خشکی در گندم در مطالعات

آورده شده است .تعداد کل نوارها  99نوار بود ،که 88

بعدی معرفی شد .نشانگر  UBC-867بهتر از نشانگرهای

نوار چند شکل بودند و درصد چندشکلی کل 96/57

دیگر میتواند فاصله ژنتیکی ژنوتیپها را مشخص و آنها را

برآورد گردید .درصد چندشکلی بهدستآمده مطابق با

از هم متمایز کند .همچنین تعداد زیاد مکانهای تکثیرشده در

بررسی کاروالهو و همکاران ( )9227بود که باالترین

این آزمایش نشان میدهد که تعداد کمی از نشانگرهای

چندشکلی را در حدود  98/7درصد با استفاده از  18نشانگر

 ISSRبا میزان اطالعات چندشکل باال ،میتواند تعداد زیادی

is16،is14 ،is5

نمونه و جمعیتهای مختلف نمونه را تفکیک کند .قبال نیز

و is7دارای صد درصد چندشکلی بودند .کمترین میزان

تحقیقات مختلفی کارایی باالی نشانگرهای  ISSRرا در

چندشکلی ( 44/44درصد) نیز به نشانگر  is7تعلق داشت.

مطالعات مرتبط با تعیین تنوع ژنتیکی و روابط تکاملی در

بهمنظور بررسی میزان چندشکلی نشانگرها از پارامتر محتوای

گونههای گیاهی مختلف نشان داده است ] 16 ،18و .[7

اطالعات چندشکلی استفاده شد .بیشترین شاخص محتوای

نجفی و همکاران ( )9219با بررسی تنوع ژنتیکی  32الین و

،UBC-864 ،UBC-857

رقم گندم بااستفاده از نشانگر  ،ISSRبازه تغییرات این

 ISSRبهدست آورد .همه نشانگرهای به جز

چندشکلی مربوط به نشانگرهای

 UBC-867و  is9و کمترین آن مربوط به نشانگر  is7بود.

شاخص را  2/13تا  2/69اعالم گردید.

بهمنظور بررسی میزان چندشکلی نشانگرها از پارامترهایی

در تجزیه واریانس مولکولی میزان واریانس بین گروهی

مانند محتوای اطالعات چندشکلی ،شاخص نشانگر ،درصد

 84درصد و واریانس درون گروهی نیز  16درصد برآورد

چندشکلی و قدرت تفکیک استفاده شد (جدول  .)3بیشترین

گردید (جدول  .)6در این تجزیه ،اختالف بین گروهها در

UBC-

سطح احتمال یک درصد معنیدارشد .که نشاندهنده این امر

 UBC-867 ،UBC-864 ،857و  is9و کمترین آن مربوط به

بود که تفاوت گروهبندی ژنوتیپهای گندم نان براساس

نشانگر  is7بود .در بین شاخصهای مولکولی مورد بررسی،

گروهبندی حاصل از تجزیه خوشهای تا حدودی بهوسیله

شاخص محتوای چندشکلی مربوط به نشانگرهای

بیشترین شاخص نشانگر متعلق به نشانگرهای

،is11 ،is9

تنوع نوارهای نشانگر  ISSRقابل توجیه بود.
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جدول  .3آمارههای چند شکلی حاصل از بررسی  22ژنوتیپ گندم با استفاده از نشانگر

ISSR

نام نشانگر تعداد کل نوارها تعداد نوار چند شکل درصد چند شکلی محتوای چندشکلی شاخص نشانگر نسبت چند شکلی مؤثر قدرت تفکیک
is6

5

5

122

2/39

9/95

5

8/8

is5

9

8

88/88

2/36

9/39

5/11

9/4

UBC-869

6

6

122

2/33

1/31

6

9/8

is3

9

9

122

2/99

2/78

9

9/1

UBC-867

8

8

122

2/61

3/99

8

9/5

UBC-848

3

3

122

2/97

2/54

3

6/9

UBC-857

3

3

122

2/64

1/38

3

3

UBC-864

3

3

122

2/64

1/35

3

9/6

is14

6

3

57

2/31

2/49

9/97

1/8

is15

4

4

122

2/35

9/96

4

5/4

is10

7

7

122

2/95

1/33

7

3/33

is13

3

3

122

2/97

2/54

3

6/9

is11

12

12

122

2/67

6/73

12

8/8

is7

3

9

44/44

2/91

2/98

1/33

1/7

is9

8

8

122

2/64

3/51

8

8

is16

6

3

57

2/94

2/79

9/97

3/1

UBC-807

3

3

122

2/61

1/96

3

9/9

UBC-844

5

5

122

2/69

9/94

5

8/7

جدول  .4تجزیه واریانس مولکولی بر اساس نشانگر
منبع تغییر

ISSR

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

درصد واریانس کل

بین گروهها

3

83/5

95/9

%16

داخل گروهها

14

942/7

14/9

%84

کل

19

366/3

phipt
**

2/137

%122

** :معنی دار در سطح احتمال یک درصد.

از مقایسه نتایج حاصل از روشهای مختلف تجزیه

بهطوریکه گروههای تشکیلشده بهترتیب شامل  5 ،9 ،3و 8

خوشهای و ضرایب تشابه مختلف ،در نهایت تجزیه

رقم بودند (شکل  .)1ضریب همبستگی کوفنتیک بین

خوشهای بهروش  UPGMAبر مبنای ضریب تشابه دایس

ماتریس تشابه (ماتریس ورودی) حاصل از ضریب دایس و

بهدلیل ارائه دندرگرام مناسب (عدم وجود زنجیرهای شدن)،

ماتریس خروجی حاصل از دندروگرام تجزیه خوشهای 2/85

همبستگی کوفنیتک باالتر و بهخصوص گروهبندی مناسب و

بود .مقدار باالی ضریب همبستگی کوفنتیک نشان داد که

مطابق با صفات مختلف مورد بررسی ،انتخاب شد که منجر

تجزیه خوشهای با استفاده از ضریب تشابه دایس براساس

به طبقهبندی  92ژنوتیپ گندم در چهار گروه متفاوت گردید،

دادههای بهدستآمده از نشانگر  ISSRدر گروهبندی
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ژنوتیپهای گندم مورد بررسی بسیار مناسب بود .نتایج

 8 ،12 ،11 ،16 ،5 ،19و  92و گروه چهارم شامل  6 ،3و 7

حاصل از گروهبندی نشان داد که گروه اول شامل

بود .نتایج حاصل از تجزیه به مؤلفههای اصلی بر اساس

پهای  14 ،18 ،19 ،17 ،4،5 1و  ،9گروه دوم شامل
ژنوتی 

نشانگر  ISSRنیز نتایج حاصل از تجزیه کالستر را تأیید

ژنوتیپهای شماره  9و  ،1گروه سوم شامل ژنوتیپهای ،13

نمود و ژنوتیپها در چهار گروه قرار گرفتند (شکل .)9

شکل  .1گروهبندی ژنوتیپهای گندم مورد مطالعه بر اساس نشانگر مولکولی

ISSR

شکل  .2نمودار پراکنش دو بعدی  22ژنوتیپ گندم نان بر اساس ضریب تشابه دایس
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با استفاده از نرمافزار  STRUCTUREساختار جمعیت

خشکی بهعنوان متغیرهای وابسته در جدول درج شده است.

 92ژنوتیپ گندم نان بررسی شد (جدول  )7و دادههای

نتایج نشان داد که بین شاخصهای تحمل به خشکی با

مولکولی  7زیر جمعیت تعریف شد که در بین  K=1تا

آغازگرهای نشانگر  ISSRرابطه وجود دارد .اگرچه نقشهیابی

 K=5زیر جمعیت K=1 ،که انحراف معیار کمتر و متوسط

بر پایه مکانهای صفات کمی ( )QTLبرای ردیابی ژنهای

لگاریتم درستنمایی کمتری داشت انتخاب شد تا اثر

وابسته به صفات مناسب میباشد اما این عمل وقتگیر و پر

ساختار جمعیت جدا شده و موجب مشاهده روابط

زحمت میباشد ] .[16برای غلبه بر این محدودیتها،

دروغین بین دادههای فنوتیپی و مولکولی نشود و ارتباط

شناسایی نشانگرهای وابسته به صفت از طریق رگرسیون

بین نشانگر و صفات مورد بررسی واقعی نباشد زیرا این

مناسب بهنظر میرسد .آنالیز رگرسیونی چندگانه ضریب

ارتباط ناشی از اثر ساختار جمعیت است .بنابراین قبل از

تبیین  R2را تعیین میکند که این ضریب میزان رابطه صفت

تجزیه ،پریچارد و همکاران ( )9222پیشنهاد کردند که

را با نشانگر مولکولی نشان میدهد ].[19

افراد جمعیت به زیرجمعیتهایی بر اساس الگوریتم
تجزیه خوشهای مبتنی بر مدل تقسیم و سپس تجزیهها در

ارتفاع گیاه در دو شرایط آبی و دیم

هر زیر جمعیت انجام شود .علت اصلی اثر ساختار

چهار مکان تکثیرشده توسط نشانگرهای  ISSRبا ارتفاع

جمعیت ،آمیزشهای غیرتصادفی بین گروهها در یک

گیاه در شرایط آبی ارتباط معنیدار داشتند (جدول  )4و
2

جمعیت است که منجر به جدایی فیزیکی و تغییر

بیشترین تأثیر معنیدار مربوط به  is5بود ( .)R =%53در

فراوانیهای آللی در هر گروه میشود.

شرایط دیم هفت مکان با ارتفاع گیاه همبستگی نشان داد
که  92درصد از تغییرات ارتفاع را توضیح دادند .مکان

جدول  .5متوسط لگاریتم احتمال درست نمایی بر اساس
نرمافزار

تکثیری  is11در هر دو شرایط پایدار و تکرارپذیر بودند.

STRUCTURE

تعداد زیر گروه

متوسط لگاریتم درستنمایی

انحراف معیار

1

1243/3

1/89

9

1159/9

98

3

1967

39/3

6

1969/6

16/7

7

1949/29

33/4

طول میانگره آخر در دو شرایط آبی و دیم

رابطه معنیداری بین طول میانگره آخر و چهار مکان
تکثیرشده توسط آغازگرهای نشانگر  ISSRدر شرایط آبی
مشاهده شد (جدول  )5که این مکانها توانستند  52درصد
تغییرات مربوط به طول میانگره آخر را توجیه نمایند.
بیشترین تأثیر مثبت و معنیدار مربوط به مکان  is5بود .در

تجزیه رگرسیون چندگانه گام به گام

شرایط دیم شش مکان تکثیری با این صفت رابطه داشت

نتایج تجزیه ارتباط ژنوتیپها بر اساس نشانگر  ISSRو

(.)R2=%87مکان  is3در هر دو شرایط تکرارپذیر بود.

شاخصهای تحمل به خشکی با استفاده از تجزیه رگرسیون
چندگانه گام به گام برای شناسایی نواحی ژنومی دخیل در

نسبت طول میانگره آخر به ارتفاع در دو شرایط آبی و

کنترل تحمل به خشکی در گندم با در نظر گرفتن مکانهای

دیم

نشانگری بهعنوان متغیرهای مستقل و شاخصهای تحمل به

ارتباط معنیداری بین نسبت طول میانگره آخر به ارتفاع و
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پنج مکان تکثیرشده توسط آغازگرهای نشانگر  ISSRدر

 ISSRبا طول میانگره ماقبل آخر رابطه داشتند و مکان

شرایط آبی مشاهده شد (جدول  )8که این مکانها

پایداری در دو شرایط وجود نداشت (جدول .)9

توانستند  85درصد تغییرات مربوط به نسبت طول میانگره
آخر به ارتفاع را توجیه نمایند .در شرایط دیم سه مکان

طول پایه سنبله در دو شرایط آبی و دیم

تکثیری با این صفت رابطه داشت ( .)R2=%73مکان

ارتباط معنیداری بین طول پایه سنبله و پنج مکان تکثیرشده

 UBC-867در هر دو شرایط تکرارپذیر بود.

توسط آغازگرهای نشانگر  ISSRدر شرایط آبی مشاهده شد
(جدول  )12که این مکانها توانستند  88درصد تغییرات

طول میانگره ماقبل آخر در دو شرایط آبی و دیم

مربوط به طول پایه سنبله را توجیه نمایند .در شرایط دیم 4
2

در شرایط دیم دو مکان ( )R2=%69و در شرایط آبی پنج

مکانتکثیری با این صفترابطه داشت ( .)R =%82مکانهای

مکان ( )R2=%92تکثیر شده توسط آغازگرهای نشانگر

 is11و UBC-869در هر دو شرایط تکرارپذیر بودند.

جدول  .1نتایج رگرسیون گام به گام بین ارتفاع بوته در شرایط آبی و دیم و دادههای مولکولی برای شناسایی نشانگرهای مرتبط در
ژنوتیپهای گندم مورد مطالعه
شرایط
آبی

دیم

نام نشانگر
7is
17is
11is
3is
9is
66UBC-8
3is
45UBC-8
12is
9is
11is

ضریب رگرسیون
2/69
2/74
2/38
2/39
-2/7
2/8
-2/7
-2/6
2/3
-2/9
-2/9

سطح معنیداری
2/222
2/222
2/222
2/29
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222

R2 changed

2/3
2/15
2/17
2/29
2/94
2/14
2/14
2/14
2/28
2/27
2/26

 R2تصحیح شده
2/33
2/68
2/46
2/53
2/99
2/34
2/79
2/49
2/59
2/87
2/91

جدول  .1نتایج رگرسیون گام به گام بین طول میانگره آخر در شرایط آبی و دیم و دادههای مولکولی برای شناسایی نشانگرهای
مرتبط در ژنوتیپهای گندم مورد مطالعه
شرایط
آبی

دیم

نام نشانگر
7is
17is
11is
3is
9is
66UBC-8
3is
45UBC-8
12is
9is

ضریب رگرسیون
2/69
2/74
2/38
2/39
-2/7
2/8
-2/7
-2/6
2/3
-2/9

سطح معنیداری
2/222
2/222
2/222
2/29
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/212
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R2 changed

2/35
2/15
2/17
2/29
2/94
2/14
2/14
2/14
2/28
2/27

R2تصحیح شده
2/3
2/6
2/4
2/5
2/99
2/34
2/79
2/49
2/59
2/87
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جدول  .8نتایج رگرسیون گام به گام بین نسبت طول میانگره آخر به ارتفاع در شرایط آبی و دیم و دادههای مولکولی برای
شناسایی نشانگرهای مرتبط در ژنوتیپهای گندم مورد مطالعه
شرایط

آبی

دیم

2

2

 Rتصحیح شده

نام نشانگر

ضریب رگرسیون

سطح معنیداری

R changed

11is

-2/7

2/222

2/3

17is

-2/8

2/222

2/9

2/6

11is

-2/7

2/222

2/19

2/4

5UBC-86

-2/7

2/222

2/16

2/81

7is

2/9

2/222

2/27

2/85

5UBC-86

-2/5

2/222

2/94

2/99

14is

2/7

2/222

2/17

2/37

686 UBC

-2/6

2/21

2/18

2/73

2/9

جدول  .9نتایج رگرسیون گام به گام بین طول میانگره ماقبل آخر در شرایط آبی و دیم و دادههای مولکولی برای شناسایی
نشانگرهای مرتبط در ژنوتیپهای گندم مورد مطالعه
شرایط

آبی

دیم

نام نشانگر

ضریب رگرسیون

2

2

 Rتصحیح شده

سطح معنیداری

R changed

7is

2/4

2/222

2/3

2/9

16is

-2/5

2/222

2/9

2/7

68UBC-8

2/3

2/222

2/15

2/5

7is

2/3

2/222

2/28

2/8

12is

2/9

2/222

2/26

2/9

11is

-2/49

2/222

2/97

2/91

9is

2/79

2/21

2/93

2/69

دوره پر شدن دانه در دو شرایط آبی و دیم

پراکسیداز در شرایط آبی ارتباط معنیدار داشتند

همبستگی معنیدار بین دو مکان تکثیرشده توسط آغازگرهای

(جدول .)R2=%82( )19در شرایط دیم پنج مکان با آنزیم

نشانگر  ISSRو دوره پر شدن دانه در شرایط آبی وجود

پراکسیداز همبستگی نشان داد که  81درصد از تغییرات

داشت 52 .درصد تغییرات مربوط به دوره پر شدن دانه در

آنزیم پراکسیداز را توضیح دادند.

شرایط آبی توسط این مکانها توضیح داده شد و بیشترین اثر
مثبت مربوط به مکان  is6بود (جدول  )11که باعث افزایش

عملکرد در دو شرایط آبی و دیم

این صفت میشود .در شرایط دیم نیز دو مکان مرتبط بود و

هشت مکان تکثیری با استفاده از نشانگرهای  ISSRبا

 64درصد تغییرات را توجیه کرد .بیشترین تأثیر مثبت و

عملکرد در شرایط آبی پیوستگی نشان داد و بیشترین تأثیر
2

مربوط به مکان  UBC-869بود ( .)R =%98در شرایط دیم

معنیدار مربوط به مکان  is9بود.

سه مکان تکثیری با عملکرد ارتباط داشتند که توانستند 52
سرعت فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو شرایط آبی و

درصد از تغییرات مربوط به آن را توجیه کنند (جدول .)13

دیم

چهار مکان تکثیرشده توسط نشانگرهای  ISSRبا آنزیم

مکان  is11با صفات طول میانگره آخر ،ارتفاع ،نسبت
طول میانگره آخر به ارتفاع ،طول میانگره ماقبل آخر ،سرعت
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فعالیت آنزیم پراکسیداز و دوره پر شدن دانه ،عملکرد دانه در

دانه رابطه نشان دادis3 .با ارتفاع و طول میانگره آخر ارتباط

هر دو شرایط آبی و دیم رابطه داشت .مکان  is7با سرعت

داشت .مکان  is15با ارتفاع ،طول پایه سنبله ،طول میانگره

فعالیت آنزیم پراکسیداز و عملکرد در شرایط دیم ارتباط

آخر ،عملکرد در شرایط آبی ،سرعت فعالیت آنزیم پراکسیداز

نشان داد .مکان  UBC-869با صفت طول پایه سنبله و

و نسبت طول میانگره آخر به ارتفاع رابطه داشت .مکان

عملکرد در شرایط آبی رابطه داشت .مکان  UBC-867با

نسبت طول میانگره آخر به ارتفاع ،طول میانگره آخر ،سرعت

صفات نسبت طول میانگره آخر به ارتفاع ،ارتفاع ،طول پایه

فعالیت آنزیم پراکسیداز و طول میانگره ماقبل آخر همبستگی

سنبله ،طول میانگره آخر ،عملکرد در شرایط آبی و سرعت

نشان داد .مکان  is10با ارتفاع و طول میانگره ماقبل آخر

فعالیت آنزیم پراکسیداز ارتباط نشان داد is16 .نیز با نسبت

رابطه داشت .مکان  UBC-844با ارتفاع ،طول پایه سنبله،

طول میانگره آخر به ارتفاع ،عملکرد در هر دو شرایط آبی و

طول میانگره آخر و سرعت فعالیت آنزیم پراکسیداز ارتباط

دیم و سرعت فعالیت آنزیم پراکسیداز رابطه داشت is9 .با

داشت .در مجموع مکانهای  is9و  is11تکثیرشده توسط

طول میانگره ما قبل آخر ،ارتفاع ،طول پایه سنبله ،طول

آغازگرهای نشانگر  ISSRبا اکثر صفات مورد بررسی ارتباط

میانگره آخر ،سرعت فعالیت آنزیم پراکسیداز و دوره پر شدن

داشتند.

is5

جدول  .12نتایج رگرسیون گام به گام بین طول پایه سنبله در شرایط آبی و دیم و دادههای مولکولی برای شناسایی نشانگرهای
مرتبط در ژنوتیپهای گندم مورد مطالعه
شرایط

آبی

دیم

2

نام نشانگر

ضریب رگرسیون

سطح معنیداری

R changed

49UBC-8

-2/3

2/222

2/67

2/69

45UBC-8

-2/6

2/222

2/15

2/78

13is

-2/7

2/222

2/12

2/48

66UBC-8

2/6

2/222

2/29

2/58

25UBC-8

2/3

2/222

2/28

2/88

25UBC-8

2/5

2/222

2/37

2/3

9is

-2/5

2/222

2/14

2/6

49UBC-8

-2/3

2/222

2/15

2/4

46UBC-8

-2/6

2/222

2/11

2/5

17is

-2/3

2/222

2/24

2/8

13is

-2/9

2/219

2/26

2/8

2

 Rتصحیح شده

جدول  .11نتایج رگرسیون گام به گام بین دوره پر شدن دانه در شرایط آبی و دیم و دادههای مولکولی برای شناسایی نشانگرهای
مرتبط در ژنوتیپهای گندم مورد مطالعه
شرایط
آبی
دیم

2

نام نشانگر

ضریب رگرسیون

سطح معنیداری

R2 changed

4is

2/5

2/222

2/73

2/71

11is

-2/6

2/222

2/19

2/5

9is

2/67

2/21

2/33

2/3

13is

2/66

2/29

2/15

2/64
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 Rتصحیح شده
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جدول  .12نتایج رگرسیون گام به گام بین سرعت فعالیت آنزیم پراکسیداز در شرایط آبی و دیم و دادههای مولکولی برای
شناسایی نشانگرهای مرتبط در ژنوتیپهای گندم مورد مطالعه
شرایط

آبی

دیم

2

نام نشانگر

ضریب رگرسیون

سطح معنیداری

R2 changed

7is

-2/7

2/222

2/79

2/7

14is

-2/6

2/222

2/15

2/4

5is

-2/3

2/222

2/25

2/5

9is

2/9

2/29

2/25

2/8

68UBC-8

-2/4

2/222

2/95

2/93

11is

-2/7

2/222

2/39

2/77

17is

-2/6

2/222

2/12

2/46

66UBC-8

-2/3

2/222

2/12

2/57

45UBC-8

-2/9

2/29

2/27

2/81

 Rتصحیحشده

جدول  .13نتایج رگرسیون گام به گام بین عملکرد دانه در شرایط آبی و دیم و دادههای مولکولی برای شناسایی نشانگرهای مرتبط
در ژنوتیپهای گندم مورد مطالعه
شرایط

آبی

دیم

نام نشانگر

ضریب رگرسیون

سطح معنیداری

R2 changed

 R2تصحیحشده

UBC-869

2/892

2/222

2/666

2/613

is11

-2/351

2/222

2/143

2/742

is15

-2/719

2/222

2/119

2/447

UBC-867

2/671

2/222

2/172

2/833

UBC-848

-2/695

2/222

2/269

2/855

UBC-869

-2/979

2/221

2/239

2/916

is16

2/926

2/213

2/219

2/938

UBC-869

2/163

2/293

2/217

2/979

is11

-2/513

2/222

2/616

2/381

is16

2/466

2/222

2/161

2/729

is7

-2/796

2/229

2/92

2/529

اکثر نشانگرهای مورد استفاده در این تحقیق بر روی

بهعنوان معیارهای گزینش برای تحمل به خشکی استفاده

صفات مورد مطالعه مؤثر بودند ،محل قرارگیری این

کرد .با هر صفت چندین نشانگر همبستگی نشان دادند که
2

نشانگرها در داخل ژنوم احتماال مناطقی از ژنوم میباشد

نشانگری که باالترین  R  changedو ضریب رگرسیون را

که کدکننده ژنهای مربوط به صفات مورد نظر میباشد

داشته بهعنوان مؤثرترین نشانگر در کد کردن آن صفت

] .[98بعد از شناسایی نشانگرهای مولکولی که با صفات

محسوب میشود ] .[17دوره پر شدن دانه در شرایط آبی

مرتبط با تحمل به خشکی در ارتباطند میتوان از آنها

 is6و در شرایط دیم  ،is9طول پایه سنبله در شرایط آبی
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  UBC-869و در شرایط دیم  ،UBC-807طول میانگره

پایداری واریتههای گندم به جای استفاده از مشاهدات

آخر در شرایط آبی  is5و در شرایط دیم ،UBC-844

مورفولوژی از مارکرهای  SSRاستفاده نمودند .بهمنظور

ارتفاع در شرایط آبی  is15و در شرایط دیم ،UBC-844

شناسایی نشانگرهای مرتبط با صفات مورفولوژیک در

طول میانگره ماقبل آخر در شرایط آبی  is14و در شرایط

جمعیتهای یونجه زراعی ،عبدالهی مندولکانی و عزیزی

دیم  ،is11نسبت طول میانگره آخر به ارتفاع در شرایط

( )1393از نشانگرهای  ISSRاستفاده کردند .عبدالهی

آبی  is15و در شرایط دیم  ،UBC-867برای عملکرد در

مندولکانی و همکاران ( )1389برای شناسایی نشانگرهای

شرایط آبی  UBC-869و عملکرد در شرایط دیم  is16و

مرتبط با صفات مورفولوژیک در بادام زمینی از تجزیه

برای میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در شرایط آبی  is5و

ارتباط با استفاده از نشانگرهای  SSRاستفاده نمودند و

در شرایط دیم  UBC-848مؤثرترین نشانگر محسوب

بیان کردند که این روش برای شناسایی مکانهای مرتبط با

شدند .توالییابی نشانگرهای دارای  R2باال و مقایسه آنها

صفات مورفولوژیک مفید و مطمئن بوده و نشانگرهای

با توالیهای موجود در برنامههای انتخاب به کمک نشانگر

مؤثر حاصل از این مطالعات میتواند در برنامههای

و همسانهسازی ژن بر اساس نقشه میافزاید .مکانهای

گزینش به کمک نشانگر و تهیه جمعیتهای نقشهیابی

تکثیری توسط نشانگرهای  is11 ،is9 ،is5 ،UBC-867و

استفاده شوند ] .[7بهمنظور بررسی رابطه بین نشانگرهای

is11

مورفولوژیکی ،فیتوشیمیایی و نشانگرهای مولکولی

در هر دو شرایط آبی و دیم برای صفت عملکرد دانه

 AFLPدر گیاه ماریتیغال ،شکرپور و همکاران (،)1385

تکرار شد.

 39اکوتیپ جمعآوریشده از نواحی مختلف کشور

 is15با بیشترین تعداد صفت مرتبط هستند .نشانگر

موتاوا و همکاران ( )9217با استفاده از مارکرهای

بههمراه دو رقم خارجی اکاالزی و  CN seedsرا ارزیابی

 ISSRدر  92واریته گندم ارتباط معنیدار بین آنها با

کردند .بیش از  62درصد تغییرات مربوط به وزن

ارتفاع و وزن هزاردانه در شرایط عدم تنش و ارتفاع ،وزن

هزاردانه ،ارتفاع بوته و تاریخ گلدهی توسط نشانگرهای

هزار دانه و تعداد سنبله در مترمربع در شرایط تنش

شناسایی شده توجیه گردید ].[3

خشکی پیدا کردند .پیوستگی نشانگرهای  RAPDو

ISSR

با عملکرد  92الین گندم در دو شرایط بدون تنش و

جمعبندی نتایج

تنش و صفات مورفولوژی توسط خالد و همکاران

تجزیه رگرسیونی چندمتغیره یک روش مناسب و سریع

( )9217با  14نشانگر  ISSRبررسی گردید و دو نشانگر

برای یافتن رابطه بین صفات و نشانگرها میباشد .مزایای

ارتباط معنیداری نشان دادند .نشانگرهای پیوسته توانستند

بارز این آنالیز این است که این روش میتواند مکانهای

 18/9تا  36/9درصد از تغییرات کل مربوط به صفات

صفات کمی ( )QLTرا ردیابی کند ،همچنین نیاز به زمان

مورد بررسی را توجیه نمایند .اینوستروزا و همکاران

و هزینه کمتری داشته ] [94و به تشکیل جمعیت جهت

( )9229با استفاده از نشانگر  SSRنشان دادند که 91

نقشهیابی نیاز ندارد .انتخاب نتاج برتر از نظر صفات مهم،

مکان کروموزومی با عملکرد دانه،ارتفاع گیاه و پایداری

کاری دشوار میباشد اما با شناسایی نشانگرهای وابسته به

عملکرد در هشت الین جایگزینی جو به میزان باالیی

صفت میتوان نتایج برتر را در مراحل اولیه رشد آنها

ارتباط دارند .وانگ و همکاران ( )9216برای ارزیابی

شناسایی کرد ] .[98برخی از نشانگرها با بیش از یک
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صفت ارتباط نشان دادند که ارتباط یک نشانگر با بیش از

تعیین ژنوتیپهای متحمل به خشکی معموال وقت و

یک صفت میتواند ناشی از اثرات پلیوتروپی و یا

هزینه زیادی میطلبد .همچنین ،این نشانگرها میتوانند در

پیوستگی QTLهای مرتبط با هم در صفات مختلف باشد

انتخاب والدین مناسب برای تولید جمعیت جهت

] 92و  .[8اما برای آگاهی بیشتر از این رابطه ،ایجاد یک

نقشهیابی و تولید ارقام هیبرید بهکار روند.

جمعیت در حال تفرق و نقشهیابی لینکاژی آن میتواند

قطعات  DNAچندشکل شناساییشده بهعنوان نشانگر

مفید باشد ] .[9اثر پلیوتروپیک زمانی رخ میدهد که یک

مرتبط با صفت مورد مطالعه که دارای ضریب تبیین باالیی

ژن بتواند بهطور همزمان در بروز چندین صفت تأثیر

هستند را نیز ،میتوان از روی ژل جدا کرد و

داشته باشد همچنین QTLهای مرتبط با همدیگر که

همسانسازی نمود و سپس توالی شناساییشده را در

صفات مختلف را کنترل میکنند نیز میتوانند منجر به

پایگاه اطالعاتی یا توالیهای موجود ،همردیف نمود و

ایجاد یک نشانگر واحد شوند که با بیش از یک صفت

ژنهای کاندید که شباهت باالیی به نشانگرهای مرتبط

همبستگی داشته باشد ] .[18بین این صفات نیز همبستگی

مورد نظر داشتند را مشخص نمود .همچنین میتوان از

مثبت وجود دارد و کاهش یا افزایش در هر کدام میتواند

روی توالی بهدستآمده ،آغازگرهای  SCARرا طراحی

باعث کاهش یا افزایش دیگری میشود ].[19

نمود و در انتخاب بهواسطه نشانگر وابسته به صفت در

نتایج مطالعه حاضر و تحقیقات ذکرشده نشان میدهد

برنامههای اصالحی بهره برد.

که چنانچه از نشانگرهای بیشتری استفاده شود میتوان به
شناسایی نشانگرهایی که دارای همبستگی باال با صفات

منابع

باشند ،امید داشت و از آنها در پژوهشهای دیگر استفاده

 .1ابراهیمی ا ،.نقوی م.ر ،.سبکدست م .و مرادی ()1392

نمود .البته الزم است نشانگرهای شناساییشده در

تجزیه ارتباط صفات زراعی با نشانگرهای ریزماهواره

جمعیتهای بزرگ و همچنین در جمعیتهای در حال

در جوهای بومی ایران .ژنتیک نوین.37-63:)1(4 ،

تفرق مورد آزمون قرار گیرد تا از پیوستگی آنها با صفات

 .9آهنگری ع ،.رسولی م  .و نادری م ( )1388بررسی

مربوطه اطمینان بهعمل آید و به این ترتیب کارایی استفاده

صفات مؤثر در مقاومت به تنش خشکی در گندم.

از این نشانگرها در برنامههای اصالحی افزایش یابد.

مجموعه مقاالت کشاورزی زراعت و اصالح نباتات،
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی.

اکثر نشانگرهای تولیدی توسط نشانگرهای مورد
استفاده در این تحقیق بر روی شاخصهای تحمل به

 .3شکرپور م ،.محمدی س.ا ،.مقدم م ،.ضیایی س .ع .و

خشکی مورد مطالعه مؤثر بودند بنابراین میتوان نتیجه

جوانشیر ع ( )1385تجزیه ارتباط نشانگرهای

گرفت که نشانگرهای مرتبط شناساییشده میتوانند

مورفولوژیکی ،بیوشیمیایی و نشانگرهای مولکولی

راهنمای خوبی برای شناسایی ژنوتیپهای متحمل به

 AFLPدر گیاه دارویی ماریتیغال .فصلنامه علمی-

خشکی در گندم نان باشند و احتمال دارد بتوان از این

پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

نشانگرهای  ISSRدر انتخاب ژنوتیپهای برتر بخصوص

.958-999:)3(96

وقتی که اطالعاتی از پایه ژنتیکی آنها مانند نقشه لینکاژی

 .6عبدالهی مندولکانی ب .و عزیزی ح ()1393

در دسترس نیست استفاده کرد .در برنامههای اصالحی

شناسایی نشانگرهای  ISSRپیوسته با صفات
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Abstract
Intersimple sequence repeat(ISSR) markers were evaluated in order to identify informative markers associated with
drought tolerance indices in bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes . Eighteen ISSR primers amplified 92 loci
among 20 bread wheat genotypes. Polymorphic information content (PIC) ranged from 0.46 (UBC-857, UBC-864,
UBC-867, is9) to 0.21 (is7), with an average of 2.05. Stepwise regression analysis between molecular data as
independent variables, and drought tolerance indices as dependent variables was performed to identify informative
markers associated with the studied traits. Plant Hight, Peduncle Length, Xteragen Length and Peroxidase Activity
were explained by more primers. ISSR markers, UBC-867, is9, is11, is15 and is5 showed the most association with
drought tolerance indices. Since all the used ISSR loci showed significant association with the studied traits,
therefore, it is possible to use these markers along with drought tolerance indices in drought tolerance wheat
breeding programs for identification of suitable parents to parents to produce mapping populations and hybrid
varieties.
Keywords: Analysis regression, bread wheat, drought tolerance, informative markers, Polymorphism Information
Content.
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