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شناسایی QTLهای مرتبط با برخی از صفات مورفولوژیکی در توتون شرقی
Identification of QTLs Associated with some Morphological Traits in
Oriental Tobacco
فرامرز هوشیاردل ،1رضا درویشزاده*2و حمید
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چکیده
به منظور شناسایی مکانهای ژنی مرتبط با صفات مورفولوژیک شامل تعداد برگ ،طول برگ ،عرض برگ ،سطح بطرگ ،وزن تطر بطرگ،
وزن خشک برگ ،ارتفاع گیاه و قحر ساقه در توتون شرقی ،یک جمعیت ژنتیکی متشکل از  199بوتطه  F2حاصطل از تققطی دو ژنوتیط
توتون شرقی ( SPT ۴90والد پدری) و ( Basma seres 31والد مادری) ،مطورد ارزیطابی قطرار گرفطت بطرای شناسطایی QTLهطا ،نششطه
پیوستگی با  23نشانگر  SSRو  20نشانگر  ISSRتهیه گردید که  179/1سانتیمورگان از ژنوم توتون را پوشش میدهد نتایج مکانیابی
ژنی نشان داد که  QTL 11در کنترل صفات مورد محالعه نشش دارند حداکثر تغییطرات فنطوتی ی توجیطه شطده توسطط QTLهطا 21/2
درصد بود در این بررسی ،برای صفت تعداد برگ هیچ QTLی شناسایی نگردید نتایج نشان داد که برخطی QTLهطای شناسطایی شطده
برای صفات ارتفاع گیاه ،طول برگ ،قحر ساقه ،وزن خشک و تر برگ هم مکان هستند که میتوانند باعث افطاایش کطارآیی انتخطا بطه
کمک نشانگر و پیشبرد برنامههای بهنژادی گیاهی در توتون شوند.
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هنرنژاد و شعاعی دیلمی ( )2004نشطان دادنطد کطه همبسطتگی
معنیداری بین عملکرد برگ خشک توتون با اجاای آن از قبیل
شاخص سح برگ ،زمان گلدهی و درصد ماده خشک بطرگهطا
وجود دارد درحالیکه صفاتی از قبیل تعداد بطرگ ،ارتفطاع گیطاه
اير چندانی بر عملکرد برگ خشک نداشتند در محالعات انجطام
شده توسط حاتمیملکی و همکطاران ( Hatami Maleki et al.,
 ،)2011بین صفت وزن خشک برگ با سایر صفات مورفولوژیکی
توتون از قبیل وزن تر برگ ،تعداد برگ ،طول برگ ،عرض برگ،
ارتفاع گیاه و قحر ساقه همبستگی مثبت و معنیداری مشطاهده
شد
با توسعه نشانگرهای مولکولی  DNAاز قبیل  RAPDویلیاما
و همکاران ( SSR ،)Williams et al., 1990مورگانت و اولیوری
( AFLP ،)Morgante and Olivieri, 1993و و همکططاران
( )Vos et al., 1995و  ISSRزیطططت کیطططوی و همکطططاران
( )Zietkiewicz et al., 1994این امکان فطراهم شطده اسطت کطه
مکانهای ژنی کنترلکننطده صطفات کمّطی را شناسطایی نمطوده
( )QTL mappingو در برنامههای اصقحی از آنها استفاده نمود
در این روش ،تفرق همامان صفات کمّی و نشانگرهای مولکطولی
بررسی شده و تعداد ژنها ،نوع عمل ژنها و میاان اير هطر یطک
برآورد شده و مکان QTLها روی ژنوم مشخص میشود لیو؛ کاتو
و همکططاران ( )Liu, 1998; Kato et al., 2000شناسططایی
QTLهای کنترلکننده صفات کمّی میتوانطد بطه فهطم کنتطرل
ژنتیکی آنها و توسعه استراتژیهای گاینش به کمطک نشطانگر
کمططک نمایططد جولیططو و همکططاران ()Julio et al., 2006a
جمعیتهای مختلفی جهت مکانیابی QTLهطا مطورد اسطتفاده
قرار میگیرند که هر یطک دارای ماایطا و معطایبی مطیباشطند از
جمله جمعیتهای مورد استفاده در تهیطه نششطههطای ژنتیکطی
جمعیت  F2بوده که از خودگشنی نسل  F1حاصطل از تققطی دو
والد منتخب حاصل میشود از معایطب نسطل  ،F2وجطود تعطداد
میوز کمتر نسبت به نسلهای پیشرفته مطیباشطد ،فلطذا ممکطن
است نشطانگرهایی کطه در فاصطله دور از  QTLقطرار گرفتطهانطد
بهصورت پیوسته با آن باقی بمانند که این ،ممکطن اسطت باعطث
اختقل در مکانیابی  QTLشود از دیگر معایب این جمعیتها،
اندازهگیری صفات بر مبنای تطک بوتطه اسطت کطه در رابحطه بطا
صفات کمّططی که بهشدت تصت تطثيیر شطططرایط مصیحطی قطرار
میگیرند میتواند باعث اریبی در نتایج شود و به همطین دلیطل
بهتر است مکانیابی  QTLبا جمعیت  F2:3صورت گیرد و بطرای
گاینش براسا نشانگر ،مارکرهایی معرفی شوند که وابسته بطه
نسل نباشد با توجه به اینکه در نسل QTL ،F2های شناسطایی
شده ممکن است پایدار و از طرفی تکرارپذیر نباشند ،استفاده از

مقدمه
توتون ) (Nicotiana tabacum L.یکی از مهمتطرین مصوطو ت
اقتوادی در جهان است که از هطااران سطال قبطل کشطت شطده
ارسقن و اکمطو ) (Arslan and Okumus, 2006و بطهعنطوان
یک گیاه دارویی و زراعی در فرهنگهطای مختلطب بطه خطدمت
گرفته شده است زنگ و همکاران ) .(Zhang et al., 2007سح
زیر کشت توتون در دنیا  ۴/77میلیون هکتطار ،تولیطد سطا نه آن
 7/1میلیون تن ،عملکرد آن در کشورهای در حال توسعه حدود
 1/0تن در هکتار و در کشورهای توسعه یافته حدود  2/2تن در
هکتططار مططیباشططد نگاراجططان و پراسططادرا ( Nagarajan and
 .)Prasadrao, 2004این گیطاه از جطن  Nicotianaبطوده و بطه
خانواده  Solanaceaeتعلط دارد کطه در میطان گونطههطای ایطن
جن  ،گونه  N. tabacumبیش از همه گونهها کشت مطیگطردد
نارایططان ( )Narayan, 1987گونططه  N. tabacumیططک گطططونه
آلوپلیپلویید ( )2n=۴1با عطدد پایطه کرومطوزومی  x=12بطوده و
دارای بططارگتططرین انططدازه ژنططوم ( )۴199 mbpدر خططانواده
 Solanaceaeاسططت (نارایططان )1987 ،انططواع مختلف طی از توتططون
براسا معیارهای مختلفطی از قبیطل نطوع اسطتفاده ،روشهطای
خشک نمودن برگ و مشخوههای مورفولوژیکی و بیوشطیمیایی
وجود دارد چ لین ( )Chaplin, 1975براسا تی رشدی گیطاه
توتون ،سه گروه شطامل :توتطون شطرقی ،توتطون نیمطه شطرقی و
توتططون غربططی وجططود دارنططد (زمططانی )1310 ،در ایططن میططان،
توتونهای شرقی یا ترکیهای یکی از تیط هطای آفتطا خشطک
توتون میباشند که بهدلیل داشتن صطفاتی از قبیطل بطرگهطای
کوچک یا بافت ظریب ،دود مقیم و عحر نافذ از دیگر گروههطای
توتون مجاا بوده و از اجاای اصلی سطازنده خطرمن سطیگارتهطا
میباشند (چ لین)1975 ،
بهدلیل کمّی بودن اکثر صفات مهم توتون و کنترل آنها بطه
وسیله چنطدین ژن و تطثيیر شطدید عوامطل مصیحطی روی آنهطا،
محالعطه ژنتیکطی ایطن صطفات نسطبتا مشطکل اسطت (موافط و
همکاران )1311 ،محالعطات چطن ( )Chen, 1972نشطاندهنطده
تثيیر ايرات افاایشی ،غالبیطت و اپیسطتازی در رابحطه بطا تطوار
عملکرد برگ توتون میباشد طب تصشیشاتی که توسط هنرنژاد
و شطعاعی دیلمطی ()Honarnejad and Shoaai Deilami, 2004
با استفاده از تققیهای دیآلل در توتطون انجطام گرفتطه اسطت،
تعداد برگ ،ارتفاع گیاه و عملکرد برگ خشک توسط ژنهای بطا
ايرات افاایشی و غیرافاایشی کنترل میگردنطد از ططرد دیگطر،
صفات مختلب گیاهی بهصورت مستشل کنترل نمی شوند ،بلکطه
بسیاری از ژنها همامان روی چندین صفت تايیر دارند که ایطن
امر بررسی ژنتیکی صفات را پیچیدهتطر مطیسطازد بطرای مثطال،
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فنوتی ی را توجیه میکردند لین و همکاران ()Lin et al., 2001
از طری  00نشانگر  RFLPو  192نشانگر  RAPDبا اسطتفاده از
جمعیت  ،F2نششه پیوستگی توتون شامل  10گروه پیوستگی را
تهیه نمودند که طول آن  1311/0سطانتیمورگطان بطود چطن و
همکاران ( )Chen et al., 2009با استفاده از نشطانگرهای AFLP
و  QTL 7 ،SRAPمرتبط با مشاومت به بیمطاری سطاقه سطیاه در
توتون را شناسایی کردنطد کطه در چهطار گطروه پیوسطتگی قطرار
داشتند .در محالعهای که توسط زایو و همکطاران ( )2006انجطام
گرفت ،با استفاده از جمعیت دابل هاپلویید QTL 7 ،مطرتبط بطا
صفات مصتوای شکر ،نیکوتین و پتاسیم در توتون شناسایی شد.
با توجه به محالطب ککطر شطده ،تهیطه نششطههطای ژنتیکطی و
مکانیابی جایگاههای ژنومی دخیطل در کنتطرل صطفات اهمیطت
اساسی در علم بهنژادی گیاهی دارد زیرا عقوهبطر تسطهیل در
نصوه کنترل ژنتیکی صفات و گاینش در جمعیتهطای در حطال
تفرق ،در جداسازی و کلونینطگ مکطانهطای ژنطی مطوردنظر بطه
مصششین کمطک مطیکنطد هطدد از ایطن محالعطه ،تهیطه نششطه
پیوستگی توتونشرقی بطا اسطتفاده از نشطانگرهای  SSRو ISSR
در یک جمعیت  ،F2حاصل از تققی دو ژنوتیط توتطون شطرقی
شططامل ( SPT ۴90والططد پططدری) و ( Basma seres 31والططد
مططادری) و مکططانیططابی QTLهططای کنتططرلکننططده صططفات
مورفولوژیکی با استفاده از نششه پیوستگی تهیه شده میباشد

این جمعیتها بطرای انجطام محالعطات پایطهای در گیاهطانی کطه
گاارشات کمی در مورد شناسایی QTLها و نصطوه ايطرات آنهطا
وجود دارد مناسب است در مکانیابی  QTLبا استفاده از نسطل
 F2در کنار ايرات افاایشی ،ايرات غالبیت ژنهای کنتطرلکننطده
صفات نیا قابل برآورد است
مکانیابی جایگاههای ژنی کنترلکننده صفات کمّطی ( QTL
 )mappingدر دهههای اخیر برای محالعه ژنتیکی صفات کمّطی
در گیاهان مختلب خطانواده  Solanaceaeشطامل سطیب زمینطی
تنکسطلی و همکطاران ( ،)Tanksley et al., 1992گوجطهفرنگطی
تنکسلی و همکاران ( )1992مورد استفاده قرار گرفته اسطت بطا
این حال در مورد توتون محالعات نششهیابی  QTLمصدود اسطت
که دلیل اصلی آن دشوار بودن تهیه نششه ژنتیکی بطرای توتطون
است ،زیرا میاان چندشکلی در ارقام توتون بسیار مصطدود اسطت
دل یانو و همکاران؛ رن و تیمکو؛ روسطی و همکطاران؛ آرسطقن و
اوکومو ؛ جلیو و همکاران؛ راجو و همکاران؛ مطون و همکطاران
(Del Piano et al., 2000; Ren and Timko, 2001; Rossi et
;al., 2001; Arslan and Okumus, 2006; Julio et al., 2006b
) Raju et al., 2008; Moon et al., 2008, 2009a,bدر

محالعهای ،لی و همکاران ( )Li et al., 2011با اسطتفاده از 127
فرد  F2و خانواده  F2:3و  109نشانگر  ISSR ،SRAPو RAPD
نششه پیوستگی توتون را تهیطه و یطازده  QTLمطرتبط بطا شطش
صفت مهم را شناسایی کردنطد زایطو و همکطاران ( Xiao et al.,
 )2006در یططک جمعیططت دابططل هاپلوییططد حاصططل از تققططی
 Speight G-21و  NC 2321با استفاده از  100نشانگر  ISSRو
 RAPDنششه پیوستگی برای توتون تهیه کردند کطه شطامل 27
گروه پیوسطتگی بطود و  290۴/0سطانتیمورگطان ططول داشطت
ایشان با استفاده از این نششه پیوستگی  QTL 11با اير افاایشی
را برای صفات مختلب شناسایی کردنطد چطایی و همکطاران ( et
 )Chai al., 2009با استفاده از نشطانگرهای  SRAPو 2 ،AFLP
 QTLمرتبط با مصتوای نیکوتین و نیتطروژن ،یطک  QTLبطرای
مصتوای شکر و یک  QTLبرای هر یک از صطفات ارتفطاع گیطاه،
قحر ساقه ،فاصله میطانگطره و ططول بطرگهطای میطانی گطاارش
نمودند در تصشیشی دیگر با استفاده از روش مکانیابی فاصلهایی
مرکب ) ،(CIMچهار  QTLمرتبط با صفت شاخص زردی بطرگ
در توتطونهطای گرمخانطهای شناسطایی شطد کطه در گطروههطای
پیوستگی  1 ،1و  0قطرار داشطتند و  7/17الطی  0/20درصطد از
تغییرات فنوتی ی صفت را توجیطه مطینمودنطد تطان و همکطاران
( )Tan et al., 2012تونگ و همکاران (3 )Tong et al., 2012
 QTLمرتبط با مشاومطت بطه بیمطاری لکطه قهطوهای در توتطون
گرمخانهای را شناسایی نمودند که بر روی گروههطای پیوسطتگی
 LG3a ،LG2aو  LG5قرار داشتند و  31/1۴درصد از تنوعطات

مواد و روشها
مواد گیاهی و ارزیابی صفات مورفولوژیکی
در این محالعه ،دو ژنوتی توتون شطرقی شطامل
( 31والد مادری) و ( SPT 406والد پدری) که براسطا محالعطه
قبلی حاتمیملکی و همکطاران ()Hatami Maleki et al., 2012
از نظر اکثطر صطفات آگرومورفولطوژیکی از قبیطل عملکطرد بطرگ
خشک ،عملکرد برگ تر ،عرض برگ ،طول بطرگ ،تعطداد بطرگ،
ارتفاع گیاه ،فاصله میانگره ،قحر ساقه و سح برگ با همطدیگر
متفاوت بوده و در دو انتهای توزیع صفات قرار داشتند ،انتخطا
گردیدند دو ژنوتی مطذکور بطا همطدیگر تققطی داده شطده و از
 199فرد  F2حاصل از خودگشطنی بوتطههطای  ،F1جهطت تهیطه
نششه پیوستگی استفاده شد بدین منظور در سطال زراعطی -09
 10بذور جمعیت به همراه والدین در خاانه با تراکم  1گطرم بطر
سطح خاانطه بطا یطه نطازکی از کطود
مترمربع کشت و سط
حیوانی پوسیده پوشیده شد قبل از انتشال گیاهچهها بطه زمطین
اصلی ،زمین مصل آزمایش شخم و دیسک زده شد تا خطا آن
کططامق نططرم شططود گیاهچططههططا بعططد از رسططیدن بططه ارتفططاع 12
سانتی متر ،به زمین اصلی انتشال یافتند نشاءها با فواصل بطین و
Basma seres
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تهیه شد شناسایی QTLهای کنترلکننده صفات مورد محالعطه
از طری نششه پیوستگی تهیه شده و ارزش اندازهگیری شده در
افراد جمعیت و با استفاده از روش مکطانیطابی فاصطلهای مرکطب
زنگ ( )Zeng, 1993, 1994انجام گرفت تجایه  QTLبطه روش
مکانیابی فاصلهای مرکب بطا اسطتفاده از نطرمافطاار Win QTL
 Carthographerباسططتن و همکططاران ()Basten et al., 2001
انجام شد بطرای تعیطین مشطدار  LODآسطتانه بطرای شناسطایی
QTLهای معنیدار از آزمون جایگشت ( )n=1999استفاده شطد
و مشدار  LODآستانه برای صفات مختلب متفاوت بطود در ایطن
محالعه ،نامگذاری QTLها بطه صطورت ( + QTLصطفت  +گطروه
پیوستگی  +تعداد  (QTLانجام گرفت :کطه در ایطن نطامگطذاری
 QTLبا حرد کوچک " "qمشخص شد و اگر بیش از یک QTL
در یک گروه پیوستگی قرار داشت بهترتیب با شمارههای یطک،
دو و غیره نشان داده شدند

درون بوتهای بهترتیب  01 × 29سانتیمتر کشطت شطدند کلیطه
عملیات زراعی محاب بطا توصطیههطای مرکطا تصشیشطات توتطون
ارومیه در رابحه با کشت و عملآوری توتونهطای شطرقی انجطام
گرفت آبیاری مارعه زمطانی انجطام مطیگرفطت کطه  19درصطد
رطوبت خا تخلیه میشد چیدن برگها در سه نوبطت بعطد از
در مشابل آفتطا کطه ویطژه
رسیدگی صنعتی انجام شد و س
توتون های شرقی اسطت خشطک گردیدنطد در ایطن محالعطه ،در
مرحله چهار برگی نمونه برگی بهمنظطور اسطتخرا  DNAتهیطه
شد و صفات طول برگ (( )LLاز نو برگ تا انتهطای بطرگ بطر
حسب سانتیمتر در بارگترین بطرگ چطین دوم) ،عطرض بطرگ
(( )LWپهططنتططرین قسططمت بططرگ بططر حسططب سططانتیمتططر در
بارگترین برگ چین دوم) ،وزن خشک برگهای بوته (LDW
) ،totalوزن تر برگهای بوته ) ،(LFW totalتعطداد بطرگ ()NL
(شامل تعطداد بطرگهطای قابطل برداشطت هطر گیطاه در مجمطوع
چینها) ،ارتفاع ساقه (( )HSبر حسب سانتیمتر از سح خطا
تا ابتدای گل آکین) ،قحر ساقه (میلی متر) ( )SSو سطح بطرگ
(( )LAبر حسب سانتیمتر مربع) در تکبوتهها و پ از گلدهی
گیاهان ارزیابی شدند کلیه عملیات زراعی در مارعه تصشیشطاتی
مرکا تصشیشات توتون ارومیه انجام گرفت

نتایج و بحث
ارزیابی صفات مورفولوژیک در جمعیت در حال تفرق
طب محالعات حاتمیملکی و همکطاران ( )2012کطه روی 199
ژنوتی توتون شرقی انجام گرفته بود ،مشخص شد دو ژنوتیط
 SPT ۴90و  Basma seres 31از نظطططر ژنتیکطططی تفطططاوت
معنیداری با هم دارند و با توجه به ایطن نتطایج انتظطار مطیرود
تنوع بین افراد نسل  F2حاصل از تققی دو والد ککطر شطده نیطا
ژنتیکی باشد عملکرد فنوتی ی جمعیت  F2و والدین آنهطا بطرای
صفات مورد محالعه در جدول  1ارائه شده است از نظطر صطفات
ارتفاع گیاه ،تعداد برگ ،سح برگ ،وزن خشک و وزن تر بطرگ
بین والدین جمعیت اختقد معنیدار آماری وجود دارد )جدول
 (1که در تواف با نتایج محالعات قبلی است برای صفات ارتفاع
گیاه ،وزن تر و خشک برگ مشادیر حداکثر و حطداقل ارزش ،F2
با تر و پایینتر از ارزش والدین میباشد که نشاندهنطده وجطود
تفکیک متجاوز برای صطفات ککطر شطده در جمعیطت  F2اسطت
(جدول  )1وجود تفکیک متجطاوز نشطاندهنطده آن اسطت کطه
والدین از نظطر ژنهطای کنتطرلکننطده صطفات مابطور متفطاوت
هستند عقوهبر این ،تفکیک متجاوز مبین ماهیت کمّی صطفات
بوده و به معنای آن است که آللهای افاایشدهنطده و کطاهش-
دهنده مشدار صفات همامان در هر کدام از دو والد حضور دارند
و در برخی از نتا  ،تعداد بیشتری آلل افااینده یا کاهنده نسبت
به والدین جمع شده و ترکیب آنها منطتج بطه مشطادیر بطا تر و
پایینتر از والدها شده است مصمدی و همکاران ( Mohammadi
.)et al., 2008

استخراج  DNAژنومی و انجام واکنش زنجیرهای پلیمرراز
با نشانگرهای  SSRو ISSR

 DNAژنومی از گیاهان والطدینی و افطراد  F2بطا روش د پورتطا و
همکطاران ( )Dellaporta et al., 1983اسطتخرا شطد در ایطن
محالعه 102 ،نشانگر  SSRمربطو بطه نششطه ژنتیکطی بینطدلر و
همکاران ( )Bindler et al., 2007و  19نشانگر  ISSRمربو بطه
دانشگاه بریتیش کلمبیا از نظر چندشطکلی در دو ژنوتیط ۴90
( SPTوالطد پطدری) و ( Basma seres 31والطد مطادری) ،مطورد
آزمون قرار گرفتند زم به ککر است که واکنشهای زنجیرهای
پلیمراز با استفاده از آغازگرهای  SSRو  ISSRبهترتیب بطا روش
ایک و همکاران ( )Ek et al., 2005و یانگ و همکطاران ( Yang
 )et al., 2007انجام گرفت تعیین ژنوتی افراد  F2بطا اسطتفاده
از نشانگرهای چندشکل  SSRو  ISSRانجام شد
تهیه نقشه پیوستگی و شناسایی QTL

نششه پیوستگی با استفاده از دادههای حاصطل از انگشطتنگطاری
افراد جمعیت از طری نشطانگرهای چندشطکل در بطین والطدین
جمعیت و بهوسیله نطرمافطاار  Carthageneگیطوری و همکطاران
( )Givry et al., 2005با اسطتفاده از تطابع کوسطامبی و حطداقل
 LODبرابر با سه و ماکایمم فاصله برابر بطا  19سطانتیمورگطان
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همکاران ( )2006aتغییرات فنوتی ی زیادی بین افطراد جمعیطت
( RILلینههای خالص نوترکیب) در توتون مشطاهده نمودنطد بطا
توجططه بططه نتططایج جولیططو و همکططاران ( )2006aاز  10صططفت
مورفولوژیکی و شیمیایی مورد محالعه در توتون 37 ،صفت بین
والدین تفاوت معنیداری داشتند که وجود این تفاوت معنطیدار
بین والدین ،مکانیابی QTLهای مرتبط با آنهطا را امکطانپطذیر
میسازد

در این محالعه ،سود ژنتیکی؛ حاصطل اخطتقد میطانگین 19
درصد از بهترین F2ها با میطانگین والطدین بطرای صطفات ارتفطاع
گیاه ،قحر ساقه ،تعداد بطرگ ،وزنتطر و خشطک بطرگ معنطیدار
است (جدول  )1که نشطاندهنطده تنطوع و امکطان بهبطود ارزش
صفات در نسلهای بعدی است با توجه به نتایج ،اخطتقد بطین
میانگین افراد  F2و والدین در صفات قحطر سطاقه و تعطداد بطرگ
معنططیدار مططیباشططد (جططدول  )1در محالعططات قبلططی ،جولیططو و

جدول : 1پارامترهای ژنتیکی صفات مورد محالعه در جمعیت در حال تفرق  F2و والدین آنها
Table 1: Genetic parameters of studied traits in F2 population and their parents
ارتفاع
تعداد برگ طول برگ عرض برگ سح برگ
قحر ساقه
گیاه
Leaf
Leaf
Leaf
Stem

والد مادری

Female parent

Plant
height
)(cm

diameter
)(mm

136.7

5.7

Leaf
number

32.0

وزن تر
برگ

وزن خشک
برگ

length
)(cm

width
)(cm

surface
)(cm2

Fresh leaf
weight per
)plant (g

Dry leaf
weight per
)plant (g

26.3

13.4

1833.0

344.0

69.2

][Basma seres 31: P1
والد پدری Male parent

88.6

4.9

16.8

36.5

21.7

1046.5

211.2

60.0

][SPT406: P2
P1-P2

*48.1

0.7

*15.1

-10.1

-8.3

*786.5

*132.8

*9.2

112.6

5.3

24.4

31.4

17.5

1439.7

277.6

64.6

][X P
حداکثر Maximum

177.1

25.9

59.0

35.6

19.9

1667.0

588.0

102.0

حداقل Minimum

52.1

6.6

18.0

14.0

4.6

151.7

8.17

2.0

115.9

13.5

32.1

24.3

11.3

681.3

207.3

41.3

*

*

-7.0

میانگین والدین

Mean of parents

میانگین افراد
]F2

X

F2

[

X F2  X P
میانگین  19%از بهترین افراد
]10%best F2

سود ژنتیکی
]- X P

F2

165.6

21.7

31.9

42.5

17.7

1338.0

495.2

84.8

[X

Genetic gain

10%best F2

انصراد معیار

3.2

8.2

7.7

-6.2

-758.5

-0.3

-23.3

*53.0

*15.9

*18.0

0.5

0.2

-101.7

*217.6

*20.2

[GG10%= X

Standard deviation

4.0

4.0

4.7

5.8

* معنیداری در سح احتمال  1درصد

3.5

327.4

136.8

24.0

* Significant at 0.05 probability level

معنیداری مشاهده نشد (جدول  )2حال آنکه در تصشیشی کطه
توسط حاتمیملکی و همکاران ( )2011انجطام شطد ،همبسطتگی
معنیداری بین این صفات گاارش شده است از آنجاییکطه در
محالعه حطاتمیملکطی و همکطاران ( )2011مشطدار وزن خشطک
برگ ،میانگین عملکرد بوتههای موجود در کرت میباشد ،حطال
آنکه در محالعه حاضر ،همبستگی ساده بطین وزن خشطک تطک
بوتهها با ارتفاع گیاه و تعداد برگ تکبوتههطا مصاسطبه گردیطده
است مشطاهده چنطین اختقفطاتی دور از کهطن نیسطت ولطی در
مجموع همانند محالعه قبلی حطاتمیملکطی و همکطاران ()2011
اکثر همبستگیهای بین صفات ،معنیدار است همچنین صفات
طول برگ و عرض برگ همبستگی با یی با صفت سطح بطرگ
نشان دادند (جدول  )2که این نتیجه قابل پیشبینی است چون

نتایج همبستگیهطای سطاده بطین صطفات مطورد محالعطه در
جدول  2نشان داده شده است با ترین همبستگی مثبطت بطین
صفت وزن تر برگ با صفت سح برگ مشاهده شد (جطدول )2
که این همبستگی در تحطاب بطا نتطایج مصسطنزاده گلفاانطی و
همکاران ( )Mohsenzadeh-Golfazani et al., 2012مطیباشطد
بطین وزن تططر بططرگ بططا صططفات ططول بططرگ و ارتفططاع بوتططه نیططا
همبستگی مثبت و معنیدار مشاهده شد (جدول  )2که با نتایج
تورسیق و همکاران ( )Torrecilla et al., 2002و حاتمی ملکطی
و همکططاران ( )2011محابشططت دارد بططین وزن خشططک بططرگ بططا
صفات طول برگ ،عرض برگ و سح بطرگ در سطح احتمطال
پنج درصد همبستگی مثبت و معنیدار مشاهده شطد ولطی بطین
وزن خشک برگ با صفات ارتفاع بوته و تعداد بطرگ همبسطتگی
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بین وزن تر برگ و وزن خشک آن باعث میشود هرگونه تطقش
در جهت اصقح هر کدام از صفات مورفولوژیکی باعطث افطاایش
مشدار عملکرد خشک برگ شود انتظار میرود صفاتی که با هم
همبستگی دارندQTL ،های کنترلکننده آنهطا روی گطروههطای
پیوستگی هم مکان باشند (شکل )1

با افاایش طول و عرض برگ بهططور طبیعطی سطح بطرگ نیطا
افاایش مییابد با توجه به جدول  ،2قحر ساقه با صطفات دیگطر
به غیر از وزن خشک برگ ،همبستگی با یی نشطان داد وجطود
همبسططتگی مثبططت بططین عملکططرد تططر بططرگ بططا سططایر صططفات
مورفولوژیکی بهخووص با صفات طول ،عطرض و سطح بطرگ و

شکل  :1نششه پیوستگی حاصل از نشانگرهای  SSRو  ISSRدر جمعیت  F2توتون حاصل از تققی بین

SPT

Basma seres

Fig. 1: Linkage map produced by SSR and ISSR markers on tobacco F 2 individuals derived from the cross between
‘Basma seres 31’ × ‘SPT 406’.

توتون شرقی را پوشش میدهد و  11نشانگر غیرمطرتبط بودنطد
گروههای پیوستگی بهترتیب از یطک تطا هفطت بودنطد در نششطه
پیوستگی تهیه شده ،تعداد نشطانگرها در گطروههطای پیوسطتگی
حداقل دو عدد و حداکثر  12عدد بوده و میانگین فاصله بین دو
نشانگر  17/3سانتیمورگان است (شکل  )1اولین بطار بینطدلر و
همکططاران ( )2007بططا اسططتفاده از  212نشططانگر  SSRنششططه
پیوستگی در توتون را تهیه کردند که شامل  2۴گروه پیوستگی
بود با توجه به شکل  2از هفت گروه پیوستگی شناسطایی شطده
در محالعه حاضر سه گروه از نظر وجود نشانگرهای مشطتر بطا
گروههای پیوستگی موجود در نششه ژنتیکی تهیه شطده توسطط
بیندلر و همکاران ( )2007مشتر بودند تهیه نششه با اسطتفاده
از نشانگرهای  SSRتوسط مصششین دیگری نیطا صطورت گرفتطه
است بیندلر و همکاران ،ونتیمیتا و لطوئی  ،تونطگ و همکطاران

نقشه پیوستگی ژنتیکی
نتایج این تصشی نشان داد که  23جفطت آغطازگر  SSRاز 102
جفططت آغططازگر  SSRو  20آغططازگر  ISSRاز  19آغططازگر ISSR
مورد محالعه ،بین والدین تشکیلدهنده جمعیت  ،F2چندشطکل
مططیباشططند بططهمنظططور بررسططی وجططود یططا عططدموجططود انصططراد
فراوانططیهططای آللططی و ژنططوتی ی نشططانگرهای شناسططایی شططده از
نسبتهای مورد انتظار مندلی (نسبت  3:1برای نشانگر  ISSRو
نسبت  1:2:1برای نشانگر  )SSRاز آزمون کایاسطکور اسطتفاده
شد و مشخص شد که  12نشطانگر مطورد محالعطه دارای توزیطع
مندلی میباشند میطاان چندشطکلی بطرای نشطانگر 1۴/2 SSR
درصد و برای نشانگر  30/21 ،ISSRدرصد بهدسطت آمطد از 12
آغططازگر چندشططکل ( SSR 23و  3۴ ،)ISSR 20نشططانگر در 7
گروه پیوستگی قرار گرفتند که  179/1سطانتیمورگطان از ژنطوم
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سانتیمورگان و کوچکترین گطروه آن ،گطروه پیوسطتگی  21بطا
طول  11سانتیمورگان میباشطد نششطه پیوسطتگی تهیطه شطده
توسط تونگ و همکاران ( )2012شامل  2۴گروه پیوستگی بطود
که از  100نشانگر  SSRبرای تهیه آن استفاده شده بود و ططول
گروههای پیوستگی تهیه شده از  ۴/1الی  211/0سانتیمورگان
متغیر بودند همچنین ،ونتیمیتا و لوئی ( ،)2010با اسطتفاده از
 290نشططانگر  ،SSRنششططه پیوسططتگی توتططون شططامل  2۴گططروه
پیوستگی را تهیه نمودند که بارگترین گروه پیوسطتگی (گطروه
پیوستگی  119/3 )0سانتیمورگان طول داشت

( Bindler et al., 2011; Vontimitta and Lewis, 2010; Tong

 ،)et al., 2012حال آنکه گاارشات کمطی در مطورد اسطتفاده از
نشانگر  ISSRبرای تهیه نششه پیوستگی در توتون وجود داشطته
و ایططن نشططانگر در ترکیططب بططا سططایر انططواع نشططانگرها در توتططون
بهکارگرفته شده است زایو و همکاران؛ ما و همکطاران ( Xaio et
 )al., 2006; Ma et al., 2008بیندلر و همکاران ( )2011نششطه
پیوستگی متراکمی از توتون گرمخانهای را با اسطتفاده از 2311
نشانگر  SSRتهیه کردند که  3279سانتیمورگان ططول داشطت
که بطارگتطرین گطروه آن ،گطروه پیوسطتگی  22بطا ططول 100

جدول  :2ضرایب همبستگی ساده بین صفات مورد محالعه در توتون شرقی
Table 2: Simple correlation coefficients between the studied traits in oriental tobacco
قحر ساقه

صفات

ارتفاع گیاه

Characters

Plant height

Stem
diameter

**0.84

1.00

قحر ساقه

تعداد برگ

طول برگ

عرض برگ

سح برگ

Leaf number

Leaf length

Leaf width

Leaf surface

وزن تر برگ
Fresh leaf
weight per
plant

Stem diameter

تعداد برگ

**0.40

**0.38

1.00

Leaf number

طول برگ

**0.87

**0.85

**0.44

1.00

Leaf lenght

عرض برگ

**0.82

**0.89

**0.85

**0.35

1.00

Leaf width

سح برگ

**0.83

**0.91

**0.92

**0.37

**0.98

1.00

Leaf surface

وزن تر برگ
Fresh leaf weight per
plant

وزن خشک برگ

**0.83

**0.91

**0.39

**0.89

**0.89

**0.93

1.00

0.12ns

**0.27

0.13ns

*0.24

*0.21

*0.24

**0.27

Dry leaf weight per plant

 * ،nsو ** بهترتیب اختقد غیرمعنیدار در سح احتمال  1%و اختقد معنیدار در سح احتمال  1%و  %1میباشند
ns, * and ** are non significant at 0.05 and significant at 0.05 and 0.01 probability levels, respectively

از تغییرات مربو به فنوتی را کنترل نموده و در گروههای دو،
سه و پنج قرار دارند (جدول  )3همچنین ،دو  QTLبرای صفت
عرض برگ شناسایی شد که در مجموع  33/1درصد از تغییرات
فنوتی ی را توجیه نمطوده و  qLW5-1 ،QTLبیشطترین نشطش را
درکنترل این صفت دارا میباشد (جدول )3
بططرای صططفت سططح بططرگ ،دو  QTLدر گططروه پیوسططتگی 1
شناسایی شد که در مجموع  30/1درصد از تغییرات این صطفت
را کنترل می کردند (جدول  )3بطرای هطر یطک از صطفات وزن
خشک برگ و وزن تر برگ ،یک  QTLدر گروههطای پیوسطتگی
سه و پنج شناسایی گردید که بطه ترتیطب  17/1و  11درصطد از
تغییططرات فنططوتی ی مربططو بططه هططر کططدام از صططفات را کنتططرل
مینمودند (جدول  )3با توجه بطه جطدول  ،3یطک  QTLبطرای
صفت طول برگ شناسایی شد کطه در گطروه پیوسطتگی  1و در
فاصله  01/۴ cMقرار داشته و مشطدار ايطر فنطوتی ی ایطن ،QTL
 17/2درصد و مشدار اير افاایشی آن  -2/1۴درصطد مطیباشطد و

شناسایی QTLهای کنترلکننده صفات مورفولوژیک
بهمنظور شناسایی QTLهای کنترلکننده صفات مطورد بررسطی
از روش مکطانیططابی فاصططلهای مرکطب ( )CIMاسططتفاده گردیططد
مشدار  LODآستانه مصاسطبه شطده بطرای شناسطایی QTLهطای
کنترلکننده صفات مختلب در جطدول  3آورده شطده اسطت از
بین هشت صفت مورد محالعطه ،بطرای هفطت صطفت ،تعطداد 11
 QTLشناسایی گردید که در گروههای پیوستگی دو ،سه و پنج
پراکنده بودند (جطدول  3و شطکل  )1در مجمطوع از تعطداد 11
 ،QTLبیشترین تعداد  QTLدر گروه پیوستگی پطنج شناسطایی
شد
در این محالعه ،برای صفت قحر سطاقه ،یطک  QTLدر گطروه
پیوستگی پنج شناسایی شد که  13درصد از تغییرات فنطوتی ی
صفت را کنترل مینمطود (جطدول  )3آلطل افطاایشدهنطده ایطن
 QTLاز والد  Basma seres 31منتشل شده است بطرای صطفت
ارتفاع گیاه ،سه  QTLشناسایی شد که در مجموع  31/1درصد
11

شناسایی QTLهای مرتبط با برخی از صفات مورفولوژیکی ...

جولیو و همکاران ( 10 )2006aصفت زراعی و شیمیایی توتطون
را مورد بررسی قرار دادنطد و در مجمطوع  QTL 192شناسطایی
کردند که در گروههای مختلب پراکنده بودند ونتیمتا و لطوئی
( ،)2010شش  QTLمرتبط با مشاومت به قارچ Phytophthora
 nicotianaeرا در توتون شناسطایی کردنطد کطه  0۴/3درصطد از
تغییرات فنوتی ی را کنترل مینمودند همطانطورکطه در شطکل
یک مشاهده میشود تعدادی از QTLهای مربو بطه صطفات در
گروههای پیوستگی با هم تداخل دارند که ممکطن اسطت بیطانگر
وجود اير پلیوتروپی یا پیوستگی شدید ژنها باشد این مسثله از
نظر اصقح ژنتیکی حائا اهمیت اسطت ،زیطرا مطیتطوان چنطدین
صطططططفت را بطططططهططططططور همامطططططان اصطططططقح نمطططططود

عقمت منفی نشاندهنده توار این اير از والد مادری اسطت در
این محالعه برای صفت تعداد برگ هیچ  QTLشناسایی نگردیطد
که میتواند به علت کافی نبودن تعداد نشانگرهای مورد محالعطه
و عدم پوشش ژنومی کامل باشد زیرا نششه ژنتیکی اشباع شطده
با تعداد زیاد نشانگر ،نشش مهمی در محالعات نششهیابی ژنتیکی
دارد تنکسلی و همکاران ()Tanksley et al., 1989
با توجه به نتایج تصشیشات قبلی در توتطون ،زایطو و همکطاران
( )2008برای صفت ارتفاع گیاه و فاصله میانگره بهترتیطب دو و
چهار  QTLدر گروههطای پیوسطتگی  11 ،1 ،2و  20شناسطایی
نمودند همچنین زایو و همکطاران ( )2008بطرای صطفات ططول
برگ ،عرض برگ و تعداد بطرگ بترتیطب دو ،سطه و دو  QTLدر
گططروههططای پیوسططتگی  12 ،7 ،1 ،3 ،1و  20گططاارش نمودنططد

شکل  :2مشایسه نششه ژنتیکی تهیه شده با نششه ژنتیکی تهیه شده در توتونهای گرمخانهای ()Bindler et al., 2007
)Fig. 2: Comparison of the constructed linkage map with the map of flue-cured tobacco (Bindler et al., 2007
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جدول  :3موقعیت و اير  QTLهای شناسایی شده برای صفات مورفولوژیکی مورد محالعه در جمعیت  F2توتون شرقی
Table 3: Position and effect of detected QTLs for the studied morphological traits in F2 population of oriental tobacco
صفت
قحر ساقه

گروه پیوستگی

نشانگر

موقعیت
)Position (cM
85.4

QTL

Linkage group
)(LG

Marker

qSG5-1

5

7

LOD

اير افاایشی

R2%

Additive effect
4.3

13.0

-2.5

Stem diameter

ارتفاع گیاه

qSH2-1

2

2

36.9

2.7

-14.6

12.9

qSH5-1

5

7

91.4

3.7

-17.1

11.6

Plant height
qSH3-1

3

2

36.2

2.8

-12.4

11.0

qLW2-1

2

1

0.0

4.2

-1.9

10.3

qLW5-1

5

4

56.6

15.7

-2.7

22.8

qLA5-1

5

3

32.5

4.3

-206.7

11.3

Leaf surface

qLA5-2

5

4

46.6

10.9

-229.5

25.2

Dry leaf weight per
plant

qLDW3-1

3

2

49.2

2.6

8.6

17.1

Fresh leaf weight per
plant

qLFW5-1

5

7

85.4

3.7

-77.4

15.0

qLL5-1

5

7

95.4

2.2

-2.1

17.2

عرض برگ
Leaf width

سح برگ
وزن خشک برگ
وزن تر برگ
طول برگ
Leaf lenght

 :R2درصد واریان فنوتی ی بیان شده بهوسیله QTLها .عقمت منفی در ايرات افاایشی نشاندهنده نشش والد مادری
) 31در افاایش صفت و عقمت مثبت در ايرات افاایشی نشاندهنده نشش والد پدری ) (SPT 406در افاایش صفت است

(Basma seres

R2: percentage of phenotypic variance explained by the individual QTL. Negative sign in additive effect indicates that
the positive allele comes from the maternal line (Basma seres 31); a positive sign indicates that the resistant allele is
from the paternal line (SPT 406). Position: expressed in Kosambi cM, from the top of linkage group (LG). LOD: log10
likelihood ratio (likelihood that the effect occurs by linkage/likelihood that the effect occurs by chance). QTL:
quantitative trait loci

با توجه به اینکه سح چندشکلی در بین ارقطام توتطون پطایین
است و این مورد در محالعطات قبلطی گطاارش شطده اسطت رن و
تیمکو؛ جولیطو و همکطاران ( Ren and Timko, 2001; Julio et
 )al., 2006aبهتر است بهمنظور گسترش نششه و افاایش تعطداد
گروههای پیوستگی از نشانگرهای با قابلیت چندشکلی با مانند
رتروترنس وزون و  SNPبرای محالعات بعدی استفاده گطردد کطه
در این صورت مکانیابی  QTLبا دقطت بیشطتر صطورت خواهطد
گرفت

نتیجهگیری کلی
اکثر صفات مهم در توتون کمطی بطوده و توسطط یطک سیسطتم
چنططدژنططی کنتططرل مططیشططوند چنططدین  QTLاختواصططی و
غیراختواصی (هممکان) برای صطفات مطورد بررسطی شناسطایی
شد QTLهایی با ايرات کوچک شناسطایی شطد کطه در کنتطرل
صفات نشطش داشطتند کطه تثییطدی بطر وجطود سیسطتم کنتطرل
چندژنی است شناسایی QTLهایی که همزمان چنطدین صطفت
را کنترل میکنند ،اهمیت زیادی در بهنژادی گیاهی دارند ،زیرا
گاینش همزمان چندین صفت را امکانپذیر میسطازند و بطدین
ترتیططب کططارآیی انتخططا در برنامططههططای اصططقحی را افططاایش
میدهند

منابع:
جهت محالعه منابع به صفصههای  3-1متن انگلیسی مراجعه
شود

11

