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 چکيده

 با صفات مورفولوژی کيفی و نتايج فيزيولوژی و مورفولوژی کشت هيدروپونيک RAPDاين مطالعه به منظور بررسی رابطه نشانگر مولکولی 
 روی شش واريته تجاری و اميدبخش که به طور وسيع درايران کشت می شوند انجام SAS نيشکر توسط رگرسيون  مرحله ای با نرم افزار در گياه

.  آغازگر در بين ارقام، پلی مورف بودند٣٠ آغازگر مورد استفاده ٦٥ صورت گرفت که از RAPDآزمايشات با استفاده از مارکر مولکولی . شد
 عدد بودند که در مجموع ١٢٧ عدد و تعداد نوارهای مونومورف ٢٥٦تعداد نوارهای چندشکل .  باند تشکيل گرديد٣٨٣دست آمده طبق نتايج به 

در مرحله بعد صفات کيفی مورد بررسی قرار گرفتند، در اين بررسی بعد از کمی سازی داده ها هر صفت به .  درصد چندشکلی به وجود آمد٨٤/٦٨
به عنوان متغيرمستقل وارد مدل رگرسيونی شدند، اين کار برای صفات به دست ) ١ و ٠(ن متغير وابسته و داده های مولکولیصورت مجزا و به عنوا

آمده از کشت هيدروپونيک نيز انجام شد و با انجام اين کار باندهای وارد شده به مدل که باالترين ضريب تبيين را دارا بودند و توانستند صفت مورد 
نتايج نشان می دهد که با انجام اين مطالعه می توان تصميمات بهتری در مورد انتخاب ژنوتيپ ها در برنامه . يه نمايند، مشخص گرديدندنظر را توج

 و بدست آوردن نوارها با اين ضريب تبيين RAPDولی با اين وجود انجام مطالعات مولکولی با مارکر . اصالحی و حتی گروه بندی آنها اتخاذ نمود
برای اين کار نياز به .  به صورت احتمال می باشند و با اطمينان خاطر صد در صد نمی توان باندهای گرفته شده را برای اين صفات توجيه نمودفقط

مارکرهای اختصاصی تر می باشد، که در مطالعه صورت گرفته به علت حجم زياد کار و هزينه بر بودن آزمايشات قادر نبوديم از مارکرهای 
 . استفاده نماييمAFLP و RFLP, SSRصی همچون اختصا

 ، رگرسيون مرحله ایRAPDنيشکر، نشانگر مولکولی :کلمات کليدی
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Abstract 
This study was conducted to evaluate the relationship between RAPD markers and morphological traits in sugarcane 
(Saccharum spp) using 6 important commerical varieties of Iran. 383 band were obtained (256 polymorph and 127 
monomorph) and 30 out of 65 primers reveald polymorphism among cultivars. Associations between the RAPD and 
the phenotypic  means of genotypes for the various quantitative were established using the multiple regression 
approach(stepwise method). Each quantitative trait was treated as a dependent variable and the variation molecular 
marker genotypes(scored 1 for presence and 0 for absence) as independent variables. The bands that finally were 
entered on the model and had high R2 were discussed. The results showed that there is close relationship between 
each of the traits and the first band that were entered on the model. Therefore in the future studies, we could extract 
and use part of the genome that is in near relationship with the specific trait in sugarcane varieties. 
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مقدمه

 
های نوين کار با مارکرهای مولکولی در ارزيابی روابط بين ژنوتيپ ها در يک گونه     قبل از شناسايی و معرفی روش

اخيرًا علم بيوتکنولوژی کمک شايانی در تشخيص روابط . خاص غالبًا صفات مورفولوژيک نقش عمده را ايفا می نمودند
نشانگر های مولکولی و صفات مورفولوژی هر دو می توانند تکميل . ستژنتيکی و فيلوژنی در اصالح گياهان نموده ا

گزارشات . کننده يکديگر باشند و نمی توانند به تنهايی ابزار مفيد و سودمندی در متدهای مختلف اصالحی محسوب شوند
يو ). ٤و١،٢،٣(استمختلف مبنی بر ارتباط توام صفات مورفولوژی و مولکولی با استفاده از روش های آماری بيان شده 

 ارتباط بين صفت مقاومت به بيماری باليت باکتريايی در لوبيا زراعی، با ژنوم اين گياه را توسط مارکر )٨(و همکاران
 و eAAEmCAG183در اين ميان با انجام تجزيه رگرسيون مرحله ای دو مارکر .  بررسی کردندRAPDمولکولی 

eAAEmCAG333 ز تنوع فنوتيپی را توجيه نمودند و نهايتًا همبستگی بااليی بين ژنوم  درصد ا١/۵١ در مجموع ميزان
 .گياهی و صفت مقاومت به بيماری باکتريايی با اين مارکر را گزارش دادند

 تعداد RAPD پرايمر چندشکل ۶٣ رقم زراعی برنج آسيايی و بکار گيری ۴٧با انجام آزمايش روی ) ۶(ويرک و همکارن
 از تنوع برای تعداد پنجه ٨۵/٠تجزيه رگرسيونی نشان داد که .  گلدهی مورد ارزيابی قرار دادند۵٠/٠پنجه در بوته را تا 

 به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده را RAPD گلدهی که در آن مجموعه های مارکر ۵٠/٠و کل تنوع برای زمان 
 .توجيه مينمايد

 
 :مواد و روشها

 
تمل بر واريته های تجاری که به طور وسيع درمنطقه خوزستان کشت می شوند و در اين آزمايش از شش رقم نيشکر مش

برخی از واريته های اميد بخش که کارهای تحقيقاتی روی خصوصيات زراعی ، عملکرد و بيماريها در حال انجام است، 
طرز قرار گيری : تند ازدر ابتدا صفات کيفی در شرايط مزرعه باتوجه به صفات مورفولوژيک کيفی که عبار. استفاده شد

برگ، چسبندگی غالف ساقه ، رنگ برگ، حالت مومی ساقه، شکل ميانگره ساقه، ترک چوب پنبه ای و رنگ ساقه انجام 
.  استخراج شدCTAB گرم برگ جوان، بر اساس روش تغيير يافته ٥/١ -٣ ژنومی از DNAبعد از اين مرحله . شد

واکنش زنجيره ای پلی مراز بر . رز ژل آگارز مورد ارزيابی قرار گرفت استخراج شده به کمک الکتروفوDNAکيفيت 
 ، PCR بافرx١٠، ٥/٢ Lμ ميکروليتر مخلوط واکنش شامل ٢٥با تغيير جزئی در ) ٧(اساس روش ويليامز و همکاران 

Mμ٢٠٠ dNTPs ،ngواحد ٧/٠ آغازگر ١٥ Tag DNA Polymerase و ngاز٥٠ DNA  تکثير در .  الگو بود
فراورده های تکثير توسط .  سيکل برنامه ريزی شده بود صورت گرفت٤٥که برای ) اپندرف(ه ترموسايکلر دستگا

پس از الکتروفورز .  از يکديگر تفکيک شدندTBE بافر ٥/٠ x حاوی اتيديوم برومايد٢/٠١/٠الکتروفورز ژل آگارز 
) ٠(وعدم حضور) ١(ها برای حضور ژنوتيپ .  عکس برداری شدgel doc توسط UVفراورده های تکثير در نور 

بعد از اين دو مرحله قلمه هايی از ارقام مورد نظر تهيه شده و پس از ضد عفونی با سموم قارچکش قلمه . امتياز بندی شدند
. سپس اين قطعات در گلدانهای پالستيکی کشت شدند. ها را به گلخانه انتقال داده و به قطعات تک جوانه ای تقسيم شدند

 به صورت فاکتوريل با طرح کامًال تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقيقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی آزمايش
پس از جوانه زنی و سبز شدن قلمه ها گياهانی که دو برگ کامل داشتند و از لحاظ ظاهری مشابه هم . اصفهان انجام گرديد

). ۵(محلول غذايی براساس روش تانيمو وهمکاران تهيه گرديد.  شدبودند به محيط هيدروپونيک حاوی محلول غذايی منتقل
اين آزمايش .  ليتر محلول غذايی جای گرفت٥/٥ ليتری درب دار بود که در آن ٧هر واحد آزمايش يک ظرف پالستيکی 

 و رقم با شش سطح فاکتورهای مورد  NaClنمک) درصد٢٥/٠و٠٥/٠(دو فاکتور داشت، تيمار شوری با سه سطح  
 صفت مختلف برای کشت هيدروپونيک مورد بررسی قرار گرفت که از ميان اين ٣٠در طول آزمايش . ستفاده بودندا

 کل، نسبت وزن خشک اندام هوايی وزن خشک ساقه چه، وزن خشک برگ، وزن خشک اندام هوايی، وزن خشک: صفات
به ريشه، ارتفاع، تعداد پنجه در هرگياه، سطح برگ، سديم برگ، پتاسيم برگ، کلر برگ و کلسيم برگ به صورت دلخواه 

داده های حاصل از کار با مارکر مولکولی .  تطبيق داده شدندRAPDانتخاب وبا داده های حاصل از نشانگر ملکولی 
RAPDسازی به کمک نرم افزار  بعد از يکنواخت NTsys 2.02 تجزيه و تحليل شدند و محاسبات آماری خصوصيات 

 . انجام شدSASکيفی و صفات حاصل از کشت هيدروپونيک به کمک نرم افزار 
 با صفات مورفولوژی کيفی و نتايج حاصل از بررسی مورفولوژی و فيزيولوژی کشت RAPDارتباط نشانگر مولکولی 

در اين مرحله برای تمام صفات رگرسيون به روش .  هر صفت به صورت مجزا انجام شده استهيدروپونيک برای
Stepwiseبه عنوان ) ٠و ١(در مدل مورد نظر صفات بررسی شده به عنوان متغير تابع و داده های مولکولی .  انجام شد

 بااليی داشتند مورد R2هايی که مقدار با توجه به صفات وارد شده به مدل، باند. متغير ثابت وارد مدل رگرسيونی شدند
.بحث و بررسی قرار گرفتند

 



 
:نتايج و بحث

 
 آغازگر توليد الگوهای نواری چندشکل واضح نمودند و مجموعا ٣٠ آغازگر مورد استفاده ٦٥در بررسی مولکولی از 

دد می باشد، که مجموعٌا  ع١٢٧ عدد و تعداد نوارهای مونومورف ٢٥٦تعداد نوارهای چند شکل .  باند تشکيل شد٣٨٣
به ترتيب .  انجام شدSASدر مرحله بعد رگرسيون مرحله ای با استفاده از نرم افزار .  درصد چندشکلی مشاهده شد٨٤/٦٦

و به صورت مجزا داده های مولکولی با داده های حاصل از صفات کيفی مورفولوژيک وارد مدل شدند، تا باندهايی که 
 با ضريب ٦٥اولين صفت کيفی فرم قرار گرفتن برگ است که نوار . دارند مشخص شوندباالترين ضريب تشخيص را 

 با ٤٥٥دومين صفت، چسبندگی غالف به ساقه است که نوار .  باالترين توجيه کننده ايستادگی برگ شد٨٦/٠تشخيص 
 به ٢٣٢ است که نوار صفت سوم ترک چوب پنبه ای. دارای ارتباط نزديکی با اين صفت بود ٧۵/٠برابر با  R2مقدار 
صفت بعدی فرم ساقه است که .  را به خود اختصاص داد و بيانگر اصلی صفت مورد نظر بود R2 باالترين ٩٢/٠ميزان 
در ادامه کار نوار .  درصد ژنوتيپ فرم ساقه راتوجيه نمود١٠٠ باالترين ضريب تشخيص را داشت و به صورت ٤٩نوار 
رابطه نزديک و قابل توجهی ) R2=٨٦/٠( با مومی بودن ساقه ٢٣٢ و نوار) R2=٨٦/٠( با رنگ برگ ٤٩٦
هايی R2 و در مرحله بعد صفات بررسی شده در کشت هيدروپونيک همانند صفات کيفی وارد مدل شدند). ١جدول(داشتند

 ).٢(که باالترين ضريب تشخيص را داشتند برای هر صفت مشخص شدند جدول
مندرج در جداول می توان استنباط نمود که رابطه زيادی بين هر کدام از صفات با توجه به موارد ذکر شده و نتايج 

پيشنهاد می شود در مطالعات بعد با .  وجود داردRAPDمورفولوژی و باندهای تشکيل شده توسط پرايمرهای خاص
رفولوژی مورد  قسمتهايی از ژنوم که ارتباط نزديک با صفت مو،بکارگيری پرايمر های معرفی شده در جداول مذکور

با اين .   استفاده شودQTLمطالعه دارند، با تکنيک های مولکولی ويژه حدا شده و در مطالعات مولکولی از جمله آناليز 
 .  روش، ابزارهای مناسبی برای اصالح نباتات در نيشکر بدست می آيد

 
 

 به تفکيک صفات مورفولوژی step wiseروش وارد شده به مدل رگرسيونی در ) مارکر(  ضرايب تبيين اولين متغير -١جدول 
 کيفی در شرايط مزرعه

 شماره صفت
 شماره صفتR2 پرايمر باند

R2 پرايمر باند

رفتن -١ رم قرارگ ف
 برگ

۶۵ Opm35٨۶/ه   -٠٢ الف ب بندگی غ چس
 ساقه

۴۵۵ Opm455٧۵/٠

Opm8٩٢/٠ ٢٣٢ ترک چوب پنبه ای-Opm20١٠٠/٠۴ ۴٩ فرم ساقه-٣
٠/Opm15٨۶ ۴٩۶ رنگ برگ-٠۶/Opm15٨۶ ۴٩۶ رنگ ساقه-۵
  Opm8٨٠/٠ ٢٣٢ مومی بودن ساقه-٧
 



 
 

 به تفکيک صفات مورفولوژی step wiseوارد شده به مدل رگرسيونی در روش ) مارکر( ضرايب تبيين اولين متغير -٢جدول 
 و فيزيولوژی در کشت هيدروپونيک

  ۵/٠                                  سطح شوری ٢۵/٠       سطح شوری سطح شاهد                            
شماره  صفت

 شماره R2 پرايمر باند
 شمارهR2 پرايمر باند

 R2 پرايمر باند

/٧۵ Opm60 ۴٧۴ وزن خشک ساقه-١
٠ ۴٧۴ Opm60 ٧١/

١٨ ٠۵ Opm11 ٧٩/٠ 

/٧٣ Opm25 ٣۴٧وزن خشک برگ-٢
١ ٠۴٢ OPM42 ٧١/

٠ ۴٧۴ Opm60 ٨٨/٠ 

وزن خشک اندام -٣
/٧٠ Opm20 ۴٩ هوايی

٠ ۴٧۴ OPM60 ٧٣/
٠ ۴٩ Opm20 ٩۵/٠ 

/٧۵ Opm42 ١۴٢ وزن خشک کل-۴
١ ٠۴٢ OPM42 ٧۴/

٠ ۴٧۴ Opm60 ٩٢/٠ 

نسبت وزن -۵
خشک اندام هوايی 

 به ريشه
۴٩٢ Opm15 ٨٧/

٠ ۴٨٢ OPM57 ۶۴/
١٠٢ ٠ OPM38 ٧۶/٠ 

/٩٧ Opm20 ۴٩ ارتفاع-۶
٠ ۴٩ OPM20 ٩۴/

٠ ۴٧۴ OPM60 ٨٩/٠ 

/٧٩ Opm29 ٢٢۵ تعداد پنجه-٧
٧ ٠۴ OPM35 ٨٠/

٠ ۴۵۴ OPM55 ٨٧/٠ 

/Opm57 ۶۵ ۴٨٣ سطح برگ-٨
٠ ۵٠ OPM20 ۶۶٧

/ ۴١٨ OPM33 ٨٨/٠ 

/٨٣ Opm20 ۴٩ سديم برگ-٩
٠ ۶٧ OPM35 ۶٧/

٠ ۴٩٠ OPM15 ٧١/٠ 

/٧٣ Opm35 ۶٧ پتاسيم برگ-١٠
١٧١ ٠ OPM37 ٨۵/

٠ ۴۵۶ OPM55 ٩٩/٠ 

١٠٠ Opm15 ۴٩٠ کلر برگ-١١
/٩٢ ٠ OPM22 ٧٨/

٠ ۴٧۴ OPM60 ۶٨/٠ 

/٧٣ OPM16 ٢۵٨ کلسيم برگ-١٢
٠ ۴٩٧ OPM15 ٨٩/

٣٨٩ ٠ OPM21 ۶٧/٠ 
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