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چكيده
به منظور بررسی ارتباط صفات كمی و نشانگرهای  )Inter Simple Sequence Repeat( ISSRآزمايشای تحات دو شاراي مزرعاه و
آزمايشگاه در دانشگاه زنجان انجام شد .در اين آزمايش از  21آغازگر  ISSRاستفاده شد و صفات زراعی (شامل تعاداد گال ،وزن تار كلالاه،
وزن تر گل ،وزن خشک كلاله ،وزن خشک گل ،طول كلاله ،عملکرد زعفران ،تعداد بنهدختری ،وزنتر بنه ،وزنخشک بنه ،تعداد برگ ،طاول
برگ ،عرض برگ ،سطح برگ ،وزن خشک برگ ،زيستتوده ،شاخص برداشات) ،صافات فيزيولوژياک (سارعت تعارق ،هادايت روزناهای،
فتوسنتز) و متابوليتهای ثانويه (پيکروكروسين ،سافرانال و كروسين) در طول فصل رشد اندازهگيری شدند .از آغازگرهاای ماورد اساتفاده 5
آغازگر دارای تکعير نبودند و  07آغازگر دارای تکعير ،نندشکلی نشان دادند .اين آغازگرها در مجموع  055باند را ايجاد نمودند كاه مياانگين
تعداد باندها در كل جايگاهها  7/92بود .بيشترين تعداد آلل مربوط به آغازگر  00( I-8آلل) بود .اما بيشترين مقدار هتروزيگوسيتی و محتاوای
اطلاعات نندشکلی درجايگاه  I-7مشاهده شد كه مقدار آن  1/55بود .نتايج تجزيه رگرسيون گام به گام نشان داد آغازگرهای ماورد مطالعاه
( 5آغازگر) با اكعر صفات بهجز وزن تر گل ،سافرانال ،كروسين ،تعداد بنه دختری و سرعت تعارق ارتبااط معنایداری داشاتند و بايشتارين
ضريب تبيين مربوط به صفات عملکرد ( ،)75%وزن خشک برگ ( ،)71%تعداد گل ( )75%و سطح برگ ( )71%بود .آغازگر  I-6با  5صافت
كمی در ارتباط بود كه بيشترين ارتباط را در ميان آغازگرهای مورد مطالعه با صفات كمی داشت .اين آغازگر با صافات وزن تار كلالاه ،وزن
خشک كلاله ،وزن تر و خشک بنه ،تعداد برگ ،سطح برگ ،وزن خشک برگ ،هدايت روزنهای و فتوسنتز ارتباط دارد .آغازگر  00 ،I-6مکاان
ژنی را در جمعيت مورد مطالعه شناسايی كرد با توجه به تعداد مکانهای ژنی شناسايی شده میتواند يکی از آغازگرهای مهام در ارتبااط باا
صفات كمی تلقی گردد .آغازگرهای  U808و  U834بهترتيب با  0و  0صفت در ارتباط بودند كه بعد از آغازگر  I-6بيشترين ارتباط با صفات
كمی را داشتند .اين دو آغازگر بطور مشترک با صفات تعدادگل ،شاخص برداشت و عملکرد كلاله در ارتباط بودند .با توجه به ارتباط مشااهده
شده احتمال دارد بتوان از اين جايگاههای نشانگری برای گزينش اكوتيپها براساس صفات اشااره شاده در جمعياتهاای زعفاران زراعای
استفاده نمود.
كلمات كليدي :عملکرد زعفران ،رگرسيون گام به گام ،هتروزيگوسيتی ،محتوای اطلاعات نند شکلی
 -0استاديار پژوهشی بخش تحقيقات زراعی باغی ،مركز تحقيقات و آموزن كشاورزی و منابع طبيعی جنوب استان كرمان ،سازمان تحقيقات ،آموزن و ترويج كشاورزی ،جيرفت،
ايران
 -2استاد گروه توليد و ژنتيک گياهی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
 -5دانشيار دانشکده كشاورزی ،گروه به نژادی و بيوتکنولوژی گياهی ،دانشگاه تبريز
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های دوبرابر كردن كروموزومهاا نتاايج رضاايتبخشای فاراهم

مقدمه
زعفران با نام علمی  Crocus sativus L.از خانواده زنبقی-

نکرده اسات ( ;Bagheri & Vessal, 2003; Khan, 2007

ها ( )Iridaceaeاست كاه باه واساطه ارزن فاراوان دارويای و

 .)Nehvi et al., 2007بنابراين شناسايی منابع تنوع به لحااظ

ادويهای از جايگاه ويژهای در ميان گياهان دارويی برخوردار است

برخی صفات باارزن از قبيال تناوع در تعاداد كلالاه ،عملکارد و

( .)Gresta et al., 2009امروزه زعفران بهخاطر استفادهان باه

پتانسيل بيوسنتزی متابوليتهای ثانوياه مهام مایتواناد نقاش

و ادويه طبيعی در غذا توجه زيادی را در علوم صنايع

مهمی را در اصلا زعفران ايفا كند .هرنناد بيشاتر برناماههاای

غذايی به خود جلب كرده است كه میتواند جايگزين رن هاای

اصلاحی بر اساس گزينش فنوتيپی و مورفولوژيکی اساتوار اسات

مصنوعی ،عطرها و تقويت كنندهها شود ( .)Kafi, 2006كشات

اما با توجه به محدود بودن تعاداد نشاانگرهای مورفولاوژيکی و

زعفااران در كشااور در حااال افاازايش اساات بطوريکااه مساااحت

متأثر بودن آنها از عوامل محيطای ،كااربرد اينگوناه نشاانگرها

زعفرانكاری در ايران در سال  0550به حادود  55هازار هکتاار

محدود میباشد ( Zaccardelli et al., 2003; Farshadfar et

رسيده است كه  95هزار هکتار آن (حدود  )%51در اساتان هاای

 .)al., 2008امروزه برای بررسی تنوع ژنتيکی به صورت بسايار

خراسان رضوی و جنوبی و مقدار كل توليد زعفاران كشاور 500

گستردهای از نشانگرهای مولکولی استفاده میشود .نشاانگرهای

تن میباشد ( .)MAJ, 2018تکعيار زعفاران بخااطر تريپلوئياد

مبتنی بر واكنش زنجيرهای پليمراز به دليال ساادگی و نيااز باه

بودن و عدم توليد بذر باهطرياق غيرجنسای صاورت مایگيارد

مقادير كم  DNAكاربرد زيادی دارند  .انتخاب نوع نشاانگرهای

( .)Grilli-Caiola, 2004بههمين خاطر گزينش كلاونی نقاش

مولکولی به تکرارپاذيری بالاا ،ساادگی رون و هزيناه پاايين و

مهمی در اصلا صفات زعفران زراعی ايفا مایكناد .بساياری از

قابليت اعتماد بالای آن بستگی دارد ( .)Han et al., 2007كيفی

پژوهشگران معتقد هستند بهخااطر اينکاه زعفاران ياک گوناه

و بيکای ( )Keifi & Beiki, 2012باا اساتفاده از نشاانگرهای

كلون شده میباشد ،تنوع ژنتيکی كافی برای استفاده در برناماه-

 RAPD0و  SRAP2تنوع قابل ملاحظاهای باين اكوتياپهاای

های گزينشای را نادارد (Alavi Kia et al., 2008; Rubio-

زعفران پيدا كردند و با استفاده از تجزيه كلاستر اكوتيپهاا را در

 .)Moraga et al., 2009بههمين خاطر گازينش كلاونی باه-

 0گروه مختلف قرار دادند و عنوان كردند كه زعفران يک گوناه

منظور اصلا عملکرد زعفران خيلی موفق نبوده است .علااوه بار

مونومورف نمیباشد و میتوان از تنوع موجاود آن بارای اهاداف

اين جهشهای شناسايی شده حاصل از موتاژنهاای طبيعای ياا

اصلاحی استفاده نمود .امروزه ،نشاانگرهای مولکاولی باهعناوان

مصنوعی وراثتپذير نيستند .مشکل عقيمای ناشای از تريپلوئياد

ابزاری مفيد جهت ارزيابی تنوع ژنتيکای موجاود در ژرم پلاسام،

بودن زعفران از كاربرد برنامههای دورگگيری ممانعت باهعمال

تعيين مکان ژنهای مقاومت به بيماری ،تانشهاای محيطای و

میآورد .بنابراين رونهاای اصالا سانتی نياز در برناماههاای

همچنين رابطه بين اجاداد وحشای و رقامهاای اصالا شاده در

اصلاحی زعفران كارساز نيستند .از اينرو بايستی از تکنيکهاای

گياهان بهكاربرده میشوند ( .)Condon et al., 2008ازايانرو،

آزمايشگاهی و موتاژنهای مصنوعی برای اين امر بهره جسات.

تعيين ارتباط بين نشانگرهای مولکولی و صفات مورفولاوژيکی و

عنوان رن

هرنند كه تا به امروز هم موتاژنهای مصنوعی و هام تکنياک-

0- Random Amplification of Polymorphic DNA
2- Sequence-Related Amplified Polymorphism
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فنوتيپی ،میتواند گامی مؤثر در استفاده از گزينش جمعيتی باشد

ماارتب بااا بيماااری بودنااد .اياان مطالعااه بااه منظااور شناسااايی

( .)Ahmadi et al., 2017شناسااايی نشااانگرهای مولکااولی

آغازگرهای آگاهی بخاش نشاانگر  ISSRمارتب و پيوساته باا

پيوسته با ژنهاای كنتارل كننادهی صافات ،باهعناوان روشای

صفات زراعی ،فيزيولوژيک و متابوليتهای ثانويه انجام شد.

بسيارمفيد جهت شناسايی ژنوتيپهای متفااوت و متماايز تلقای
میشود .تجزيه ارتباطی روشی است كه ناه تنهاا امکاان مکاان

مواد و روشها

يابی دقيق ژنها را فراهم میكند بلکه امکان شناساايی ناواحی

مواد آزمايشی و صفات فنوتيپی

كروموزومی ديگری كه در مطالعات مبتنی بر پيوستگی امکاان-

بااه منظااور بررساای ارتباااط بااين صاافات فنااوتيپی (زراعاای،

پذير نيستند را نيز ميسر میسازد .كارايی اين رون در انسان نيز

فيزيولوژيااک و متابوليااتهااای ثانويااه) زعفااران و آغازگرهااای

برای شناسايی و مکان يابی ژنهای كنترل كننده صفات منادلی

مختلف نشانگر  ISSRآزمايشی در قالب طر بلوکهای كامال

مشحص شده است و در علوم گياهی نيز رو به گساترن اسات

تصادفی با سه تکارار در طای دو ساال در مزرعاه تحقيقااتی و

( Jun et al., 2008؛ .)Gebhardt et al., 2004پژوهشگران با

آزمايشگاه دانشکده كشاورزی دانشاگاه زنجاان انجاام شاد09 .

استفاده از تجزيه ارتباطی ،نشانگرهای  ISSRمرتب باا صافات

اكوتيپ زعفران از مناطقی كه بيشترين سابقه كشات زعفاران را

مورفولوژيک در گيااه يونجاه را معرفای نمودناد ( Abdollahi

دارند از سراسر كشور جمع آوری گرديد (جدول  .)0صفات زراعی

 .)Mandoulakani & Azizi, 2014ايان محققاين عناوان

(شامل تعداد گل در متر مربع ،وزن تر كلالاه ،وزن تار گال ،وزن

نمودند اكعر آغازگرهای مورد استفاده روی صفات ماورد مطالعاه

خشک كلاله ،وزن خشک گل ،طول كلاله ،عملکرد زعفران ،تعداد

مؤثر بودند ،بطوريکه میتوان از اين آغازگرها همراه با اطلاعاات

بنهدختری ،وزنتر بنه ،وزنخشک بنه ،تعداد برگ ،طاول بارگ،

صفات مورفولوژيک در اصالا يونجاه زراعای جهات شناساايی

عرض برگ ،سطح برگ ،وزن خشک برگ ،زيستتوده ،شااخص

والدين مناسب برای تهيه جمعيتهای نقشاهياابی و تولياد ارقاام

برداشت) ،صفات فيزيولوژيک (سرعت تعارق ،هادايت روزناهای،

هيبريد استفاده كرد .اخيراع نشانگرهای  ISSRمرتب باه تحمال

فتوسنتز) در طی فصل رشاد و متابولياتهاای پيکروكروساين،

به سفيدک پودری در گياه بالغ جو با استفاده از تجزياه ارتبااطی

سافرانال و كروسين براساس رون استاندارد ملی ايران ( ISIRI,

شناساايی شاده اسات ( .)Ahmadi et al., 2017همچناين باا

 )2006اندازهگيری شدند.

استفاده از رون تجزيه ارتباطی  0نشانگر  SSRمرتب با ساطح
زير منحنی پيشرفت ( ،)AUDPCو  0نشانگر مرتب باا ضاريب
آلودگی بيماری نهايی درگندم برای مقاومت به زن

زرد معرفی

شده است ( .)Khodarahmi et al., 2009ايوانديک و همکاران
( ،)Ivandic et al., 2002بااا اساتفاده از  55نشااانگر  SSRو
رون تجزيه ارتباطی ،نشانگرهای مرتب با زمان گلادهی تحات
رژيمهای مختلف رشادی را در جاو شناساايی كردناد .اووسانا و
همکاران ( )Ovesna et al., 2002با استفاده از  01آغازگر رپيد،
 11-71درصد آغازگرها نناد شاکل بودناد كاه تنهاا  7آغاازگر

استخراج  DNAژنومی و تكثير قطعات

در ابتدای فصل رشد از برگهای تازه مربوط به هر اكوتياپ
 0نمونه بطور جداگانه برداشت و در فريزر  -91درجه سانتیگراد
تا زمان استخراج نگهداری شدند .استخراج  DNAاز برگهاای
تازه زعفران ( 001ميلی گرم) به رون  CTABبا انادكی تغييار
انجام شد ( .)Saghai-Maroof et al., 1984پس از اساتخراج
 DNAباارای اناادازه گيااری كمياات از نااانودراپ Thermo

 Scientificو ارزيابی كيفيت آن از الکتروفورز بر روی ژل آگارز
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يک درصد باا اساتفاده از رنا

 Rebustاساتفاده شاد .در ايان

اكوتيپهای زراعی زعفران استفاده شد (جدول .)2

پااژوهش  21آغااازگر  ISSRجهاات ارزيااابی تنااوع ژنتيکاای
جدول  -9مشخصات جغرافيايی مناطق منشأ اكوتيپهاي مختلف زعفران
Table 1- Geographical characteristics of the origin regions of different saffron ecotypes

ارتفاع از سﻄح
عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

Latitude

Longitude

دریا

Province

’310 5

’560 02

Above sea
level
1432

استان

Yazd

’340 51

’580 19

1250

RazaviKhorasan

’350 15

’570 57

1000

RazaviKhorasan

’290 7

’540 2

1730

Fars

’340 56

’590 42

990

RazaviKhorasan

’340 10

’580 10

1293

SouthKhorasan

’330 43

’590 10

1432

SouthKhorasan

’340 21

’580 41

1056

RazaviKhorasan

’360 54

’540 24

1300

Golestan

’340 15

’580 17

985

RazaviKhorasan

’350 12

’580 28

1109.7

RazaviKhorasan

’330 32

’510 54

1684.9

Isfahan

’360 16

’580 48

1213

RazaviKhorasan

’340 58

’590 37

1141

RazaviKhorasan

’350 16

’590 13

1450.8

RazaviKhorasan

’350 15

’600 35

950.4

RazaviKhorasan

’310 28

’550 47

1650

Kerman

’350 27

’590 47

1300

RazaviKhorasan

يزد
خراسان
رضوی
خراسان
رضوی
فارس
خراسان
رضوی
خراسان
جنوبی
خراسان
جنوبی
خراسان
رضوی
گلستان
خراسان
رضوی
خراسان
رضوی
اصفهان
خراسان
رضوی
خراسان
رضوی
خراسان
رضوی
خراسان
رضوی
كرمان
خراسان
رضوی

عدد

Region

منﻄقه

Bahabad

بهاباد

1

Bajestan

بجستان

2

Bardeskan

بردسکن

3

Estahbanat

استهبانات

4

Feizabad

فيض آباد

5

Ferdows

فردوس

6

Ghaien

قاين

7

Gonabad

گناباد

8

Azadshahr

گرگان

9

Kalilabad

خليلآباد

10

Kashmar

كاشمر

11

Natanz

نطنز

12

Neishabour

نيشابور

13

Roshtkhar

رشتخوار

14

TorbatHeidarieh

تربت-
حيدريه

15

Torbat-Jam

تربتجام

16

Zarand

زرند

17

Zaveh

زاوه

18

Number

شناسایی نشانگرهای  ISSRمرتبط با صفات کمی اکوتیپهای زعفران زارعی
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جدول  -5نام ،دماي اتصال و توالی نوكلئوتيدي  50آغازگر ISSR
Table 2- Name, annealing temperature and Nucleotide sequence of 20 ISSR primer
رديف
نام خلاصه
دما ()°C
توالی
آغازگر Primer
Row
Abbreviation name Temprature Sequence
1
ISSR1
I-1
41.7
(GA)8A
2
ISSR2
I-2
50.5
(CA)8AT
3
ISSR3
I-3
(CA)8AC
4
ISSR4
I-4
40.3
(GA)8T
5
ISSR5
I-5
50.1
(CA)8GT
6
ISSR6
I-6
51.3
(CA)8GA
7
ISSR7
I-7
51.0
(AC)8G
8
ISSR8
I-8
50.1
(AC)8TG
9
ISSR9
I-9
57.1
' (AC)8CG
10
ISSR10
I-10
40.0
(AG)8T
11
ISSR11
I-11
(CT)8G
12
ISSR12
I-12
(GA)8C
13
ISSR13
I-13
44.0
(GA)8TC
14
ISSR14
I-14
49.0
(GA)8CG
15
UBC808
U808
45.0
(AG)8C
16
UBC834
U834
47.0
(AG)8CT
17
UBC835
U835
51.0
(AG)8CC
18
UBC836
U836
48.8
(AG)8CA
19
UBC841
U841
53.0
(GA)8CC
20
UBC851
U851
54.0
(GT)8CG

واكنش زنجيرهای پليمراز در دساتگاه ترموساايکلر در حجام

ثانيه (جهت اتصال آغازگرها) و  0دقيقه در  72درجه سانتیگاراد

 02/0ميکروليتر شامل پرايمر و  DNAژنومی هر كدام به حجم

و سپس بس نهايی در دمای  72درجه سانتیگاراد باه مادت 7

 0μLبا غلظت  21نانوگرم ،مساتر مايکس (µl ،1/0 μL )2X

دقيقه انجام شد .تفکيک محصولات حاصل از واكنش زنجيره ای

 0ddH2Oانجام گرفت .نرخه دمايی واكنش زنجيرهای پليماراز

پليمراز با استفاده از آگااروز  5درصاد انجاام شاد .رنا آميازی

با برنامه زمانی  0دقيقه واسرشته سازی اوليه در دمای  50درجاه

قطعات تکعير شده با استفاده از رن

 Rebustانجام شاد .بارای

سانتیگراد ،و  50نرخه شامل  00ثانيه واسرشاته ساازی در 50

تعيين اندازه باندها از نشانگر با اندازه ( 01bpشاركت فرمنتااس)

درجه سانتیگراد ،دمای توصيه شده برای هر آغازگر به مدت 01

استفاده گرديد (شکل .)0

شكل  -9الگوي قطعات تكثير شده توسط آغازگر  I2براي اكوتيپهاي بهاباد ( ،)9بجستان ( ،)5بردسكن ( )3و استهبانات ()4
Figure 1- Pattern of amplified fragments by I2 primer for ecotypes of Bahabad (1), Bajestan (2), Bardeskan (3) and
Estahbanat (4).
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تجزيه دادهها

را ايجاد نمودند كه ميانگين تعداد باندها در كل جايگااههاا 7/92

پس از امتياز دهی باندها بصورت ( 1عادم حضاور باناد) و 0

بود (جدول  .)5اين نتايج نشان دادند كه نشانگرهای  ISSRقادر

(حضور باند) ،محتوای اطلاعات نندشکلی ( )PICو ضريب تناوع

هستند نند شکلی بالايی را در زعفران شناسايی نمايند و از ايان

ژنای ( )Hآغازگرهااای تکعيار شااده بااا اساتفاده از از ناارم افاازار

رو برای گروهبندی اكوتيپها و گزينش نشانگری مفياد هساتند.

 GeneAlexنسخه  1.31محاسبه شد .فرمول های محاسبه باه

درحالیكه روبيو موراگا و همکااران ()Rubio-Moraga, 2009

شر ذيل میباشد:

گزارن كردند كه نشانگر  ISSRقادر به شناسايی تناوع موجاود
در ژنوم زعفران نيست .جهت ارزيابی دقيقتر آغازگرهای ISSR

فراواناای آلاال iام در يااک مکااان مشااخص N ،تعااداد
مکانهای ژنی میباشد ).(Nei, 1973

مورد مطالعه ،تعداد آللهای مشاهده شده محاسابه شاد (جادول
 .)5نتايج حاصل از تعداد آللهای مشااهده شاده نشاان داد كاه
ميانگين اين پارامتر در كل آغازگرهای ماورد مطالعاه  7/92باود
كه آغازگر  I-8با  00و آغازگرهای  I-13 ،I-10 ،I-1و  U808با

كه در آن  q=1-pو  pنسبت افراد دارای باند موردنظر اسات

(.)Ghislain et al., 1999

نهار آلل بهترتيب بيشترين و كمترين تعداد آلل مشاهده شاده را
در بااين آغازگرهااای مااورد مطالعااه داشااتند .مقاادار متوساا

در نهايت به منظور يافتن ارتباط باين نشاانگرهای  ISSRو

هتروزيگوسيتی مورد انتظار و محتاوای اطلاعاات نندشاکلی باه

صفات زراعی ،فيزيولوژيک و متابولياتهاا از تجزياه رگرسايون

ترتيب  1/15و  1/05محاسبه شاد (جادول  .)5بيشاترين مقادار

نندگانه به رون گام به گام استفاده شد .در ايان رون مکاان-

ضريب تنوع ژنی درجايگاه  I-7مشاهده شد كاه مقادار آن 1/55

های نشانگری بهعنوان متغيرهاای مساتقل و صافات فناوتيپی
اندازهگيری شده بهعنوان متغيار وابساته در نظار گرفتاه شادند.
تجزيه رگرسيون گام به گام با استفاده از نرم افازار )SPSS (21

انجام شد.
نتايج و بحث
 ISSRنشانگری است كه امکان تکعير قطعااتی از  DNAرا
كه بين دو ريزماهواره قرار دارند و به اندازه كافی بههام نزدياک
هساتند را فاراهم مایآورد (.)Prevost & Wilkinson, 1999
اين نشانگر بهدليل توزيع گسترده در سرتاسر ژنوم ،تکرارپاذيری
بالا و عدم نياز به اطلاعات قبلای در ماورد تاوالی ژناوم اساتفاده
گستردهای در ميان محققان پيدا كرده است .از باين  21آغاازگر
مورد استفاده 5 ،آغازگر دارای تکعير نبودناد و  07آغاازگر دارای
تکعير ،نندشکلی نشان دادند .اين آغازگرها در مجموع  055باناد

بود .در حاليکاه جايگااههاای U841و  I-4باهترتياب باا (1/07
 )1/21،و ( 1/01و  )1/20كمتارين مقادار ضاريب تناوع ژنای و
 PICرا داشاتند .بيکای و همکااران ( )Beiki et al., 2013باا
مطالعاااه بااار روی اكوتياااپزراعااای و وحشااای 011درصاااد
هتروزيگوسيتی را برای جايگاههای مورد مطالعه گزارن كردناد.
در اين پژوهش ارتباط معنیداری بين تعداد آلل در هر جايگااه و
ميزان  PICدر هر جايگاه پيدا نشد ( r=1/001و .) p=1/17
برای تعيين ارتباط بين صفات كمی مورد مطالعه باا مکاان-
های نشانگری  ISSRاز رون رگرسايون گاامباهگاام اساتفاده
گرديد .نتايج نشان داد آغازگرهای مورد مطالعه باا اكعار صافات
بهجز وزن تر گل ،سافرانال ،كروسين ،تعداد بنه دختری و سرعت
تعرق ارتباط معنیداری داشتند و بيشترين ضريب تبيين مرباوط
به صفات عملکرد ،وزن خشک برگ ،تعداد گل و سطح برگ بود
(جدول .)0
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Table 3- Descriptive statistics of 17 ISSR primers in saffron ecotypes

تعداد آللهاي مشاهده شده

تنوع ژنی

محتواي اطلاعات چندشكلی

U851
U841
U836
U835
U834
U808
I-1
I-2
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
I-9
I-10
I-13
I-14

Number of observed alells
8
8
9
7
5
4
4
9
7
12
11
10
15
7
4
4
9

Gene diversity
0.77
0.17
0.79
0.83
0.88
0.51
0.53
0.81
0.26
0.89
0.73
0.93
0.88
0.75
0.47
0.74
0.81

Sum جمع

133

11.76

PIC
0.49
0.16
0.49
0.48
0.45
0.42
0.43
0.48
0.24
0.44
0.49
0.39
0.45
0.50
0.40
0.49
0.48
7.35

Average ميانگين

7.82

0.69

Primer آغازگر

0.43

ISSR  آغازگرهاي آگاهی بخش مرتبط با صفات كمی بر اساس نشانگر-4 جدول
Table 4- Informative primers related with quantitative traits based on ISSR marker

تعداد آغازگر

مكان ژنی

)%( ضريب تبيين

Flower number

Primer number
3

Locus
U808, U834, U836

Coefficient of Determination
73

Stigma fresh weight

2

I-6, I-14

60

Flower fresh weight

0

1

0

Stigma dry weight

1

I-6

46

Flower dry weight

1

U-836

36

Stigma length

1

I-14

24

صفات كمی

Quantitative traits

تعداد گل
وزن تر كلاله
وزن تر گل
وزن خشک كلاله
وزن خشک گل
طول كلاله
عملکرد
پيکروكروسين
سافرانال
كروسين
تعداد بنه
وزنتر بنه
وزنخشک بنه
تعداد برگ
طول برگ
عرض برگ
سطح برگ
وزن خشک برگ
زيستتوده
شاخص برداشت
سرعت تعرق
هدايت روزنهای
فتوسنتز

Yield

3

I-14, U808, U834

79

Picrocrocin

1

I-1

31

Safranal

0

0

Crocin

0

Corm number

0

1
1
1

Corm fresh weight

1

I-6

29

Corm dry weight

3

I-1, I-6, I-7

63

Leaf number

1

I-6

32

Leaf length

1

I-4

25

Leaf width

1

U834

29

Leaf area

4

U834, U836, I-4 , I-6

70

Leaf dry weight

3

I-4, I-5, I-6, U808

76
0
63

0
0

Biomass

0

1

Harvest index

2

U834, U808

Transpiration rate

0

1

0

Stomatal conductance

2

I-6, I-4

48

Phothosynthesis

1

I-6

24
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از بين آغازگرهای مورد مطالعه  5آغاازگر باا صافات كمای

بالای جايگاههای نشاانگری  I-14, U808, U834باا عملکارد

ارتباط داشتند و باين سااير آغازگرهاا و صافات كمای ارتبااطی

میباشد .ملاحظه دقيقتر نتايج نشان میدهد صفت تعداد گل كه

مشاهده نشد (جدول  .)0آغازگر  I-6با  5صفت كمای در ارتبااط

يکی از اجزای اصالی عملکارد زعفاران اسات ،باا جايگااههاای

بود كه بيشترين ارتباط را در ميان آغازگرهای ماورد مطالعاه باا

نشانگری  U836, U808, U834ارتباط معنایدار دارد كاه در

صفات كمی داشت .اين آغاازگر باا صافات وزن تار كلالاه ،وزن

دو جايگاه با عملکرد مشترک هستند .اين موضوع نشاان دهناده

خشک كلاله ،وزن تر و خشک بنه ،تعداد برگ ،سطح بارگ ،وزن

اهميت اين دو جايگاه نشانگری ( )U808, U834در تعيين تعداد

خشک برگ ،هدايت روزنهای و فتوسنتز ارتباط دارد .آغازگر ،I-6

گل و عملکرد میباشد .عباسای و همکااران ( Abbasi et al.,

 00آلل را در جمعيت مورد مطالعه نشان داد كه میتواند يکای از

 ) 2015نيز از رگرسيون گام به گام بارای بررسای ارتبااط باين

آغازگرهااای مهاام در ارتباااط بااا صاافات فناوتيپی تلقاای گااردد.

نشانگرهای مولکولی  RAPDو  ISSRو صافت بيمااريزايی در

آغازگرهای  U808و  U834بهترتيب با  0و  0صفت در ارتبااط

نهالهای گردو استفاده كردناد .عبادالهی منادولکانی و عزيازی

بودند كه بعد از آغازگر  I-6بيشترين ارتبااط باا صافات كمای را

( )Abdollahi Mandoulakani & Azizi, 2014گازارن

داشتند .اين دو آغازگر بطور مشترک با صفات تعدادگل ،شااخص

كردند كه اكعر آغازگرهای  ISSRبا صفات مورد مطالعاه ارتبااط

برداشت و عملکرد كلاله در ارتباط بودند .ارتباط ياک آغاازگر باا

دارند و میتوان از اين آغازگرها در برنامههاای اصالاحی يونجاه

نند صفت در اين پژوهش میتواند ناشی از اثرات پليوتروپی و يا

برای شناسايی والدين مناسب برای تهيه جمعيتهای نقشهياابی

پيوستگی مکانهای مربوطه باشد ( .)June et al., 2008از بين

و توليد ارقام هيبريد استفاده كرد .بر اساس نتايج مشخص گرديد

صفات مورد مطالعه ،صفات سطح برگ و وزن خشک بارگ هار

كه تقريباع  01درصد از آغازگرهای استفاده شده باا صافات ماورد

كدام با نهار جايگاه نشانگری در ارتبااط بودناد كاه دو جايگااه

مطالعه در ارتباط بودند ولی برای اطمينان از ارتباط اين جايگااه-

نشانگری  I-4و  I-6در هار دو يکساان بودناد .هرنناد ايان دو

های نشانگری با صفات مورد مطالعه لازم است مطالعات ديگری

صفت با نهار جايگااه نشاانگری در ارتبااط بودناد ولای درصاد

انجام گردد .با توجه به ارتباط مشاهده شده احتمال دارد بتوان از

تغييرات تبيين شده آنها (وزن خشک برگ  %71و ساطح بارگ

اين جايگاههای نشانگری برای گزينش اكوتيپهاا در جمعيات-

 )%71نسبت به عملکرد كه با سه جايگااه نشاانگری در ارتبااط

های زعفران زراعی استفاده نمود.

است ( 75درصد) ،كمتر بود .اين موضاوع نشاان دهناده ارتبااط
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Abstract
In order to investigate the relationship between quantitative traits and ISSR markers, an experiment was
carried out under farm and laboratory conditions at the Zanjan University. In this experiment, 20 primers of
ISSR marker were used, and the agronomic traits (including flower number, fresh weight of Stigma, fresh
weight of flower, dry weight of Stigma, dry weight of flower, stigma length, saffron yield, corm number,
fresh and dry weight of corm, number of leaves, leaf length, leaf width, leaf area, dry leaf weight, biomass,
harvest index), physiological traits (transpiration rate, stomatal conductance, photosynthesis) and secondary
metabolites (Picocrocin, Safranal, and Crocin) were measured during the growing season. Three primers of
the total did not amplify. 17 ISSR primers amplified 133 loci among 20 saffron ecotypes, with an average of
7.82 loci per primer. The highest number of alleles were for the I-8 primer (15 alleles). However, the highest
amount of heterozygosity and polymorphism information content was found at the I-7 locus, which was 0.93.
The results of stepwise regression analysis showed that the primers studied (i.e., nine primers) had a
significant relationship with most traits except the fresh weight of flower, saffranal, crocin, corm number, and
transpiration rate. The highest coefficient of determination was related to yield traits (79%), dry leaf weight
(76%), flower number (73%), and leaf area (70%), respectively. I-6 locus was associated with nine
quantitative traits, which had the highest relationship among studied primers with quantitative traits. This
primer was associated with the fresh weight of stigma, dry weight of stigma, fresh and dry weight of corm,
leaf number, leaf area, dry leaf weight, stomatal conductance, and photosynthesis. This primer (I-6), showed
11 alleles in the studied population, which can be considered as important primers in relation to quantitative
traits. U808 and U834 primers were associated with 5 and 4 traits, respectively, which had the highest
association with quantitative traits after the I-6 primer. These primers were associated with the number of
flowers, harvest index, and yield. Considering the observed relationship, it is possible to use these markers
loci to select ecotypes based on the related traits in saffron populations.
Keywords: Saffron yield, Stepwise regression, Heterozygosity, Polymorphism information content.
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