مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هفتم ،شمارۀ  ،2تابستان  ،9314صفحۀ  201تا 223

201

تجزیۀ ارتباطی برخی صفات فیزیولوژیک
در گردوی ایرانی تحت تنش خشکی با استفاده از نشانگرهای SSR

آیدا طاهری ،1نسرین سیدی 2و بابک عبدالهی مندولکانی

4،3

 9دانشآموخته کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
 2استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
 3دانشیار گروه اصالح و بیوتکنولوژی گیاهی ،دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ارومیه
 4گروه بیوتکنولوژی کشاورزی ،پژوهشکدۀ زیستفناوری دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت9313/01/26 :؛ تاریخ پذیرش)9314/3/23 :

چکیده
چوب مرغوب و میوۀ عالی گردو از لحاظ اقتصادی دارای ارزش زیادی است ،بهطوری که از گذشته تا امرروز برهشرد
ازآن بهرهبرداری شده و در قانون حفاظت از جنگلها و مراتع ،بهعنوان گونۀ حفاظتشده معرفی شده اسرت عملکررد
گونههای جنس گردو ،بهویژه  Juglans regiaدر سالهای مرطوب افزایش و در سالهای خشک کراهش مرییابرد از
اینرو توجه به شاخص های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی و شناسایی نواحی ژنومی دخیل در مقاومرت بره خشرکی بره
منظور انتخاب ارقام مقاوم از اهمیت ویژهای برخوردار است در این تحقیق بهمنظور ارزیابی تنوع ژنتیکی دانهرالهرای
گردو و شناسایی نشانگرهای مرتبط با صفا فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی در شرایط نرمال و بعرد از ترنش خشرکی از
نشانگرهای  SSRاستفاده شد ده مکان  SSRدر مجموع  33آلل را تولید کردند همۀ مکانهرای  SSRمرورد ماالعره
انحراف معنیداری ( )p≤0.01از تعادل هاردی-واینبرگ نشان دادند دندروگرام حاصرل از روش ،Neighbour-Joining
 62دانهال گردو را در چهار گروه اصلی قرار داد بررسی ساختار جمعیت با نرمافرزار  ،Structure 2.3.1دو زیرجمعیرت
احتمالی ( )k=2را شناسایی کرد نتایج تجزیۀ ارتباط بهروش  MLMنشان داد که در شرایط نرمال مکانهای WGA9
و  WGA69با صفا رسانایی روزنه ،تعرق ،فتوسنتز و تعداد برگ سبز سالم ارتبراط دارنرد در شررایط ترنش ،ارتبراط
معنیداری بین مکان  WGA1و صفت غلظت  CO2اتاقک زیر روزنه وجرود داشرت کره ایرن مکران  0/53از تغییررا
مربوط به این صفت را توجیه میکرد نتایج این تحقیق در برنامههای اصالح گردو بهمنظور شناسایی ارقرام مقراوم بره
خشکی کاربرد دارد
واژههای کلیدی :تنش خشکی ،تنوع ژنتیکی ،روش  ،Mixed linear modelصفا فیزیولوژیک
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مقدمه وهدف
گرررررردو ( )Juglans regia L.از خرررررانوادۀ
 ،Juglandaceaeگیاهی یکپایه و کامالً دگرگشن است
و توسط باد گردهافشانی میشرود ( Ghanadha et al.,
 )2003خانواد Juglandaceae ،دارای  60گونره اسرت
که  20گونه از آنها در جنس  Juglansقرار مریگیررد
مشهورترین گونۀ آنها گردوی پارسی ) (J. regiaاسرت
)(Ducci et al., 1997; McGranahan et al., 1998
گردوی ایرانی مهرم تررین گونرۀ تیرره Juglandaceae

بوده و از نظر تعداد کرومروزوم ،دیللوییرد و دارای 32
کروموزوم است ( )MacGranahan et al., 1998ایران
بررا تولیررد  94/5درصررد در مقررام دوم تولیررد گررردو در
جهان جای دارد و بههمراه چین ( 43درصد) و آمریکا
( 94/2درصد) از اصلیتررین تولیدکننردگان گرردو در
ساح جهان محسوب میشود ) (FAO, 2014بهمنظور
اصالح گردو از سرال  9362برنامره شناسرایی ،ارزیرابی و
جمعآوری ژنوتیر هرای گرردوی کشرور توسرط بخرش
تحقیقا باغبانی مؤسسۀ تحقیقا اصالح و تهیه دانهرال
و بذر در مناطق گردوخیز در ایران آغراز شرد (حسرنی و
همکاران )9319 ،درک سرازوکارهرای فیزیولوژیرک کره
سبب سازگار شدن گیاه در شرایط محدودیت رطروبتی و
حفررر رشررد و تولیررد در طررول دورۀ خشررکی مرریشرروند
میتواند در انتخاب ژنوتی هرای متحمرل بره خشرکی و
استفاده از این صفا در برنامههای اصالحی مرؤثر باشرد
) (Zaharieva et al., 2001تررنش خشررکی بیشررتر
جنبههای رشد گیاه و فراینردهرای فیزیولوژیرک آن را
تحت تأثیر قرار میدهد ) (Hung, 2000اگر آب قابرل
دسترس برای ریشۀ گیاه محدود شود یا سرعت تعررق
بسیار زیاد شود ،گیاه تنش خشکی را تجربه مریکنرد
کرره ایررن شرررایط در منرراطق و اقلرریمهررای خشررک و
نیمهخشک مشاهده میشرود )(Reddy et al., 2004
در کشور ما بهجز سواحل دریای خرزر و قسرمتهرای
کوچکی از شمال غربی کشور بقیۀ مناطق جزء مناطق
خشک و نیمرهخشرک محسروب مریشروند و منراطق
خشک کشور از مناطق نیمهخشرک وسرعت بیشرتری
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دارنرد (اهردایی )9352 ،متوسرط بارنردگی در کشررور
حدود  230میلیمتر است کره ایرن مقردار یرکسروم
متوسط بارندگی در جهان اسرت برا توجره بره اینکره
گردو بیشتر در نرواحی خشرک و نیمرهخشرک کشرور
کشتوکار میشود ،شناسایی نواحی ژنومی مررتبط برا
تحمل به تنش خشکی و انتخاب ژنوتی های مقاوم به
خشکی در گردو ضروری بهنظر میرسد
9
شناسایی سیستماتیک مکانیابی صفا کمری در
گیاهران اولرین برار توسرط گرروه Steven Tanksley
توصیف شد ) (Paterson et al., 1988از آن زمان بره
بعد مکانیابی صفا کمی بهطور گسترده در گیاهران
برای بررسی ژنتیکی زیسرتتروده ،محصرول و صرفا
مقاومت به بیماری اسرتفاده شرد )(Bernardo, 2008
) Rönnberg-Wästljung et al. (2005چنررد مکرران
صررفا کمرری کنترررلکننررده را در هیبریررد بیررد
) (Salix dasyclados × Salix viminalisکرره اثررر
زیادی بر بازده مصرف آب داشرتند شناسرایی کردنرد
) Steffen et al. (2013پس از بررسی  90پروونانس از
دانهرالهرای  Pinus sylvestris L.در یرک آزمررایش
گلخانهای برای مقایسۀ تنش خشکی و شررایط بردون
تنش خشکی نشان دادند کره رشرد ریشرههرای تمرام
منشأها تحت رژیم خشکی به طور چشمگیری کراهش
یافت ) 44 Dubos and Plomion (2003ژن مررتبط
برا خشرکی را در دانهرالهرای Pinus pinaster Ait.
شناسایی کردند بسیاری از این ژنها با پرروتئینهرای
مربوط به عملکردهای شناختهشده در گیاهران ،ماننرد
تأثیر پروتئینها در فتوسنتز ،متابولیسم کربوهیردرا ،
سنتز دیوارۀ سرلولی و دفراع گیراه ماابقرت داشرتند
) Gonzalez-Martinez (2006بررا اسررتفاده از عرردم
تعررادل لینکرراژی  94ژن را برررای تحمررل خشررکی در
 Pinus taedaشناسایی کردند که اکثرر ایرن ژنهرای
متحمل به تنش خشکی ،غیرر از  ccoaomt-1و ،erd3
نشاندهنده انتخاب طبیعی بودند
2
در سالهای اخیرر روش مکرانیرابی ارتبراطی یرا
Quantitative trait locus
Association mapping

1
2
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تجزیۀ ارتباطی 9معرفی شده است کره نرهتنهرا امکران
مکررانیررابی دقیررق و مامررئن ژنهررا و مکررانهررای
کنترلکنندۀ صفا کمی را فراهم میکند ،بلکه امکان
شناسایی نواحی کروموزومی دیگری را که در ماالعا
مبتنی بر پیوسرتگی امکرانپرذیر نیسرتند نیرز میسرر
میسازد در این روش ،تهی ،جمعیرت در حرال تفررق
که نیاز به زمان زیادی دارد ،ضرورتی نردارد از طررف
دیگرررر کراسرررینا اورهرررایی کررره در حرررین تهیر رۀ
جمعیتهای در حال تفرق صور مریگیررد ،محردود
است که این امکان مکانیابی دقیق را فراهم نمیسازد
) (Breseghello and Sorrells, 2006روش تجزی رۀ
ارتباط ،روشی جایگزین بررای غلبره برر محردودیتهرای
استفاده از مکانیرابی صرفا کمری اسرت در ایرن روش
همبستگی بین ژنوتی و فنوتی صفا مورد ماالعره در
افراد غیرمرتبط بررسری مریشرود بررخالف مکرانیرابی
صفا کمی ،در این روش از یک منبع جمعیتی وسریعی
استفاده میشرود ( ;Breseghello and Sorrels, 2006
)Ersoz and Bukler, 2007; Myles et al., 2009

ساختار جمعیت ،اندازۀ نمونره و فراوانری آللری خرا
ممکن است توانایی این روش در شناسایی نشانگرهای
مرتبط با صرفا را تحرت ترأثیر قررار دهرد و موجرب
ارتباطررررا دروغررررین نشررررانگر-صررررفت 2شررررود
) (Zhang et al., 2012بهمنظور بره حرداقل رسراندن
نتایج دروغین در ماالعا مرتبط با تجزیۀ ارتباط الزم
است ابتدا ساختار جمعیرت و روابرط خویشراوندی در
جمعیت مورد استفاده ماالعه شده و در تجزیۀ ارتباط
لحراظ شرود ) (Yu and Buckler, 2006روشهرای
 3 GLMو  4 MLMبهمنظور تجزیرۀ ارتبراط پیشرنهاد
شده است در روش  GLMساختار جمعیت (مراتریس
 )Qبا استفاده از چند نشانگر که بهصور تصرادفی در
ژنوم توزیع شدهاند پیشبینی شده و در تجزیۀ ارتبراط
بهعنوان کواریت در مدل وارد میشود از اینرو در این
روش نترررایج حاصرررل از ارتباطرررا دروغرررین برررین
نشانگر-صفت به حداقل میرسد امرروزه روش آمراری
 MLMب رهطررور گسررتردهای برررای تجزیررۀ ارتبرراط در
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گیاهان استفاده مریشرود )(Ghavami et al., 2011
4 329

در روش  MLMهم ساختار جمعیت و هرم روابرط
خویشاوندی بین افراد (ماتریس  )Kبا استفاده از چنرد
نشانگر پیشبینی شده و در مدل بهعنروان متغیرهرای
کمکی 3استفاده میشروند تجزیرۀ ارتبراط در گیاهران
مختلفی مانند جو ) ،(Kraakman et al., 2006گنردم
) ،(Ghavami et al 2011; Zhang et al., 2012ذر
) ،(Andersen et al., 2007کرا تردا Pinus taeda
) ،(Chang et al., 1996سریب Malus domestica
Eucalyptus nitens ،(Cevik et al., 2009) BORKH.
و (Thumma et al., 2004) Eucalyptus globules
استفاده شده است
در ماالعرهای )Neale and Savolainen (2004
نشان دادند که مکانهای ژنی انتخرابشرده برهکمرک
روش تجزیرۀ ارتبراطی دارای مزایرای مهمری از قبیررل
داشتن ساوح مناسب از تنوع نوکلئوتیدی و همچنین
امکان ارزیابی دقیق فنوتی نتا است کره مریتواننرد
در برنامههای گزینش نشانگر اسرتفاده شروند برا ایرن
حال مکانیابی ارتبراطی ممکرن اسرت همیشره بررای
تمام گونرههرا امکرانپرذیر نباشرد ،زیررا تفراو هرای
بیولوژیکی عمدهای حتری در درون یرک گونره وجرود
دارد البته شایان ذکر است که برخالف درختان میروه
و گیاهان زراعری ،جمعیرتهرای مربروط بره درختران
جنگلی ،سراختار ژنتیکری سرادهای ندارنرد و بنرابراین
اسرتفاده از روش تجزیرۀ ارتبراط در درختران جنگلرری
بهمنظور شناسایی ارتباطا نشانگر-صفت بسیار مفید
است )(Awais Khan et al., 2012
با توجه بره اینکره تراکنون از تجزیرۀ ارتبراطی در
گردوی ایرانی برای شناسرایی نشرانگرهای مررتبط برا
تغییرررا صررفا فیزیولوژیررک و مورفولوژیررک تحررت
1

Association analysis
False marker-trait associations
3
General linear model
4
Mixed linear model
5
Covariate
2
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شرایط تنش خشکی استفاده نشده است ،این تحقیرق
در راستای بررسی تنوع ژنتیکی دانهرالهرای گرردو و
ارزیررابی پتانسرریل روش تجزیررۀ ارتبرراط بررهمنظررور
شناسایی نشرانگرهای  SSRمررتبط برا برخری صرفا
مورفولوژیررک و فیزیولوژیررک تحررت شرررایط نرمررال و
خشکی اجرا شد
مواد و روشها
تحقیق حاضرر شرامل دو بخرش اسرت در بخرش
نخست با آزمایش اولیهای بر روی  32دانهال گرردوی
ایرانی ساح تنش خشکی مناسب مشرخص شرد و در
بخش دوم تنش خشکی  30درصد بر روی  30دانهرال
گردوی ایرانی اعمال و صفا فیزیولوژیکی مربروط بره
هر یک از پایهها انردازهگیرری شرد پرس از آن DNA
کررل نمونررههررای گیرراهی شررامل  62دانهررال بررهروش
 (Doyle and Doyle, 1990( CTABاسرتخرا و برا
نشررانگرهای  SSRارزیررابی شررد بررهمنظررور شناس رایی
نشرررانگرهای پیوسرررته برررا صرررفا مورفولررروژیکی و
فیزیولرروژیکی تجزی رۀ ارتبرراط بررهروش  MLMانجررام
گرفت عملیا آزمایشگاهی در آزمایشرگاه ژنرومیکس
پژوهشررکدۀ زیسررتفنرراوری دانشررگاه ارومیرره صررور
گرفت
تعیین سطح تنش خشکی

بهمنظور تعیین ساح ترنش خشرکی دانهرالهرای
گردو 32 ،دانهال دوساله برا ژنوتیر هرای مشرخص و
همگررن از نهالسررتان تهیرره شررده و در قالررب طرررح
بلوکهای کامل تصادفی با هشت تکرار (چهرار تیمرار)
بررسی شدند شرایط تنش خشکی در سه تیمار (سره
ساح) اعمال شد و در تیمار شاهد آبیراری برهصرور
 900درصد بهاجرا درآمد برای اعمال تنش با استفاده
از تانسرریومتر ،مکررش خرراک در رطوبررتهررای وزنرری
مختلف محاسبه شد و با رسم منحنی رطوبتی خراک،
مقدار آب الزم در ظرفیت زراعی و تخلیۀ رطوبتی ،53
 30و  23درصررد بررهدسررت آمررد سررلس رطوبررت
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گلدانهای تحت تنش به  30،53و  23درصرد تخلیرۀ
رطوبتی رسید ،درحالیکه گلدانها در تیمرار شراهد از
طریررق آبیرراری مررنظم در محرردودۀ ظرفیررت زراعرری
نگهداری شدند یرک مراه پرس از آبیراری تیمارهرای
مختلرف میرزان فتوسررنتز ،تعررق ،هردایت روزنررهای و
غلظت  CO2اتاقک زیرر روزنره برا اسرتفاده از دسرتگاه
تبادال گازی (( )IRGAمردل  ،LCA4شررکت ADC
انگلستان) اندازهگیری شد بدین منظور اندازهگیریهرا
در یک محدوده از تابش فعرال فتوسرنتزی ثبرت شرد
(مررنجم و همکرراران )9310 ،پررس از تجزیررهوتحلیررل
دادهها مشخص شد که ترنش در محردودۀ  30درصرد
تخلیۀ رطوبتی ،دانهالهای گردو را بهطور معنریداری
تحت ترأثیر قررار داده و صرفا انردازهگیرریشرده را
کاهش میدهرد در مرحلرۀ بعرد  30دانهرال گرردوی
دوسالۀ دیگر تحت ترنش  30درصرد تخلیره رطروبتی
قرار گرفتند و تعداد برگ سبز ،میزان فتوسنتز ،تعررق،
هدایت روزنهای و غلظرت  CO2اتاقرک زیرر روزنره برا
استفاده از دستگاه تبادال گرازی ( )IRGAدر شررایط
نرمررال و تررنش در یررک محرردوده از تررابش فعررال
فتوسنتزی محاسربه شرد سرلس تنروع ژنتیکری کرل
نمونههای گیاهی ( 62نمونره) شرامل بخرش اول (32
نمونه) و بخش دوم ( 30نمونره) برا نشرانگرهای SSR
ارزیررابی شررد و تجزی رۀ ارتبرراط بررهمنظررور شناسررایی
نشرررانگرهای پیوسرررته برررا صرررفا مورفولررروژیکی و
فیزیولوژیکی در مرحلۀ قبل از اعمال تنش بر روی کل
نمونهها ( 62نمونه) و در مرحلۀ بعد از اعمال تنش ،بر
روی  34نمونه انجام گرفت که شامل  4دانهال مربوط
به تیمرار  30درصرد آبیراری از  32نمونرۀ بخرش اول
بهعالوۀ کرل  30دانهرال بخرش دوم تحرت تیمرار 30
درصد آبیاری بودند
نشانگرهای SSR

در ایرررن تحقیرررق از  90جفرررت آغرررازگر SSR

()Woeste et al., 2002; Dangl et al., 2005
استفاده شد (جردول  )9واکرنش زنجیررهای پلیمرراز
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بهروش ) Dangl et al. (2005در دستگاه ترموسرایکلر
) (Applied Biosystem, USAدر حجرررررم 20
میکرولیترری شررامل  20نرانوگرم  DNAژنررومی ،بررافر
اسررتخرا  ،10Xکلریررد منیررزیم  23میلرریمررول0/2 ،
میلررریمرررول از هرررر  ،dNTPsیرررک واحرررد آنرررزیم
 DNA polymerase Taqو یک میکرومول از هر کدام
از آغازگرهررررای مسررررتقیم ) (Forwardو معکرررروس
) (Reverseانجام گرفت چرخۀ حرارتی واکرنشهرای
 PCRشامل یک مرحلۀ واسرشتسازی اولیه در دمای
 14درجۀ سانتی گراد برهمرد  3دقیقره ،سرلس 33
چرخه شامل  14درجۀ سانتیگراد بهمرد  30ثانیره،
اتصال در دمای مناسب برای هر جفت آغازگر به مد
 40ثانیه ،بسط در  52درجۀ سانتیگراد بهمرد یرک
دقیقه و در پایان چرخهها بسرط نهرایی در  52درجرۀ
سررانتیگررراد برره مررد هفررت دقیقرره انجررام گرفررت
الکتروفورز محصوال  PCRبا استفاده از ژل آگارز سه
درصد با ولتاژ  40بهمد دو تا سه ساعت انجام گرفت
و رناآمیزی برا اتیردیوم برومایرد صرور پرذیرفت و
عکسبرداری با استفاده از دستگاه ژل داکیومنت بیورد
()Gel logic 212 pro, Carestream, Bio Rad, USA
انجام گرفت
تجزیهوتحلیل آماری

در بخرررش اول آزمرررایش تجزیرررۀ واریرررانس و
مقایسرۀ میررانگینهررا برررای صررفا مررورد ماالعرره بررا
اسرررتفاده از نررررمافرررزار  SPSS 21انجرررام گرفرررت
بانرردهای حاصررل از نشررانگرهای  SSRبررهصررور
همبارز امتیرازدهی شردند و شراخصهرای مررتبط برا
تنرروع ژنتیکرری شررامل میررانگین هتروزیگرروتی مررورد
انتظرررار ) (Heو مشررراهده شرررده ) ،(Hoشررراخص
اطالعرراتی شررانون ) ،(Iتعررداد آلررلهررای مررؤثر ) (Neو
آزمررون کررای اسررکور برره جهررت بررسرری انحررراف از
تعرررادل هررراردی-واینبررررگ بررررای مکرررانهرررای
 SSRبرررا اسرررتفاده از نررررمافرررزار GenAlEx 6.4
( )Peakall and Smous, 2006محاسررربه شرررد
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گروهبندی دانهرالهرای مرورد ماالعره برا اسرتفاده از
تجزیرررۀ کالسرررتر برررهروش  Neighbor Joiningبرررا
نرررمافررزار )Bradbury and Zhang, 2011( Tassel 3.0
انجام گرفت برهمنظرور تعیرین زیرگرروهرای احتمرالی و
بررسررری سررراختار ژنتیکررری جمعیرررت ،از نررررمافرررزار
 (Pritchard et al., 2000) Structure 2.3.1در
دو مرحلرره اسررتفاده شررد مرحلرره اول آنالیزهررا قبررل
از اعمررال تررنش بررر روی  62دانهررال گررردو در حالررت
 Admixtureبررررا  30000بررررار  Burn-inو 30000
تکررررار  9 MCMCدر مقرررادیر مختلرررف ( Kاز  9ترررا
 20و  90تکرررررار برررررای هررررر  )Kو مرحلرر رۀ دوم
آنالیزهررا بعررد از اعمررال تررنش بررر روی  34دانهررال
گررردوی ایرانرری در حالررت  Admixtureبررا 90000
بررار  Burn-inو  30000تکرررار  MCMCدر مقررادیر
مختلررف ( Kاز  9تررا  90و  90تکرررار برررای هررر )K
انجرررام گرفرررت عررردد  Kبهینررره براسررراس روش
 delta Kدر هررر دو مرحلرره محاسرربه و تعیررین شررد
میررانگین شرراخص تثبیررت ) (Fstو مرراتریس سررهم
عضررویت ) (Qبرررای مقرردار بهینررۀ  Kبررا اسررتفاده از
همررین نرررمافررزار محاسرربه شررد از مرراتریس روابررط
خویشرراوندی 2اسررتفاده شررد و همچنررین بررهمنظررور
شناسررایی نشررانگرهای پیوسررته بررا صررفا مررورد
ماالعرره در شرررایط نرمررال و تررنش از تجزی رۀ ارتبرراط
برررهروش  MLMدر نررررمافرررزار  Tassel 3.0بهرررره
گرفته شد
نتایج
نتررایج آزمررون  tجفترری نشرران داد کرره مقرردار
تمررامی مشخصررههررای فتوسررنتز ،تعرررق ،هرردایت
روزنررهای و غلظررت  CO2اتاقررک زیررر روزنرره در تمررام
تیمارهررا در طررول تررنش کرراهش یافترره اسررت ،ولرری
کرراهش ایررن پارامترهررا در تیمررار اول ( 900درصررد
آبیرراری) و تیمررار دوم ( 53درصررد آبیرراری) معنرریدار
Marker Chain Monte Carlo
Kinship matrix

1
2
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معنرررریدار ( )P-value>0/03میررررزان فتوسررررنتز،
تعرررق و هرردایت روزنررهای بعررد از اعمررال ترررنش
نسرربت برره قبررل از آن مشرراهده ش ،درحررالیکرره
کرراهش غلظررت  CO2اتاقررک زیررر روزنرره معنرریدار
نبود (جدول )9

نبررود در تیمررار سرروم ( 30درصررد آبیرراری) اخررتالف
میررزان فتوسررنتز و تعرررق در شرررایط قبررل و بعررد از
اعمرررال ترررنش خشرررکی معنررریدار برررود و سرررایر
پارامترهررا اخررتالف معنرریداری نشرران ندادنررد در
تیمررار چهررارم ( 23درصررد آبیرراری) نیررز کرراهش

جدول  -9میانگین صفا فیزیولوژیک اندازهگیریشدۀ دانهالهای گردو
تحت تیمارهای مختلف آبیاری قبل و بعد از اعمال تنش خشکی
تیمار

میانگین فتوسنتز
)(µmol.m-2 s-1
بعد از
قبل از تنش
تنش

میانگین تعرق
)(mmol.m-2 s-1
بعد از
قبل از تنش
تنش

میانگین هدایت روزنهای
)(mmol.m-2 s-1
بعد از
قبل از تنش
تنش

میانگین غلظت  CO2اتاقک زیر روزنه
)(ppm
قبل از تنش

بعد از تنش

 900( 9درصد آبیاری)

6/30

6/33

0/13

0/13

95/66

95/43

954/00

953/30

 53( 2درصد آبیاری)

5/93

6/96

0/12

0/49

94/21

92/24

231/99

233/54

 30( 3درصد آبیاری)

6/23

4/35

0/40

0/63

92/26

5/44

230/22

232/22

6/42

3/41

9/96

0/50

93/43

6/12

940/00

934/65

6/35

3/29

0/16

0/55

94/43

90/12

295/03

206/40

 23( 4درصد آبیاری)
کل

ده مکان  SSRدر مجموع  33آلرل در  62دانهرال
گرردو تولیرد کررد کمتررین و بیشرترین تعرداد آلررل،
بهترتیب مربروط بره مکرانهرای WGA71 ،WGA69
(چهار آلل) و ( WGA1هفت آلل) بود تعداد آللهرای
موثر از  2/43تا  3/51متغیر و میانگین آن  4/30برود
که کمترین و بیشترین مقدار آن بهترتیب مربروط بره
مکررانهررای  WGA71و  WGA202بررود میررانگین
هتروزیگوتی مشراهدهشرده در تمرام مکرانهرای ژنری
 0/46بود که مکان  WGA276بیشترین میرزان ایرن
شاخص را نشان داد میانگین هتروزیگوتی مورد انتظار
در جمعیت ماالعهشرده بررای  90مکران 0/56 ،SSR
بود همچنین کمترین و بیشترین میزان هتروزیگروتی
مورد انتظار بهترتیرب توسرط مکرانهرای  WGA71و
 WGA202تولید شرد (جردول  )2همرۀ مکرانهرای
 SSRمرورد ماالعرره در جمعیررت انحررراف معنرریداری
( )p≤0.01از تعررادل هرراردی-واینبرررگ نشرران دادنررد

دنرردروگرام حاصررل از روش 62 ،Neighbor-Joining
دانهال گردو را در چهار گروه اصلی قرار داد (شکل )9
بررهمنظررور بررسرری سرراختار جمعیررت و تعیررین
زیرگروههرای احتمرالی در جمعیرت مرورد ماالعره از
نرمافزار  Structure 2.3.1استفاده شد پس از محاسبۀ
مقادیر مختلف ( Kبراساس روش  ،)delta Kدر شرایط
قبل از اعمال تنش خشکی ( 62نمونره) مقردار  K=2و
در شرایط تنش ( 34نمونه)  K=3مناسربتررین عردد
برای محاسبۀ متوسط شاخص تثبیت ) (Fstبررای هرر
گروه برآورد شد در بارپال ارایهشده بررای  62نمونره
(شکل  )2محور افقری مربروط بره دانهرالهرا و محرور
عمودی سهم تعلرق هرر فررد بره هرر گرروه را نشران
میدهد همچنین در ایرن پرال هرر گرروه برا رنگری
متمایز مشخص شده است کره دو رنرا مجرزا از هرم
برای هر فرد نشاندهندۀ تعلق آن فررد بره یکری از دو
گروه یا هر دو گروه است
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جدول  -2شاخصهای مرتبط با تنوع ژنتیکی برای نشانگرهای  SSRدر جمعیت گردوی مورد ماالعه
نشانگر
WGA1
WGA4
WGA9
WGA69
WGA71
WGA89
WGA118
WGA202
WGA276
WGA321

میانگین

دمای
اتصال () C
º

34
34
35
34
31
34
31
60
34
35

تعداد آلل

تعداد آلل موثر

شاخص شانون

)(Na

)(Ne

)(I

هتروزیگوتی
مشاهدهشده )(Ho

هتروزیگوتی مورد
انتظار )(He

5
3
6
4
4
3
3
6
6
3
3/3

4/19
3/51
3/90
3/21
2/43
3/13
4/09
3/51
3/24
4/03
4/30

9/52
9/34
9/59
9/24
9/95
9/46
9/41
9/55
9/59
9/41
9/32

0/04
0/02
0/5
0/53
0/00
0/40
0/63
0/43
0/44
0/32
0/46

0/40
0/54
0/40
0/50
0/63
0/53
0/53
0/43
0/49
0/53
0/56

شکل  -9دندروگرام  62دانهال گردو با استفاده از روش  Neighbor-Joiningبراساس  90مکان

SSR
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II
I
I
V
شکل  -2بار پال رسمشده توسط نرم افزار  Structure 2.3.1بر مبنای دادههای حاصل از  90مکان  ،SSRمحور افقی مربوط
به دانهالهاست و محور عمودی سهم تعلق هر فرد به هر گروه را نشان میدهد

نتایج تجزیۀ ارتباط به روش  MLMنشران داد کره
بین نشانگرهای  SSRو صفا تعداد برگ سبز ،تعرق،
هدایت روزنهای و فتوسرنتز در شررایط نرمرال ارتبراط
معنیداری وجود دارد (جدول  )3برین صرفا تعرداد
برررگ سرربز ،تعرررق ،هرردایت روزنررهای و فتوسررنتز بررا
مکانهای ژنری  WGA9 ،WGA69و  WGA1ارتبراط
معنیداری وجرود داشرت در مجمروع  90آلرل و سره
مکان از  90نشانگر ریزماهواره ارتبراط معنریداری برا
تغییرررا چهررار صررفت داشررتند نشررانگر WGA9

بیشترین میرزان تغییررا صرفت فتوسرنتز را توجیره
میکرد ( )R2=0/33بیشترین تنوع مربروط بره صرفت
تعداد برگ سبز با  R2=0/40توسرط نشرانگر WGA1
تبیین میشد در شرایط تنش فقرط نشرانگر WGA1
ارتبرراط معنرریداری ( )P≤0.05بررا صررفت غلظررت CO2
اتاقررک زیررر روزنررهای نش ران داد ( )R2=0.64ارتبرراط
معنیداری بین سایر نشانگرهای و صفا مورد ماالعه
در شرایط تنش وجود نداشت

جدول  -3نشانگرهای  SSRمرتبط با صفا ماالعهشده در شرایط قبل از اعمال تنش خشکی در دانهالهای گردو
Trait

مکان ژنی

R2

P-value

Number of green leafs

(تعداد برگ سبز)

WGA1

0/40

*

0/09

Transpiration

(تعرق)mmol.m-2 s-1

WGA9

0/30

*0/09

Conductance

(هدایت روزنهای)mmol.m-2 s-1

WGA69

0/43

WGA9

0/33
0/41

*0/03

Photosynthesis

(فتوسنتز)µmol.m-2 s-1
* معنی داری در ساح  3درصد

WGA69

*

0/09
*0/09
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بحث
در این تحقیق تنوع ژنتیکری  62دانهرال گرردو برا
استفاده از  90مکان  SSRماالعه شد در مجمروع 33
آلل در این جمعیت شناسایی شد که تعداد آلرلهرا از
چهار ترا هفرت بره ازای هرر مکران ژنری متغیرر برود
) Dangle et al. (2005از  94نشررانگر  SSRبرررای
شناسایی  45ژنوتی گردوی ایرانی و یک پایۀ هیبرید
استفاده کرده و بهازای هر مکان ژنی سه تا هشت آلرل
را شناسایی کردند ) Victory et al. (2006برا کراربرد
همین نشانگرها در آمریکا  46تا  10آلرل بره ازای هرر
مکان ژنی در گردوی سیاه مشاهده کردند برای تمرام
مکانهای ژنی تعرداد آلرل گرزارششرده توسرط ایرن
پژوهشگران بیشتر از مقدار مشراهدهشرده در تحقیرق
حاضر بود این تفاو در تعرداد آلرلهرا ممکرن اسرت
ناشی از وحشی بودن تودههای گرردوی سریاه و عردم
دخالتهای بشری و تفراو در شررایط محیاری آنهرا
باشد در بررسری تنروع ژنتیکری  24ژنوتیر گرردوی
ایرانررری برررا اسرررتفاده از  99نشرررانگر  SSRتوسرررط
) Karimi et al. (2008در مجموع  45آلرل شناسرایی
شد که تعداد آلل در هر مکران از  2ترا  1متغیرر برود
حداقل و حداکثر تعداد آلل در این ماالعه بهترتیب در
مکانهرای  2( WGA71آلرل) و  1( WGA276آلرل)
بود که در تحقیق حاضر نیرز کمتررین آلرل در مکران
 WGA71مشاهده شد در پژوهشی دیگر کره توسرط
) Mahmoodi et al. (2013بر روی  96نمونه از بانرک
ژن و  3رقم از گردوی ایرانی در ارومیه انجرام گرفرت،
میانگین تعداد آللها در هر مکران  4/23گرزارش شرد
که با میانگین تعداد آلل در هر مکان در تحقیق حاضر
با توجه به زیاد بودن تعداد نمونرههرای مرورد ماالعره
( )3/3تا حدودی ماابقت دارد تاابق این پژوهش برا
تحقیق حاضر به این دلیل است که در هرر دو بررسری
از گردوهایی استفاده شد که شرایط محیای یکسان و
احتماال منشأ مادری مشابهی دارند و میرانگین تعرداد
آللهای مشاهدهشده در گردوهای تحقیق حاضرر 3/3
و میررزان شرراخص شررانون  9/32بررود درحررالیکرره در
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پژوهش ) Karimi et al. (2008بر روی  24ژنوتی از
چهار توده گردوی ایرانی در استان همدان برا اسرتفاده
از  99نشرررانگر  ،SSRمیرررانگین تعرررداد آلرررلهرررای
مشاهدهشده در هر توده برای کلیره مکرانهرای ژنری
جمعیتهای گردو  2/19-3/33با میانگین  3/23بود و
میانگین شاخص شانون برای کلیۀ تودههرا  0/13برود
تفاو موجود به احتمال زیاد بهدلیرل گرزینش بررای
صفا مالوب در جمعیتهای گردو در استان همدان
و بنابراین کراهش تنروع آللری در ایرن جمعیرتهرا و
همچنین کم بودن تعداد نمونههای ماالعهشده اسرت
در پژوهشی دیگرر ) Fornari et al. (2001برا بررسری
تنوع ژنتیکی تودههای گرردوی آسریایی و اروپرایی برا
استفاده از نشانگرهای آلوزایم و ایرزوزایم 2/94-2/21
آلل در هر جمعیت شناسایی کردند این تفاو و کرم
بودن میانگین تعداد آللهای مشاهدهشده در پرژوهش
) Fornari et al. (2001ممکن است به توانایی بیشرتر
نشررانگر  SSRدر نشرران دادن چندشررکلی ژنتیکرری در
جمعیتها نسبت به آلوزایم و ایزوزایم مرتبط باشد در
ماالعۀ کنونی ،همۀ مکرانهرای  SSRمرورد اسرتفاده،
انحراف معنیداری را از تعادل هاردی-واینبرگ نشران
دادند طبق قانون تعرادل هراردی-واینبررگ احتمرال
دارد این انحراف بهدلیرل گرزینش دانهرالهرای مرورد
بررسی برای پرورش در نهالستان بهصرور انتخرابی و
بر اساس یک رشته ویژگیهای خا و منحصربهفررد
صور گرفته باشد برای مثال صرفاتی گرزینش شروند
که سبب افرزایش هموزیگروتی در دانهرالهرای گرردو
شده باشد و یا ممکن اسرت برهدلیرل محردود کرردن
جمعیتها در انتخاب دانهالهای مناسب برای پرورش
باشد تجزیۀ ساختار جمعیت و تأییرد گرروهبنردی برا
استفاده از روش  ،Admixtureدو گروه احتمرالی را در
 62نمونه شناسایی کرد ،ولی مقادیر کم  Fstو ضرایب
تعلق افراد به گروهها نشان داد کره تمرام دانهرالهرای
گردوی بررسی شده بهجز تعداد اندکی به هر دو گروه
تعلق داشتند شباهت زیراد و عردم تمرایز کرافی برین
گررروههررای احتمررالی ممکررن اسررت حرراکی از وجررود
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پایههرای مرادری مشرابه و گرردهافشرانی یکنواخرت و
همچنین پدیدۀ دگرگشنی موجرود برین دانهرالهرای
گردو باشد ()Fornari et al., 1999
مکانیابی ارتباطی براساس مبنای ژنتیکی مررتبط
با صفا متنوع برهطرور موفقیرتآمیرزی در درختران
جنگلی انجرام گرفتره اسرت اطالعرا نشرانگری بره-
دستآمده از نقشههرای پیوسرتگی ،محردودیتهرایی
همچرون در دسرترس نبررودن جمعیرتهرای در حررال
تفرررق ،نبررود لینکرراژ مناسررب بررین صررفا گیرراهی و
نشانگرهای مولکولی و زمان ناکافی ،کارایی این نقشه-
ها را در زمینۀ شناسایی نشانگرهای مرتبط برا صرفا
گیاهی کاهش میدهد ) (Gupta et al., 2005با توجه
به اینکه روش تجزیۀ ارتبراطی برا از برین برردن ایرن
محدودیتها و همچنین برا درنظرر گررفتن سراختار و
روابررط خویشرراوندی (روش  )MLMو حررذف ارتبرراط
دروغین نشانگر-صفت ،اطالعا نشانگری مناسبی را در
اختیار محققان قرار مریدهرد ،در ایرن تحقیرق از روش
 MLMبرررای بررسرری ارتبرراط نشررانگر-صررفت در
دانهررالهررای گررردوی ایرانرری )(Juglans regia L.
استفاده شد و مشخص گردیرد کره در شررایط قبرل از
اعمال تنش ،خشکی فتوسنتز ارتباط معنیداری را با دو
مکان ژنی  WGA9و  WGA69نشران داد درحقیقرت
قبل از اعمال تنش فتوسنتز تحت کنترل تعداد ژنهای
بیشتری است درحالیکه بعد از اعمال تنش مکان ژنری
 WGA1غلظررت  CO2اتاقررک زیررر روزنرره را کنترررل
میکند در شرایط کمبود آب بهعلت آنکره جرذب CO2
از طریق روزنهها کراهش مرییابرد ،تثبیرت کرربن و در
نتیجه مقدار فتوسنتز کم مریشرود )(Cakmak, 2002
بسته شدن روزنرههرا در طری ترنش گرچره برهمنظرور
کاهش هدررفت آب صور میگیرد ،بهواساۀ ممانعرت
از ورود  CO2مرریتوانررد فتوسررنتز را برره کمتررر از نقارۀ
جبرانری کراهش دهرد ( )Francisco et al., 1995در
نتیجه در ماالعۀ حاضر وجود مکران ژنری  WGA1در
گیاهان تحت تنش میتواند اهمیت زیادی در مقاومرت
به خشکی آنها داشته باشد در شررایط نرمرال نشرانگر

تجزیۀ ارتباط برخی صفا فیزیولوژیک در

 WGA9بیشترین میزان تغییررا صرفت فتوسرنتز را
توجیه کرد ( )R2=0/33و در شررایط ترنش نیرز فقرط
نشانگر  WGA1ارتباط معنیداری ( )P≤0.05برا صرفت
غلظت  CO2اتاقک زیر روزنهای نشان داد ()R2=0.64
همچنین ارتباط معنیداری بین مکان ژنی  WGA9با
صفا تعرق و فتوسنتز و بین مکان ژنی  WGA69برا
صفا هدایت روزنرهای و فتوسرنتز در شررایط نرمرال
وجررود دارد کرره برره خاصرریت پلیرروتروپی (ژنهررای
چنداثره) یا پیوستگی مکانهای کنترلکننردۀ صرفا
ربط داده شد )(Nicholas et al., 2008
درختان جنگلی با گسترۀ وسیعی از صفا مختلف
مرریتواننررد خشررکی را تحمررل کننررد توانررایی تحمررل
خشکی در درختان ،وابسته به توانرایی آنهرا بررای بره
حداقل رساندن هدررفت آب و افزایش جذب آب است
) (Chaves et al., 2003بررسرریهررای مربرروط برره
پاسخهای ژنتیکی درختان جنگلی به خشکی با هردف
بهبود شناسایی ژنهای متحمل به خشکی آغراز شرد
برای مثال تعدادی از ژنهای کنترلکنندۀ مررتبط برا
خشکی اولین بار در کرا تردا  Pinus taedaاز طریرق
تجزیهوتحلیل  DNA( cDNAکلروپالستی) تعدادی از
ژنهای مربوط به استرس خشرکی مشرخص شردند و
توانستند چهار مکان مربوط به کمبود آب را شناسایی
کنند براساس تشابه توالی ژنهای مشخصشده ،تصور
شد که اکثر این ژنها در تقویت دیروارۀ سرلولی بررای
سرررازگاری بررره شررررایط کمبرررود آب نقرررش دارنرررد
)(Chang et al., 1996

Rönnberg-Wästljung

) et al. (2005تعرردادی مکرران صررفا کمرری در
 Quercus robur L.و )90 Brendel et al. (2008
مکان صفا کمی کنترلکننده را کره اثرر زیرادی برر
بازده مصرف آب ) (WUEداشتند شناسرایی کردنرد
تنوع آنهرا نشراندهنردۀ پیچیردگی تحمرل بره ترنش
خشکی در گونههای درختی جنگلی است کره توسرط
ژنهای زیادی کنترل میشود
همچنین مکانیابی ارتبراطی در اسرکن کرل ژنروم
 Picea glaucaو پلرریمورفیسررم تررکنوکلئوتیرردی
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) (SNPدر گسررترۀ وسرریعی ارزیررابی شررد و بررهعنرروان
نشانگرهای ژنتیکی برای اهداف مربروط بره نقشرهبررداری
برهکرار رفرت ) (Namroud et al., 2008امرروزه نقشرۀ
ژنتیکی بسیاری از درختان جنگلی تولید شده و بسیاری از
مکانهای صفا کمری بررای صرفا مررتبط برا خشرکی
شناخته شده است و بهسرعت در ارقامی مانند هیبریدهای
بیرد ) (Salix dasyclados × Salix viminalisرو بره
رشد اسرت ) (Hamanishi and Campbell, 2011برا
توجه به نتایج حاصل ،مریتروان از نشرانگر  WGA1کره
پیوستگی زیادی را در شرایط تنش با صفت غلظرت CO2
اتاقک زیر روزنهای ( )R2=0.64نشان داد ،در برنامرههرای
اصالحی گردو برای شناسایی و گزینش واریتههای مقراوم
به خشکی استفاده کرد البته بهترر اسرت ایرن نشرانگرها
قبل از اسرتفاده در برنامرههرای اصرالحی در ژرمپالسرم
بزرگی از دانهرالهرای گرردو ارزیرابی و تأییرد شروند ترا
اشتباها ناشی از مکانیابی ارتبراطی بره حرداقل برسرد
) (Awais Khan and Schuyler, 2012همچنررین
پیشنهاد میشود بهمنظور دسترسی به منرابع دقیرق و
مورد اطمینان ،از تعرداد دانهرال و تعرداد نشرانگرهای
 SSRبیشتر و همچنین از نشانگرهای متنوع دیگر نیز
استفاده شود تا نشانگرهای مرتبط با صفا مقاومت به
خشکی با کارایی و اطمینران بیشرتر شناسرایی شرود
همچنرین بایرد ارزیرابی فنروتیلی و یادداشرتبرررداری
صفا نیز در شرایط محیای مختلف انجرام گیررد ترا
نشررانگرهای پیوسررتهی پایرردار در شرررایط محیارری
مختلف شناسایی شود البته برای درک و اطمینران از
وجود ارتباط پیوسته بین نشانگرها و صفا مختلرف و
همچنین شناسایی مکانهای کنترلکنندۀ این صرفا
بر روی کروموزومها ،تهیۀ جمعیتهای در حال تفررق
ماننرررد  F1و دابرررل هاپلوییررردها 9ضرررروری اسرررت
)(Naghavi et al., 2007
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Abstract
Walnut has a high economic value because of the good quality of wood and fruits. So this
species has been harvested since many years ago till today and has been introduced as a
protected species. The performance of Juglans regia increases in wet years, but reduces in dry
years, hence paying attention to physiological and morphological parameters in order to
identify the genomic regions related to drought resistant is important for breeding programs in
walnut. In this study, genetic diversity by SSR markers has been evaluated. Also, the
association of used primers with physiological and morphological traits were analyzed before
and after drought stress. 10 SSR primer pairs generated 53 alleles in 62 walnut seedlings. All
locies showed significant difference (p≤0.01) from the Hardy-Weinberg. Dendrogram of the
Neighbour-Joining method showed that 62 walnut seedlings divided to four main groups.
Analyses of population structure by Structure 2.3.1 software identified two sub populations
(k=2). Based on association mapping analysis, by using MLM (mixed liner model) method,
transpiration, conductance and photosynthesis have been controlled by WGA9 and WGA69
locies in normal condition. In stress condition WGA1 loci showed relationship with CO2
concentration that was covered %75 of variations of this trait. The results of this study can be
used in breeding programs of Juglans regia to identify drought resistant varieties.
Keywords: Drought stress, Genetic diversity, Mixed linear model, Physiological traits.
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