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                       زراعت و اصالح نباتات

  :چکیده

ي رشد محصول در بسیاري از مناطق، به خصوص در مناطق ده، یکی از عوامل محدود کننشوريتنش : هدف

- از اهداف اصلی بیوتکنولوژي کشاورزي می یکی،شوريبهلمتحمگیاهانتولیدخشک جهان است؛ لذا خشک و نیمه

اي همکانشناسایی ي ژنتیکی و هایی است که اخیراً براي مطالعهیابی ارتباطی، یکی از روشدر این میان، نقشه. باشد

  .گیردمیمورد استفاده قرار  صفات کمی،ي کنندهژنی کنترل

آوري شده بودند، در الین خالص آفتابگردان روغنی که از نقاط مختلف دنیا جمع 100:شناسی پژوهش روش

-دسی زیمنس بر متر در طی سال10قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط نرمال و تنش شوري 

بر . از لحاظ صفات ریخت شناسی و فیزیولوژیکی مطالعه شدند در شرایط گلدانی و در فضاي باز 1394و  1393هاي 

و  Structureبررسی ساختار جمعیت با استفاده از نرم افزار هاي نشانگرهاي ریزماهواره و رتروترنسپوزون، اساس داده

هاي شاخص. انجام گرفتTASSEL 2.1ا نرم افزار ي ارتباط بین نشانگر و صفت بعدم تعادل پیوستگی و تجزیه

این صفات، براي هر یک از شرایط  يهاي مستقیم و همبستهپاسخو نیز بیکر -و پسکهیـزل-انتخاب اسمیت

مورد بررسی قرار  شورياینبرد آفتابگردان در شرایط تنش هاي پایداري عملکرد الین.محاسبه شدند ،نرمال و شوري

  .گرفت

ي صفات مورد بررسی و وجود تنوع ها در همهدار بین رگهي واریانس، بیانگر تفاوت معنینتایج تجزیه: اه یافته

بیکر که باالترین کارایی -پسکهیزل و شاخص سوم-اساس شاخص سوم اسمیتانتخاب بر. ها استژنتیکی بین رگه

شرایط معمول و شوري ایش عملکرد درشرایط معمول و تنش شوري داشتند باعث افزرا در هر دو)H∆(انتخاب

-نتایج باي پالت الین يبر پایه. شدمعرفی عنوان ژنوتیپ برتر در شرایط نرمال و تنش شوريبه71الین  .دخواهد ش

ي ساختار جمعیت بر اساس نشانگرهاي تجزیه. هاي مورد بررسی بودندپایدارتر از دیگر الین 17و  71،61هاي 

زیر ساختار یا زیر  2نگرهاي مبتنی بر رتروترانسپوزون نشان داد که جمعیت مورد استفاده داراي و نشا SSRمولکولی 

 40، 6به ترتیب در شرایط نرمال تعداد  REMAPو  SSR ،IRAPنشانگرهاي  MLMبر اساس مدل . جمعیت می باشد

بی در سطح یک درصد شناسایی ارزیامکان مرتبط با صفات مورد 31و  30، 13مکان و در شرایط تنش شوري 27و 

  .شد

وجود نشانگرهاي . صفات مورد مطالعه، شناسایی شد مشترك براياین مطالعه، چندین مکاندر: گیري نتیجه

پیوستگی نواحی ژنومی دخیل در تواند ناشی از اثرات پلیوتروپی و یادر میان برخی صفات بررسی شده، میمشترك

ي مبناي ژنتیکی صفاتآمده از این مطالعه، اطالعات ارزشمندي در زمینهستنتایج به د. کنترل این صفات باشد

و از جمله انتخاب به کمک مختلف اصالحی هايتوان در برنامهمورد مطالعه، ارائه می دهد که از این اطالعات، می

  .نموددر آفتابگردان استفاده نشانگر

  .زون، ریزماهواره، ، نقشه یابی ارتباطیآفتابگردان، تنش شوري، رتروترنسپو: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه - 1-1

میالدي تنها1930این جمعیت که در سال . ي روز افزونی در حال افزایش استجمعیت جهان به گونه

میالدي از شش میلیارد نفر  2000میلیارد نفر رسید و در سال 3/5به  1990میلیارد نفر بود، در سالدو

  ).1- 1جدول (به هشت میلیارد نفر برسد  2025شود که جمعیت دنیا تا سال بینی میتجاوز کرد و پیش

اند که کمبود جدي مواد غذایی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک بینی کردهها پیشبیشتر مدل

 .لی است که انسان امروزي با آن روبرو خواهد شدبنابراین، بحران غذایی از مسائتشدید خواهد یافت؛

شوري آب و خاك به طور روزافزون تهدیدي جدي براي کشاورزي در مناطق خشک و نیمـه خشـک 

شوري خاك، یک مشکل جهانی است که تقریباً . (Ranjbar et al., 2013)شود ماننـد ایـران، محسوب می

و میزان تولید محصول را به طور قابل توجهی گذاردر میهاي تحت آبیاري، تأثیزمین درصد از 20بر

  .)Qadir et al., 2014(دهدکاهش می

کاهش پتانسیل آب خاك در اثر تجمع امالح تأثیر منفی تنش شوري بر رشد و تولیدات گیاهی، به علت

دل عناصر ها و بر هم خوردن تعاو ایجاد خشکی فیزیولوژیک در محیط ریشه، سمیت  یون) اثر اسمزي(

توان گفت که هیچ قاره و اقلیمی، به جرأت می). Khan et al., 2009; Farooq et al., 2008(غذایی است 

درصد از زمین هاي فاریاب  5/19در حدود  .هاي متأثّر از شوري با منشأ اولیه و یا ثانویه نیستعاري از خاك

همین صورت ادامه یابد، تا  ند و اگر بههاي دیم جهان، تحت تأثیر شوري هستدرصد از زمین 1/2و 

 باکشور ایران پس از هند و پاکسـتان، . هاي زراعی دنیا شور خواهند بوداز زمین% 50بیش از  2050سال

استدر صدر کشورهايِ در معرض تهدید از نظر تنش شوري ، میلیـون هکتـار اراضـی شـور 25دارا بـودن 

)Vashev et al., 2010 ; Moameni et al., 2011 .(
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  2017در سال دور نماي جمعیت جهان- 1-1جدول 

  نفرمیلیارد   سال    )به سال(ي زمانیدوره  

–18001

12719272

3319603

1419744

1319875

1219996

1220117

1220238

1420379

18205510

33208811

  )https://esa.un.org/unpd/wpp: منبع(

مقدار اراضی شوربرسالیانهاراضی زراعی،در آبیاري عملیات صحیح مدیریتعدمعلّتبه متأسفانه

و رشدبرايگیاهانتوانایینمکواقع، تحملدر. )Allakhverdiev et al., 2000(شودمیافزوده

Parida and(باشدمیمحلولهاينمکازباالییغلظتوجودرایطشدرزندگیيچرخهتکمیل Das, 

هاي شور ي تحمل گیاهان به شوري، متفاوت است و انتخاب گیاه براي کشت در زمیندامنه. )2005

Khan and)هاي مختلف مورد بررسی قرار گیرد باید از دیدگاه Gulzar, 2003) . گیاهان زراعی تا یک

ها به طور خطّی کاهش انند شوري را تحمل کنند و بعد از آن با افزایش شوري، عملکرد آنتوحد آستانه می

,Soltani et al., 2002; Flower(یابد می البته شیب کاهش عملکرد، بسته به ژنوتیپ گیاهی . )1991

ژي مهم یک استرات. هاي متحمل، شیب کاهش عملکرد، کندتر استمتفاوت است؛ به طوري که در ژنوتیپ

بهبود ژنتیکی  )Clermont et al., 2010(کاهش شوري خاكدر اراضی شور،  براي بهبود تولید محصوالت

و نیز استفاده از ارقام متحمل به شوري  )Akbari Moghaddam et al., 2011(هاي محیطیتحمل به تنش

ها و بهبود ژنتیکی تحمل به نوري آثبات محصوالت و بهرهبراي افزایش به تازگی مطالعات متعددي . است

Dauphina et -Chen et al., 2009; Clermontet al., 2009;Patel(هاي محیطی انجام شده استتنش

al., 2010; Harris et al., 2010.(

عملکرد آفتابگردان در شوري، حدود . گیاه آفتابگردان در گروه گیاهان نسبتاً مقاوم به شوري قرار دارد

 kaya et(شودهاي باالتر موجب کاهش عملکرد میبیند؛ ولی شورينس بر متر آسیبی نمیزیمدسی 5
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al., 2003; Asia Khatoon et al., ارقام آفتابگردان مقاوم به شوري یکی از اساسی ترین تولید. )2000

  .راهکارها در راستاي خودکفایی در واردات روغن خوراکی است

هاي ژنی صفات مرتبط با تحمل در ، عبارت است از شناسایی جایگاهتکنولوژي جدید در اصالح ارقام

,.Geleta et al(ك استي ژنتیکی مشترهاي متفاوت در یک زمینهبرابر تنش و ترکیب و تظاهر ژن

2مانند  1هااخیراً نشانگرهاي مولکولی مبتنی بر رتروترونسپوزون.)2004
SSAP ،IRAP3 ،4

RBIP  و

RMAP5 ه استتوسعه پیدا کرد(Waugh et al. 1997; Flavel et al. 1998; Kalendar et al. 1999)  .

ها را هاي گیاهی، استفاده از آندر ژنوم و کروموزوم های رتروترنسپوزونگستردگی، توزیع وسیع و تصادف

اري نگارزیابی تنوع ژنتیکی، انگشت: به عنوان نشانگرهاي مولکولی براي انجام مطالعات مختلف از جمله

QTLهاي پیوستگی و شناسایی ي نقشهها، تعیین روابط تکاملی، تهیهژنوتیپ
سازدآل میها بسیار ایده6

)Kalendar and Schulman, 2006; Sabot and Schulman, 2006; Schulman et al., 2004( .  

یابی قشهعمدتًا به دو روش ن) QTLي تجزیه(شناسایی نشانگرهاي مولکولی مرتبط با صفات کمی

یابی نقشه. گیردانجام می) Association analysis(ي ارتباطی و تجزیه) Linkage mapping(پیوستگی 

ي ژنتیکی صفات ي اخیر براي مطالعههایی است که در دههیکی از روش) Linkage mapping(پیوستگی 

اي پیوسته با یک صفت کمی در در این روش، هدف، شناسایی نشانگره. کمی مورد استفاده قرار گرفته است

ها، تعداد محدود QTLیابی هاي اساسی این روش براي مکانمحدودیت. برادري است - یک جمعیت خواهر 

ي باالي تکثیر و هزینه) سانتی مورگان 10- 20(ي ژنتیکی کراسینگ اور و در نتیجه، وضوح پایین نقشه

  هایی بسیار که، ایجاد چنین جمعیتضمن این. استها براي رسیدن به تعداد کافی کراسینگ اور رگه

,.Gupta et al)بر بوده و جمعیت ایجاد شده فقط براي صفات ومطالعات محدودي کارآیی دارد زمان 2005) .  

در  .ي ارتباطی استهاي طبیعی برخوردار است، تجزیهروش جایگزین که از مزیت استفاده از جمعیت

شوند و بر اساس عدم گی از افراد یک جمعیت به طور تصادفی جمع آوري میي بزراین روش، مجموعه

یابی پیوستگی به مراتب، ارتباطی در مقایسه با نقشه يتجزیه .شودیابی انجام مینقشه 7تعادل لینکاژي

آن در توان از یابی وضوح باالیی دارد و به راحتی میهاي زیاد نقشهتر است؛ زیرا به دلیل نوترکیبیدقیق

Moose and)فرآیند انتخاب به کمک نشانگرها استفاده کرد  Mumm, 2008) .هاي در این روش، عامل

                                               
هاي خـود را بـه   ها، کپیها هستند که بر خالف ترانسپوزونترین عناصر جابجا شونده در ژنوم یوکاریوتترین و گستردهها فراوانرتروترونسپوزون. 1

.کنندید در ژنوم درج مینواحی جد
2. Sequence specific amplified polymorphism
3. Inter-retrotransposon amplified polymorphism 
4.  Retrotransposon-based insertion polymorphism
5. Retrotransposon-microsatelite amplified polymorphism 
6. Quantitave trait loci

7. Linkage disequilibrium
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تر در هاي غیرخویشاوند و متنوعهایی شامل ژنوتیپهاي فنوتیپی در جمعیتخاص مرتبط با چندشکلی

Risch and)شودهاي حاصل از تالقی دو والد خاص، جستجو میمقایسه با جمعیت Merikangas, 1996)

ي ژنتیکی صفات کیفی مانند ي ارتباطی براي اولین بار در ژنتیک انسانی و براي تجزیهروش تجزیه.

هاي گیاهی و جانوري نیز به کار هاي ژنتیکی انسانی مورد استفاده قرار گرفت؛ اما امروزه در جمعیتبیماري

رتروترنسپوزون و (تفاده از اطالعات نشانگرهاي مولکولی در این پژوهش با اس) Reich et al., 2001(رودمی

SSR (هاي فنوتیپی حاصل از ارزیابی صفات مختلف تحت شرایط عادي و تنش شوري نواحی و داده

شناسایی نشانگرهاي پیوسته با . شده استشناسایی کروموزومی دخیل در تنوع ژنتیکی براي صفات مختلف

.نمایدهاي اصالحی، کمک اساسی میي گزینشی در طول برنامهبرنامه گران در پیشبردصفات، به اصالح

  اهداف پژوهش - 1-2

ع ژنتیکی الینهاي آفتابگردان روغنی در شرایط نرمال و تنش شوريبررسی تنو .

هاي انتخاب براي بهبود عملکرد آفتابگردان در شرایط نرمال و تنشمعرفی شاخص .

اي اینبرد آفتابگردان در شرایط نرمال و تنش شوري و معرفی ه ارزیابی پایداري عملکرد الین

. با پایداري عملکرد يهاالین

ل به شوري در آفتابگردان با استفاده از نشانگرهاي تجزیهي ارتباطی صفات مرتبط با تحمSSR  و

.هامبتنی بر رتروترنسپوزون
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  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  آفتابگردان -1- 2

      ي آفتابگردانیخچهتار -1- 2-1

ي آمریکا یافت آفتابگردان، بومی آمریکاي شمالی بوده و انواع وحشی آن به وفور در بسیاري از مناطق قاره

دانه روغنی گیاه ي آمریکا به اروپا وارد شد و سپس به عنوان یک ي کاشفان اولیهاین گیاه به وسیله. شودمی

Helianthus annuus(کلروپالست آفتابگردان  DNAي جزیهبر اساس ت .مهم در روسیه ظهور کرد L. ( زمان

 2/8و7/1هاي درون این جنس بین باشد و گونهمیلیون سال پیش می 7/22و  75/4پیدایش این جنس بین 

  .)Schiling, 1997(اندمیلیون سال پیش اشتقاق یافته

هد ارقام آفتابگردان امروزي که نخستین دهاي ژنتیک مولکولی نشان مییک مطالعه با استفاده از روش

هاي آفتابگردان وحشی در ایاالت آوري شدند روابط بسیار نزدیکی با جمعیتبار در ایاالت متّحده، جمع

ي روند اهلی سازي آفتابگردان در مناطق شرقی آمریکاي شمالی را تأیید متّحده دارند و این مسئله، فرضیه

,.Harter et al(کند می ي دیگري نشان داده است که آفتابگردان در مکزیک، اهلی از طرفی، مطالعه). 2004

شناسی، زبانی و شواهد نژاد هاي اخیر زیست جغرافیایی، باستانشده است و این نظریه بر اساس یافته

حی، در کل، این نتایج، حاکی از آن است که احتماالً آفتابگردان به طور مستقل در این نوا. باشدشناسی می

وارد اروپا کرد و بعد پیتر کبیر آن را  1569این گیاه را در سال  1محقّق اسپانیایی موناردل .اهلی شده است

. شودبه روسیه معرفی نمود و از آن زمان تا کنون به عنوان منبع اصلی روغن خوراکی استفاده می

ن براي مواد غذایی و دارویی مورد استفاده شد و بعد از آآفتابگردان در ابتدا به عنوان گیاه زینتی استفاده می

,Gonzalez and Vereijken)قرار گرفت  ورود آفتابگردان به ایران همزمان با جنگ جهانی اول بود . (2007

رسد به نظر می. که به روایتی توسط سربازان روسی یا توسط تجار ایرانی و قفقازي وارد ایران شده است

مناطق نزدیک به مرز شوروي سابق و عمدتًا خوي، مرند و مشکین شهر آغاز  ي زراعت این گیاه ازتوسعه

  ). 1355مجتهدي، (اند شده و ارقام اولیه، بیشتر مصرف آجیلی داشته

                                               
1. Monardel



8 مقدمه و هدف

  اهمیت آفتابگردان -2- 2-1

روغن آفتابگردان به دلیل داشتن اسیدهاي چرب غیراشباع فراوان و همچنین نداشتن کلسترول، کیفیت 

باشد؛ در ارقام زراعی آفتابگردان داراي دو تیپ روغنی و آجیلی می). Nezami et al., 2008(د باالیی دار

باالست و عمدتاً مصرف آجیلی دارد درصد است؛ ولی درصد پروتئین 30آجیلی، درصد روغن، کمتر از تیپ 

)Hu et al.,  ،روغندرصد  50تا درصد و در برخی ارقام  48- 35به لحاظ برخورداري از تیپ روغنی ). 2010

Skoric and(ندمستقیم نیست يد و مناسب تغذیهنگیرمورد استفاده قرار می ،روغن يجهت تهیه

Marinkovic, 1986 .( درصد 27-20از ارقام روغنی درصد پروتئین کمتردر)Nazir et al., 1994(، 

در کنترل  که بوده% 72/5لینولئیک اسید و % 16اسید اولئیک از جملهرب اشباع نشده چاسیدهاي 

,.Satyabrata et al(موثر است کلسترول خون  ثیر دما قرار أتحت ت ،رشد يآفتابگردان در طی دوره .)1988

درصد اسید چرب غیر اشباع گردد، برتري روبروهرچه دوران رسیدگی دانه با هواي خنک و گیردمی

  ).1370خواجه پور،(شودیلینولئیک در روغن افزوده و از درصد اولئیک آن کاسته م

  اکولوژي آفتابگردان-3- 2-1

 ؛شودکشت میعرض شمالی يدرجه55ا جنوبی ت يدرجه 40این گیاه در بین مدار  ،یکّلبه طور   

جنوبی بهترین تولید را دارد يدرجه 40تا20شمالی و يدرجه 50تا20هاي جغرافیاییعرضا درام .حد 

عملکرد ا بیشترین تولید وام ؛باشدمتر از سطح دریا می 2500گردان تا ارتفاع نهایی براي کشت آفتاب

آید سطح دریا و بسته به عرض جغرافیایی به دست میازمتر 1500ازترروغن آن در ارتفاعات پائین

اد ارقام به طول روز، قدرت سازگاري آن بسیار زیتفاوت بودن اکثرت بیبه عّل).1374هاشمی دزفولی، (

تواند از نزوالت آسمانی می، گیاه بوده که با انتخاب تاریخ کشت مناسب، با احتساب سایر شرایط محیطی

تابستان بوده و همچنین در بهار وآفتابگردان طالب روزهاي بلند. هر منطقه به نحو مطلوبی استفاده نماید

هاي دمایی براي با توجه به دامنهکشت  يانتخاب منطقه. نیازمند گرما است ،زایشیبراي رشد رویشی و

؛کنندتوصیه نمی ،از طرف دیگر، زراعت آفتابگردان را در مناطق گرم. شودتلقی می زراعت این گیاه، مهم 

تواند تأثیرات نامناسبی بر روي درصد روغن داشته باشدزیرا تسریع زمان رسیدگی در شرایط گرم می

. دخالت دارد ،هاي مختلفي باال در سازش آفتابگردان با محیطل به سرما و دماهاتحم).1379آلیاري،(

وانه ج�برايگراد ي سانتیدرجه 8-10قل اولی دماهاي حد؛ زندجوانه می C4ْبذر آفتابگردان در دماي

  .)1373عرشی،(زدن رضایت بخش، امري ضروري است

با . شده است متر برآوردمیلی 500- 600حدودرشدي در ينیاز آبی زراعت آفتابگردان در یک دوره

تواند با کاهش مقدار آن، خود را تا ولی گیاه می ؛شودخشک بیشتر می يهافزایش مقدار آب، تولید ماد

سبب کاهش سطح برگ شده و به  ،رشد يکمبود آب در اوایل دوره. حدودي با شرایط محیطی سازگار کند
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). 1379آلیاري،(یافتکاهش خواهد ،د، محصول دانهعملکرعلت وجود همبستگی شدید بین سطح برگ و

کند و عملکرد خوبی در آب و هواي در سراسر جهان رشد میگیاهی است که آفتابگردان ،یبه طورکلّ

,.Hu et al(معتدل دارد  2010 .(  

  ژنتیک آفتابگردان -4- 2-1

جنس هلیانتوس داراي . است ي آستراسه، متعلّق به جنس هلیانتوس و تیرهگیاهی یکساله، آفتابگردان

و ) x4=n2=68(، تتراپلوئید )x2=n2=34(هاي دیپلوئید ست و انواع گونها) x= 17(کروموزوم پایه 

از لحاظ ) .Helianthus annuus L(آفتابگردان زراعی . در آن وجود دارد) 102x=6=n2(هگزاپلوئید 

ی موجود در این جنس، نقش مهمی در هاي وحشگونه. باشدمورفولوژي و سازگاري بسیار متنوع می

به طوري که اصالح آفتابگردان به عنوان یکی از بهترین  ، (Fick, 1978)اصالح ژنتیکی آفتابگردان دارند

 ,Chandler(ي زراعی استفاده شده استهایی است که در آن از ارقام وحشی براي اصالح گونهمثال

1991(.  

  مراحل رشد و نمو آفتابگردان -5- 2-1

  ي رشد رویشیمرحله- 5-1- 2-1

مراحل رشد رویشی بعد از سبز شدن . یابدخاتمه می) طبق(ي گل آذین رشد رویشی با ظهور اولیه

ي هر یک از مراحل رشد رویشی متغیر بوده و به ژنوتیپ و طول دوره. گرددتوسط تعداد برگ تعیین می

اند و پهنک اولین برگ سطح خاك ظاهر شده ها بردر این مرحله لپه: VE. عوامل محیطی بستگی دارد

 4هاي حقیقی که دست کم مراحل بر اساس تعداد برگ: VN. متر طول داردسانتی 4حقیقی کمتر از 

  )1-2شکل (شوندنشان داده می... V1 ،V2 ،V3متر طول دارند با سانتی

  ي رشد زایشیرحلهم- 5-2- 2-1

مشخّص بوده و قابل تشخیص  1-2ه وضوح در شکل باشد که برشد زایشی شامل نُه مرحله می

Schnieter and(باشند این نُه مرحله به شرح ذیل می. هستند Miller, 1981 :(R1 :هاي احاطه گل آذین

مانند هاي نارس داراي تعداد زیادي نقاط ستارهاند و براکتههاي نارس، قابل رؤیتشده توسط براکته

ي گل میان گره زیر پایه: R2. کندها تغییر میت تعداد برگ بین ژنوتیپظهور این مرحله به نسب. هستند

- برخی از گیاهان، داراي براکته. ترین برگ متّصل به ساقه استمتري باالي نزدیکسانتی 2تا  5/0آذین 

بندي نادیده بایستی در روش مرحلهها میباشند؛ اما این براکتهي تخمدان میهاي خارجی در روي پایه

دهد و گل ي زایشی قرار گرفته، به رشد طولی ادامه میاي که بالفاصله زیر جوانهمیانگره: R3. گرفته شوند
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ها شروع به باز گل آذین: R4. بردهاي احاطه کننده باال میمتر باالتر از برگآذین را بیش از دو سانتی

این مرحله : R5. شوندده میهاي شعاعی که کوچک هستند قابل مشاهکنند و بالفاصله گلشدن می

اي قابل هاي میلههاي شعاعی بالغ، کامالً بزرگ شده و تمام گلگل. شودشروع گرده افشانی محسوب می

ي اي که از طبق کامل شده و یا در مرحلههاي میلهاین مرحله بر حسب میزان درصد گل. باشندرؤیت می

اي هاي میلهدرصد گل 50اگر : به عنوان مثال. شودي فرعی تقسیم میگرده افشانی است، به دو مرحله

اي کامل یا هاي میلهدرصد گل 80اگر . خواهد بود R5.5ي ي گرده افشانی باشد مرحلهکامل یا در مرحله

این تعریف باید بر اساس مساحت کل طبق و . خواهد بود R5.8ي ي گرده افشانی باشد، مرحلهدر مرحله

هاي شعاعی تورم خود گرده افشانی کامل شده و گل: R6. زیابی و محاسبه گرددبر اساس قطر یا شعاع ار

هاي شعاعی ممکن است پژمرده شده یا هنوز پژمرده نشده، بالفاصله گل. اندرا از دست داده و پژمرده شده

کند و زرد شدن ممکن است از قسمت پشت گل آذین شروع به زرد شدن می: R7. از طبق جدا شوند

پشت طبق زرد است؛ اما : R8. ها آغاز گرددي تخمدان یا حدوداً در نزدیکی هاب براکتهزدیک پایهمرکز ن

ها زرد و براکته: R9. اي ممکن است در پشت طبق دیده شودچند خال قهوه. اندها سبز باقی ماندهبراکته

اي ن ممکن است به قهوهاي از پشت طبق آفتابگردادر این مرحله، بخش قابل مالحظه. شونداي میقهوه

  .)1-2شکل(شوداین مرحله، معموالً به عنوان بلوغ فیزیولوژیکی محسوب می. تغییر رنگ دهد
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  مراحل رشد و نمو آفتابگردان -1- 2شکل 
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  شوري - 2-2

  (Salt Stress)مفهوم تنش شوري -1- 2-2

و مانع از رسیدن گیاه به شود تنش، عاملی است که به گیاه وارد می: تنش از دیدگاه کشاورزي

در حالت کلّی، هر . آوردهاي فیزیولوژیکی گیاه را از حد نرمال پایین میشود و فعالیتپتانسیل عملکرد می

Tollenaar and(کنند معنی می» تنش«فاکتوري را که سبب کاهش عملکرد شود،  Wu, 1999.( بر

1گریو و شانوناساس تعریف هاي قابل ي نمکاست از حضور بیش از اندازهتنش شوري عبارت   (1999)

حلّ و عناصر معدنی در محیط رشد ریشه که منجر به کاهش توانایی گیاه در جذب آب کافی از محلول 

2مک نیلی و اشرف. شودخاك می
هایی نظیر سدیم، پتاسیم، نیز تنش شوري را تجمع یون  (2004)

. به نحوي که رشد و نمو طبیعی گیاه را مختل نماید سولفات و کلر در محیط ریزوسفر بیان نمودند؛

ایشان اختالل در فرآیند جذب آب توسط گیاهان، تجمع امالحی نظیر سدیم در بافت گیاهی و عدم توازن 

هاي از زمین) ٪6(میلیون هکتار  800بیش از. ها در خاك و گیاه را از اثرات تنش شوري، بیان نمودندنیو

 زراعی میلیون هکتار از اراضی 5/1هر ساله، حدود  .)Choudhury et al., 2012(است دنیا متأثّر از شوري

Munnus and(روند به وسیله شوري از بین می Tester, 2008 .(میلیون هکتار از زمین 1500از مجموع -

ال اند و در حهاي ثانویه قرار گرفتهتحت تأثیر شوري) ٪2(میلیون هکتار  32هاي کشاورزي دیم جهان 

 Choudhury(باشندشور می) ٪20(میلیون هکتار  45هاي آبی نیز، میلیون هکتار از زمین 230حاضر از 

et al., 2011( . گیرد ي گرم و خشک قرار میهاي اقلیم شناسی در منطقهبراساس دسته بنديکشور ایران

 15کتار که معادل میلیون ه 25و بر اساس محاسبات انجام شده از مجموع کلّ مساحت کشور حدود 

Khan and(دهند هاي شور تشکیل میدرصد کلّ مساحت کشور است را خاك Gulzar, 2003; Munns, 

هایی شور هاي شور کشور را خاكدرصد زمین 70میلیون هکتار یعنی حدود  18در این بین  .)2005

  .گیردسدیمی در بر می

  اثرات تنش شوري -2- 2-2

ي آن شامل کاهش رشد، ها و اثرات ثانویهعدم توازن یون، کمبود آب: املي تنش شوري شاثرات اولیه

ها و فعالیت ، اختالل در عمل غشاها، کاهش فعالیت آنزیم3هاي آزادکاهش فتوسنتز، تولید رادیکال

دهد و تنش ي تنش رخ میتنش اسمزي که به صورت سریع در فاز اولیه. باشدمتابولیسمی سلول می

- دهد، در سطوح باالي تنش شوري باعث مرگ سلولصورت کُند و در فاز دوم تنش رخ می یونی که به

Munnus and(گردند هاي گیاهی می Tester, 2008; Horie et al., 2012 .( ،ع نمک در محیط ریشهتجم

                                               
1. Grieve & Shannon
2. Mc Neilly & Ashraf
3. Reacative oxygen species (ROS)
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گرددکند؛ در نتیجه، باعث کاهش جذب آب توسط گیاه میپتانسیل آب خاك را به شدت منفی می

)Tester and Davenport, 2003( ت به  که در کوتاهت، پژمردگی گیاه را به دنبال دارد و در طوالنی مدمد

از . ي شوري استي بسیاري از اثرهاي ثانویهها صدمه زده و عامل ایجاد کنندهتقسیم و بزرگ شدن سلول

. گرددهاي سمی میب یونطرف دیگر، گیاه براي افزایش جذب آب و فائق آمدن بر پژمردگی، ناگزیر به جذ

هاي سدیم و کلر در آپوپالست و به هم خوردن توازن اسمزي و بار الکتریکی طرفین این امر، انباشتگی یون

ي آوند چوبی وارد آپوپالست ها از طریق شیرهبه عبارت دیگر، چون این یون. این غشاها را به دنبال دارد

Tester and(شود پالست به صورت تعرّق از گیاه خارج میشوند، زمانی که آب موجود در آپوها میبرگ

Davenport, 2003 (بخش . باشدها میهاي سدیم و کلر در آپوپالست برگي آن باالرفتن غلظت یوننتیجه

. هاي سمی و کاهش جذب عناصر ضروري استها به دلیل انباشتگی یونزیادي از نامتعادل شدن میزان یون

شاهاي زیستی ناشی از شباهت شعاع اتمی هیدراته دو یون سدیم و پتاسیم است که ورود سدیم از خالل غ

بخش ). Blumwald et al., 2000(کند ي پتاسیم مشکل میدهندههاي انتقالتفکیک را براي پروتئین

در هاي پیوند ي توانایی سدیم در رقابت با پتاسیم براي جایگاهزیادي از سمیت متابولیکی یون سدیم نتیجه

در  +K+/Naفرآیندهاي سلولی به ویژه، فرآیندهاي آنزیمی است؛ بنابراین کاهش جذب پتاسیم و نسبت 

ترین اثر شوري در گیاهان، احتماًال مهم. باري را به دنبال داردگیاهان تحت تیمار شوري، اثرهاي زیان

Tester and(باشد ) +Na(ي غلظت باالي یون سدیم ها در نتیجهکاهش سنتز پروتئین Davenport, 2003 .(  

  هاعوامل شور شدن خاك -3- 2-2

  . ي کلّی عوامل اولیه و عوامل ثانویه تقسیم کردتوان به دو دستهها را میعوامل شور شدن خاك 

:عوامل اولیه-1

  هاترکیبات سنگ مادر خاك) الف

آمده و زمانی که هاي زیرین در اثر تبخیر آب به سطح زمین نمک: شور رودهاي فصلی) ب     

شوند، هایی که توسط این آب، آبیاري میها را شسته و زمینکنند، نمکرودهاي فصلی، جریان پیدا می

  .گردندشور می

ي هاي اطراف دریاچههاي تجمع یافته در سطح زمین در اثر وزش باد، مانند زمینحرکت نمک) ج

  .ارومیه

  .بارندگی پایین و تبخیر و تعرّق باال) د

:وامل ثانویهع-2

  .هاي شور و سدیکآبیاري با آب) الف

  .کشیمناسب نبودن شرایط زه) ب
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  .آبیاري بیش از حد) ج

  .هاي زیرزمینیي بیش از حد از آباستفاده) د

:هاي عامل شوري عبارتند ازنمک -4- 2-2

  .هاي سدیم، کلسیم و منیزیم وجود داردها کاتیونهایی که در ترکیبات آننمک) الف

.کربنات وجود داردهاي کلرات، سولفات و بیها آنیونهایی که در ترکیبات آننمک) ب

 litنمک در  mgخاك و یا حجمی مانند  kgنمک در  mgیا  ppmغلظت نمک بر مبناي وزنی مانند 

گیري اندازه Electritical Conductivityمیزان شوري بر اساس هدایت الکتریکی یا . شودآب بیان می

.است (m)بر متر  (ds)شود و واحد آن دسی زیمنس می

  1ل به شوري در گیاهانهاي تحممکانیسم - 5- 2-2

مطالعات نشان داده . کننددي براي مقابله با تنش شوري استفاده میهاي متعدگیاهان از مکانیسم

کنش گیاه به ی را در تنظیم نمودن وانقش مهم ،رسانیاجزاي تنش و نیز مسیرهاي پیام كکه دراست 

,.Deinlein et al(د نمایتنش شوري ایفا می وقتی تنش شوري وجود دارد، این تنش باعث ایجاد ). 2014

در و تنش ثانویه اکسیداتیو که ناشی از تجمع گونه هاي فعال اکسیژن است، تنش اسمزي ،تنش یونی

هایی توسعه داده است؛ مکانیسم ها،گیاه به نحوي براي تعدیل کردن اثرات هر یک از تنش. شودگیاه می

هاي یا گونهROS2مکانیسم تعدیل تنش اسمزي، مکانیسم تعدیل سمیت یونی، مکانیسم پاالیش : نظیر

  ).2-2شکل (فعال اکسیژن 

  

1-
                                               

1. Mechanisms of salt tolerance in plants
2.  Reactive oxygen species
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  هاي مقاومت به شوري در گیاهانمکانیسم - 2-2شکل   

  

  (Osmotic Stress)تنش اسمزي  مکانیسم تعدیل- 5-1- 2-2

هاي سازگارساز غیر اکثر محلول. هاي سازگارساز در سیتوزول استستلزم تجمع محلولتعادل اسمزي م

هاي سازگار را بر عهده ي سنتز محلولهاي کاتالیز کنندههایی که آنزیمژن. از پتاسیم، ارگانیک هستند

ترکیبات به  هاي سازگارساز،مواد یا محلول. شونددارند، موجب افزایش تحمل به شوري و حتّی خشکی می

ها را به همین امر، آن. ها جایگزین شوندتوانند در سطح پروتئیناین مواد می. دوست هستندشدت آب

تجمع . باشدهاي سازگارساز پرولین مییکی از این محلول. شناساندهاي اسمزي میعنوان محافظت کننده

گالیسین ).Saxena et al., 2013(هاي شوري و خشکی است پرولین، یک واکنش طبیعی گیاه به تنش

ها وجود دارد و با فرد دیگر است که در اکثر ارگانیسمي اسمزي منحصر به بتائین یک تنظیم کننده

گالیسین بتائین براي به تعادل رساندن تعادل . دهدها واکنش میدوست ماکرومولکولهاي آبقسمت

  ). Khan et al., 2000(یابد اسمزي بین واکوئل و سیتوپالسم تجمع می

  1هموستازي یونی و تحمل به شوري - 2- 5- 2-2

ل به تنش شوري، حفظ تعادل یونی سلولی از طریق محدود هاي کلیدي گیاهان متحمیکی از واکنش

است سدیم عکردن تجم)Tester and Davenport, 2003 .( یکی از مسیرهاي سیگنالی شناخته شده که

رسانی ، مسیر پیاماست رفته و براي تنظیم تعادل یونی ضروري شناخته شدهبه خوبی مورد مطالعه قرار گ

باشدمیبه نمک اسفوق حس)Ji et al., توان به مطالعات انجام شده روي بین می ایناز ). 2013

ابتدا تنش شوري باعث برانگیخته شدن پیام  ،مسیر ایندر.آرابیدوپسیس، برنج، تنباکو و غیره اشاره نمود

السپس کمپلکس فع. شودمی SOS3/SOS2ال شدن کمپلکسفع ،م درون سیتوسل و در نتیجهکلسی

SOS3/SOS2  بیان ژن باعثSOS1 هاي یونی پس برداري و سایر نقل و انتقال دهندهدر مرحله نسخه

غلظت باالیی از یون پتاسیم را در سیتوسل  ،گیاهان در تنش شوري ).Zhu, 2000(شوداز ترجمه می

گیاهان این کار را از طریق . دهندنمایند و مقادیر یون سدیم را در سیتوسل خود کاهش میظ میحف

هاي پتاسیم و پمپ  /ت ترانسپورترهاي سدیمتنظیم بیان و فعالیH+انرژي يکنندهمینأبه عنوان ت

 ؛اندشخص نشدهاگرچه تمامی سنسورهاي تنش شوري م). Zhu et al., 1993(دهندترانسپورترها انجام می

ا برخی از اجزاي مسیر سیگنالینگ در گیاهان شناسایی شده استام .  

                                               
1. Ion homeostasis and salt tolerance
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ها کند که یکی از آنها را تنظیم میهمچنین میزان رونویسی از سایر ژن (SOS2/SOS3)کمپکس 

1آنتی پورتر 
AtNHX1  این عمل باعث ورود سدیم به . است) غشاي واکوئل(واقع در غشاي تونوپالست

کند؛ یعنی را تنظیم منفی می HKT1فعالیت  (SOS2/SOS3)از طرفی کمپلکس شود؛وئل میداخل واک

بدین ترتیب . کندکند که این عمل، ورود سدیم به سلول را کنترل میاز فعالیت آن ممانعت می

Parida and).  ) 3-2شکل (.دهدهمئوستازي یون رخ می Das, 2005)

  

  

  در برابر تنش شوري sosیر سیگنال دهی سم - 3-2شکل

هاROS2هاي درگیر در سمیت زدایی پروتئین -3- 2-2-5

هاي آزاد اکسیژن هاي زنده و غیرزنده سبب تولید رادیکالشامل تنش ،هاي مختلف محیطیتنش

Huang, 2000; Jiang and(دتوان به تنش شوري اشاره کرها میاین تنش ياز جمله ؛شوندمی Zhang, 

این  ياز جمله. هاي متفاوتی دارندمکانیزم ،الانواع اکسیژن فعن براي کاهش اثر مخرّب گیاها). 2001

شامل سیستم آنزیمی و  ،این سیستم. توان به سیستم دفاع آنتی اکسیدانی اشاره نمودها میمکانیزم

ین و آسکوربات، گلوتاتیون، آلفاتوکوفرول، زآزانت :هاي غیر آنزیمی شاملسیستم. غیرآنزیمی است

هاي دخیل در فرآیند غیرسمی کردن انواع آنزیم).Huang, 2000(می باشند  ونوئیدهاالفآنترازانتین و

باشند که در ز میالسوپراکسیددیسموتاز، گلوتاتیون ردوکتاز، پراکسیداز و کاتا :شامل ،الاکسیژن فع

دارند ال به طور مستقیم نقشپاکسازي انواع اکسیژن فع)Siosemardeh, 2002; Le Marter et al., 2011; 

Hasanuzzaman and Fujita, 2013(.  

هاي محیطی از جمله تنش هاي آنتی اکسیدان در شرایط تنشت آنزیمتغییرات در میزان فعالی اختالل

انواع  يهاي آنزیمی خنثی کنندهدر سیستم اللتنش شوري باعث ایجاد اخت.شوري گزارش شده است

                                               
1 Arabidopsis thaliana Na hydrogen exchanger
2 Reactive oxygene species (ROS) scavengers
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خسارت به غشاء  ،که این امر منجر به افزایش پراکسیداسیون چربی و در نتیجهددگرال میاکسیژن فع

). Chen et al., 2000; Ghanati et al., 2002; Reddy et al., 2004(  شودها میسلولی و تخریب رنگدانه

  1هاي کاربرديپروتئین- 3-1- 2-2-5

ی در مقابله با ها نقش مهمین پروتئینکنند که اهاي کاربردي را کد میدي پروتئینهاي متعدژن

  :ها عبارتند ازرین این پروتئینتمهم. ها دارندتنش

LEAهاي پروتئین- 3-2- 2-2-5
2  

- زایی تولید میهایی با وزن مولکولی باال هستند که در اواخر دوران جنین، پروتئینLEAهاي پروتئین

- شوند و مثل پروتئینال میها فعاین پروتئین.. .هاي دمایی، خشکی و شوري ودر مواجهه با تنش. شوند

نقش . کنندجلوگیري  ،هاي ساختمانی در شرایط تنشتوانند از آسیب رسیدن به پروتئینمی HSPهاي 

هاي چپرون جزء پروتئین (LEA , HSP3)هر دو نوع پروتئین. ستا هاها مشابه چپرونLEAمحافظتی 

  .شودیها چپرونین هم گفته مهستند که به آن

2-2 -6- ل به شوري در گیاهانمعیارهاي ارزیابی تحم  

  ارزیابی میزان رشد در گیاهان - 6-1- 2-2

  ارزیابی عملکرد -1- 6-1- 2-2

هاي مختلف گیاهی ي تحمل به شوري که در گونهیکی آستانه. در این مبحث، دو مسأله مطرح است

 ds.m-16/1که براي لوبیا بوده؛ در حالی ds.m-18ي تحمل جو آستانه: به عنوان مثال. متفاوت است

گونه که گفته شد در دهد؛ ولی هماني تحمل گیاه، هیچ کاهشی در عملکرد روي نمیتا آستانه. است

-ي تحمل، افت عملکرد مشاهده میي آستانهبعد از مرحله. هاي مختلف، این آستانه متفاوت استگونه

ملکرد که به ازاي افزایش یک دسی زیمنس بر متر شوري مشاهده به عبارت دیگر، میزان افت در ع. شود

  .شودمی

به . هاي داخل گیاهی، تفاوت وجود داردي تحمل در داخل ژنوتیپدر رابطه با عملکرد بعد از آستانه

ي تحمل، نسبت به رقم دیگر، افت عملکرد کمتري عنوان نمونه، یک رقم از جو ممکن است بعد از آستانه

ي زیر طبق معادله. تر استدر آن صورت، رقم نخست، نسبت به رقم دوم، به شوري مقاوم. اشدداشته ب

    .توان افت عملکرد را تخمین زدمی

                                               
1. Functional proteins
2. Late emberyogenesis abundant
3. Heat shook proteins



18 مقدمه و هدف

– Y= 100.            )1-2فرمول (    b(Ec – a)              

کاهش ي هدایت الکتریکی در حد آستانه aمحصول نسبی در شوري مورد نظر،  Yدر فرمول فوق،   

 Ecشیب خّط درصد کاهش عملکرد به ازاي افزایش هر دسی زیمنس بر متر شوري خاك و  bعملکرد، 

  .ي ریشه می باشدي اشباع خاك در منطقهمیانگین هدایت الکتریکی عصاره

  1ارزیابی بیوماس -2- 6-1- 2-2

اس تولیدي را در در بعضی از منابع، عالوه بر عملکرد در جهت ارزیابی مقاومت به شوري، درصد بیوم

  .تر هستنددهند مقاومگیاهانی که در مقایسه با گیاهان دیگر، افت بیوماس کمتري نشان می. گیرندنظر می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                               
1
  .گویندهاي بدون ریشه از یقه به باال را بیوماس میزي توده قسمت: بیوماس.
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Abstract: 
Research Aim: Salinity is considered as one of the limiting crop growth factor in 

many areas, particularly in arid and semi-arid regions of the world. Agricultural 
biotechnology mainly aims at developing plants with higher tolerance to the 
challenging environme.

ntal conditions, such as salinity. Association mapping is one of the methode which 
has been recently used for genetic study and detecting quantitative trait loci (QTLs.). 

Research method: 100 oily sunflower inbred lines coming from different regions of 
world was investigated under normal and salt (10 dS/m) stress conditions with 
randomized complete block design with three replications outside the greenhouse in an 
open air area in 2015 and 2016 for different morfological and physiological traits. 
population structure was analysied by structure software and TASSEL 2.1 used for 
analyzing linkage disequilibirium and the relation between marker and trait using 
retrotransposon and micro-satellite molecullar data. Smith-Hazel and Pesek-Baker 
indices as well as direct and correlated response of these traits were calculated in each 
one of salt stress conditions. yield stability, of sunflower inbred lines under normal and 
salt stress conditions was determined.

Findings: Analysis of variance showed significant differences among lines for all 
studied traits, indicating the existence of genetic variation among genotypes s can be 
considered as a suitable indirect trait for improving seed yield under both 
conditions.selecting based on  Smith-Hazel’s third indices and Pesek-Bakker’s third 
indices help to identify the most superior genotypes line ’71’ is introduced as superior 
line in normal and salt stress conditions. the lines 71, 61 and 17 have the lowest 
interaction and considered as the most stable genotypes. Based on microsatellite 
markers data and retrotransposon markers, association panel subdivided into 2 
subpopulations (K = 2).  Based on mixed linear model  Associations between SSR, 
IRAP and REMAP  markers and  agronomic characters 6, 40 and 27 loci under normal 
condition and 13,30 and 31 loci showed significant (P ≤ 0.01) association with assessed 
characters under salt stress condition, respectively. 

Conclusion: Several molecular markers are significantly associated with more than 
one phenotypic trait, suggesting the possible presence of pleiotropic or indirect effects. 
Markers with highest association can be used for saturating linkage maps. The 
identified and associated markers are expected to be helpful in marker-aided selection 
in sunflower breeding programmes.
Keywords: Association Mapping, Micro-satellite, Retrotransposon, Salt stress, 

Sunflower.
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