"مجله علوم زراعي ايران"
جلد نوزدهم ،شماره  ،3پايیز 6331

ارزيابي علل بروز چند شاخگي در الين مادری هیبريد آذرگل آفتابگردان ()Helianthus annus L.
hybrid sunflower (Helianthus annus L.) cv. Azargol

سیده منیره سجادی ،1مسعود سلطانی نجف

آبادی 2و بهرام ملکی زنجانی3

چکیده
سجججادیس مسمس ،مس سججل اني نجججی آبججادی و زس ملیججي زنجججانيس 6331س ارزیااابی للااو بااروز چنااد ااا می در هیاای مااادری فیاریااد آ ر ااو آ ااابمردا
( .)Helianthus annus L.مجله علوم زراعي ايرانس 922-913 :)3(63س

حفظ خلوص ژنتییي والدين ارقام هیبريد ،از ضرورت های تجاری سازی اين ارقام است ،معهذا تولید فنوتیپهای جديد ،باعث
ايجاد شبهه از بین رفتن خلوص ژنتییي اين والدين شده و تولید بذرهای يینواخت ارقام هیبريد را با چالش مواجه ميسجازدس بجروز
انواع چندشاخه در الين مادری هیبريد آذرگل آفتابگردان از جمله اين موارد چالش برانگیز محسوز ميشودس اين آزمايش در چند
مرحله شامل  -6مرحله ژنتییي مشتمل بر انواع تالقيها بین بوتههای تکشجاخه ،دوشجاخه و سجهشجاخه (بوتجههجای مشجیو

) طجي

سالهای  6339تا  6331در موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر انجام شده و نتاج حاصله با والد تکشاخه تالقي برگشجتي داده
شدند -9 ،مرحله مولیولي که طي آن نشانگر های مولیولي مربوط به چندشاخگي که قبالً شناسايي شجده بودنجد روی بوتجههجايي از
والد مذکور و نیز ژنوتیپهای تکشاخه و چندشاخه واقعي آفتابگردان آزمون شدند و  -3مرحله بیوانفورماتیک که طجي آن وججود
عناصر سیس مرتبط با پاسخ ژن به عوامل محی ي در پروموتر ژنهای عامل چندشاخگي که در ساير گونههای گیاهي شناسايي شجده
بودند ،مورد بررسي قرار گرفتندس نتايج تجزيه و تحلیل ژنتییي نشان داد که در تمام تالقيها ،کلیه نتاج ( 933بوته) تک شاخه بودنجدس
در ارزيابي مولیولي ،الگوی نواربندی بوتههای مشیو

با الگوی نواربندی الينهای تکشاخه واقعي کامالً مشجابه بجود و هجر دوی

آنها متفاوت از الگوی نواربندی الينهای چندشاخه واقعي بودندس در بررسي های بیواينفورماتییي مشخص شد که پرومجوتر ژنهجای
عامل شاخه دهي ساير گونه های گیاهي واجد حداقل يک عنصر سیس مرتبط با پاسخ به عوامل محی ي نظیر سرما و خشجیي بودنجدس
بر اسام نتايج مراحل مختلی اين تحقیق ،داليل کافي جهت دخالت عوامل ژنتییي در بجروز پديجده چندشجاخگي در اليجن مجورد
بررسي بدست نیامدس

واژههای کلیدی :آفتابگردان ،چندشاخگي ،عناصر سیس و نشانگرهای مولیوليس
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Assessment of branching phenomenon in the female parental inbred line of

"مجله للوم زرالی ایرا " ،جلد نوزدفم ،ماره  ،3پاییز 1331

مقدمه
آ اااابمردا

یک کن رل مغلوب الیموژن یکی با تأثیر م قاباو تکمیلای

زرالااای (annuus L.

 ،)Glycineکلاااااازا

که ا هدفی ساقه توسط آلوفای نهف ه کن رل می ود.

( )Brassica campestris and B. napus L.و بادام زمینای

ایی آلوفا در یک لوکوس قرار دارند و ایی نشا دفنده

( ،)Arachis hypogea L.چهارمیی یااه زرالای یکسااله

وجودی اک سااری آلااوفااای چند انااه اساات .ب اه نظاار

در جها است کاه بخااطر رو ای اوراکی آ کشات

میرسد که ایی آلوفا موتانتفایی از انواع وحشی ا

 .)FAOکشت آ اابمردا لمادتا باه دو

و فمکااارا

پااااااو از سااااااویا (L.

ود (2014

می

max

فساا ند (et al., 1999

 .)Sandaبااور

صورت؛ کشت ارقام آزاد ارده ا شاا و کشات ارقاام

( )Burke et al., 2002لنوا کردند کاه اسااس ژن یکای

فیارید صورت می یرد .برای تولید مو قیاتآمیاز یاک

کن اارل ااا هدفاای در آ ااابمردا باار وجااود چناادیی

فیارید و تداوم کشت آ  ،یکناوا ی فیاریاد در درجاه

لوکاوس کن ارل کننااده صافت کمای ( )QTLباا اثاارات

اول افمیت قرار دارد .لوص ژن یکی والادیی از اصاول

کوچک که در سراسر ژنوم یاه توزیع ده است ،قرار

اولیه و مهم تولید بذور فیارید میبا د .ایی لوص باید

دارد .زارش ده است که انواع ا هدفای باه وجاود

فمواره توسط دارند ا فس ه اولیه والدیی فیارید حفظ

ژ فای مخ لف ( )Br1-Br3و تعاماو میاا آنهاا بسا می

ود و از سوی نهادفای مسئول کن ارل اود .در کشاور

دارد .آلوفای نهف ه ( )b1-b3نیز میتوانند ا هدفای را

ای ارا  ،موسسااه تحقیقااات ثااات و ااوافی بااذر و نهااال

کن اارل کننااد .ای ای لوکااوسف اا ا لااب وارد هی ایفااای

م صدی ایی کن رل میبا د.

بر شتدفنده باروری می اوند تاا ایای هیایفاا واجاد

ارقام آ ابمردا زرالی که بهمنظور اس خراج رو ی

ا هفای رلای راوانای اوند (.)Terzic et al., 2006

کشت می اوند ،در طای تکاماو و افلایساازی از ارم

تااااکنو تاااوالی ژنا ای و یاااا اطاللاااات مولکاااولی در

وحشی چند اا ه و بوتاهای باه ارم تاک اا ه تاادیو

صااوص ژ فااای مس ائول ااا هدف ای در آ ااابمردا

اادهانااد (et al., 2014

زارش نشده است .تنها زارش موجاود باه اسا فاده از

 .)Mandelااا هدفاای در

نشااانمر  TRAPتوسااط روجاااس -باااروس و فمکااارا

آ ابمردا وحشی ا لب توساط ژ فاای الاب کن ارل
می ود ( .)Heiser 1954; Shull, 1908در ایی صاوص
ی اک تااک ژ
ناسایی

الااب ( )Brتوسااط پااوت (1940

(et al., 2008

 )Rojas-Barrosمربااوم م ای ااود .ای ای

)Putt,

محققا باا اسا فاده از فامردیفای تاوالی ژ فاای لاماو

د .وی دو دفه بعد وجود یک آلو مغلوبb1

وناا و نظیار نخاود رنمای،

چند ا می در یافا

در لوکوس ای دیماار ( ی ار از  )Brرا اازارش نمااود کااه

توتااو و رت ،آ از رفااای ثاباات طراح ای نمودنااد و

کن رل کنناده اا هدفای اراوا در آ اابمردا اسات

سپو در ترکیب با چندیی آ ااز ر تصااد ی ،مو اق باه

(1964

تمایز ژنوتیپفای چند ا ه از تک ا ه دند.

 .)Putt,آلاو  b1کاه مسائول اا هدفای ان هاایی

تغییر اقلیم که پیامد نخست آ

است در تولید بذر فیاریاد باه طاور سا ردهای باه کاار

رم د کره زمایی

ر ه ده است ( .)Fick and Miller 1997کواچیاک و

است ،بار بسایاری از راینادفای ر اد و نماوی یافاا

اسکالود ( )Skaloud and Kovacik, 1990وجود دو آلاو

تااثیر مای اذارد ( .)Franks and Hoffmann, 2012ایای

 b1و  b2را در آ ابمردا مورد بررسی قارار دادناد کاه

اثرات ا لب با اثرات اپیژن یکی ترکیاب اده و بالا

اا هدار

بروز تغییرات نافمسا در ریخ هفای ارثی مشابه می ود

در صورت فموزیموس مغلوب بود

را تولیاد نمااوده و بوجااود آورنااده نسااات تفکی اک 0:3

 .)Liu,هی ایفااای اینااارد بواسااطه چناادیی نسااو

(بدو

یافاا

(2013

م ماااادی اااویشآمیا ازی دچاااار پاااوروی نا ا ای از

ا ه :ا ه دفنده) بودناد .ایای محققاا وجاود
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)Helianthus

را پیشنهاد کردند .ن ایج تحقیقات دیمری نیز نشا دادند

" ارزیابی للو بروز چند ا می در هیی مادری"...

ویشآمیزی ده ( )Fehr et al., 1987و مسا عد پاساخ

فیاریااد مربوطااه بااه صااورت تااک ااا ه (تااک طاااق)

بااه تغییاارات محیطاای نا اای از تغییاار اقلاایم و تغییاارات

زارش ردید .لالوه بر هیی یاد اده ،ساه ناوع مااده
ژن یکی دیمر در ایی تحقیق مورد اسا فاده قارار ر ناد

اپیژن یکی میبا ند.
نشااااانمر مولکااااولی ( TRAP

 )Amplificationزمااانی کااه اطاللااات

هیاایفااای اینااارد چند ااا ه ( R39 ،RF154و  ،)R14و

توالی برای فمه ونهفا در دسا رس نمایبا اد ،نشاانمر

ه که در مزرله تکثیر هییA-

Polymorphism

Region

تک بوتهفای دو یا سه ا

 19مشافده دند و به کو زیار نامماذاری ادند2# :

مناسای برای ناسایی حضاور و یاا لادم حضاور تاوالی

( سااااه ااااا ه)( 3# ،دو ااااا ه)( 1#،دو ااااا ه)0#،

اصی در بیی ونهفای مخ لف است .در ایی ارایط،

(دو ااا ه)( 8# ،سااه اانا ه)( 3# ،سااه ااا ه)13# ،

ترکیااب یااک جفاات آ اااز ر ثاباات و تصاااد ی مااورد

(ب ایش از سااه ااا ه) و ( 11#دو ااا ه) (جاادول  .)1از

اس فاده قرار می یرد .آ ااز ر ثابات بار اسااس ناواحی
حفاظت ده ژ مورد نظار بایی چنادیی وناه طراحای

آ جا که موووع اصلی ایی تحقیق در صوص بررسی

می ود و آ از ر تصاد ی صار ا بارای ا ازایش امکاا

للت چند ا می در بوتهفاای ا یار باود ،در پاووفش

اتصال به  DNAالمو و باه برد اح مال تکثیار باهفماراه

حاور ایای بوتاهفاا در مجماوع "بوتاهفاای مشاکو "

آ از ر ثابت باهکاار مایرود .از ایای سیسا م نشاانمری

نامیده دند.

مقاومات در ژرمپالسام

ای ای تحقی اق در مزرلااه تکثی ار هی ای  A-19موسسااه

برای ناسایی ژ فای آناالو

تربچه اس فاده ده اسات ( .)Cheng et al., 2013بعاالوه

تحقیقااات اصااالح و تهیااه نهااال و بااذر در سااال 1332

برای م مایز کارد هیای چناد اا ه از تاک اا ه در

روع د .در ایای مزرلاه طاوم نارلقیم ( )A-lineو

آ ااابمردا  ،سیس ا م نشااانمری  TRAPکااارآیی اوبی

نمهدارناااده ( )B-lineمرباااوم باااه هیا ای نااارلقیم باااه

نشا داده است (.)Rojas-Barros et al., 2008

نسات ش ط نارلقیم و دو اط نمهدارناده کا ا ه
اااادند و تعاااادادی از بوتااااهفااااای مشااااکو

در سالفای ا یر وقوع پدیده چند ا می در هیای

در

والد مادری فیاریادآ ر و باه موواوع چاالش برانمیاز

طاااااوم نااااارلقیم و نمهدارناااااده باااااا پو ااااااند

تولید بذر ایی فیاریاد در کشاور تاادیو اده اسات ،باه

طااااق ،نشاااانه اااذاری ااادند .بوتاااهفاااای دو اااا ه و

ونه ای که تایید مزارع تولیاد باذر ایای فیاریاد توساط

سااه ااا های کااه در باایی طااوم هیاای نمهدارنااده

موسسه تحقیقات ثات و وافی بذر و نهال کشور ا لب

دیااده ااادند باااه لناااوا والااد پااادری در تالقاایفاااا

مقاادور ناااوده و بااه اح مااال ا ا الم ژن یکاای داده ااده

اساا فاده اادند (جاادول  .)1بااذر هیاایفااای اینااارد

است .فدف ایای پاووفش ،ارزیاابی لواماو باروز چناد

تک ا ه A-1221و هییفای اینارد چند اا ه ،RF154
 R39و ( R14از مجموله ژرمپالسم آ اابمردا موسساه

ا می در ایی هیی آ ابمردا بوده است.

تحقیقات اصالح و تهیه نهاال و باذر) در پااییز  1332در
مواد و روشها

لخانه کشات اده و از بار

مااااده ژن یکااای ماااورد اساا فاده در ایااای پاااووفش،

آنهاا بارای تجزیاهفاای

مولکولی اس فاده د.
ن اااج حاصااو از تالق ایفااا در سااال دوم ( )1333در

هیااااای ماااااادری فیاریاااااد آ ر اااااو آ اااااابمردا
( )Helianthus annuus L.یعنی  A-19بود .ایی فیارید در

مزرله موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و باذر و نیاز

سال  1301توسط موسسه تحقیقات اصالح و تهیاه نهاال

در لخانهفای موسساه یاد اده کشات اده و نوتیاپ

و بااذر معر ای ااده اساات .ایاای هیاای در زمااا معر ای

آنها از نظر ا هدفی ثات ردید .با توجه به اینکه فماه
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Target

که لااارت بودناد از :هیای ایناارد تاک اا ه ،A-1221

"مجله للوم زرالی ایرا " ،جلد نوزدفم ،ماره  ،3پاییز 1331

جدول  -1مشخصات مواد ژن یکی آ ابمردا مورد ارزیابی و انواع تالقیفای انجام ده
Table1. Characterization of the sunflower genetic materials and the of crosses

18
13
14
16
18
17
22
14
21
31
18
26
11

تک
تک
تک
تک
تک
تک
تک
تک
تک
تک
تک
تک
تک

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH

تک
تک
تک
تک
تک
تک
تک
تک
تک
تک
تک
تک
تک

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH
ه SH

تک ا ه SH
( #3دو ا ه) )#3 (TH
( #6دو ا ه) )#6(TH
( #6دو ا ه) )#6(TH
( #16دو ا ه) )#16(TH
تک ا ه SH
تک ا ه SH
تک ا ه SH
تک ا ه SH
( #6دو ا ه) )#6(TH
( #16دو ا ه) )#16(TH
 (#2سه ا ه) )#2(ThH
( #8سه ا ه) )#8(ThH

تک ا ه*SH
تک ا ه SH
تک ا ه SH
دو ا ه §TH
دو ا ه TH
دو ا ه TH
دو ا ه TH
سه ا ه ThH£
سه ا ه ThH
سه ا ه ThH
سه ا ه ThH
سه ا ه ThH
سه ا ه ThH

*: SH: Single head, §TH: Two heads, £ThH: Three heads

ن اج نرلقیم بودند ،برای ادامه تالقیفا و ایجااد نساو در

 ،RNaseIلظاات  DNAبااه روش اسااپک رو وم ری بااا

حال تفرق ،ن اج فمه تالقیفا باه لناوا پایاه ماادری باا

قرائت در طول موجفای  211و  281نانوم ر تعیایی اد.

هیی نمهدارنده تک ا ه بهلناوا والاد پادری تالقای

کیفیاات و سااالمت  DNAتیمااار ااده بااا  RNaseIبااا

داده دند و ن اج آ تالقیفا در ساال ساوم ( )1331در

بار یری روی ژل آ ارز یک درصد مورد ارزیابی قرار

مزرلااه موسسااه تحقیقااات اصااالح و تهی اه نهااال و بااذر

ر ت( .منظور از  ،DNAدر واقاع  DNAتیماار اده باا
 RNaseIمیبا د) .حذف  RNAاز محیط  ،DNAامکاا

کشاات ااده و نوتیااپ آ فااا از نظاار تعااداد طاااق ثااات

لظت سنجی دقیاق بارای تشاکیو بالاکفاای  DNAرا

ردید (جدول .)1
آزمایش مزرلاهای در ساال اول ( ،)1332ساال دوم

رافم میسازد .مقدار  31ناانو رم از  DNAفار یاک از

( )1333و سااال سااوم ( )1331بااا اصااله روی ردیااف

هیا ایفاااای ایناااارد تاااک اااا ه  A-1221و  A-19باااا

کا ت  22و بیی ردیف  11سان یم ر انجام د .آبیااری

یکدیمر مخلوم ده و بالک تاک اا ه تشاکیو داده

با دور  11روز یک بار و به صورت نش ی انجام ر ات.

د .مخلاوم  31ناانو رم  DNAفار یاک از هیایفاای

در کشت لخاناهای ارایط دماایی روز  32و اب 22

اینااارد چند ااا ه ( RF154و )R39نیااز تشااکیو بالااک

درجه ساان ی اراد باود .بارای اسا خراج  DNAژناومی،

کاافش

جوا تریی بر

چند ا هفا را داد .تشکیو ایی بالاکفاا بالا

تعااداد واکاانش زنجیاارهای پلاایمااراز ( )PCRردیااد.

بوتهفا بردا ت ده و سریعا باه ریازر

باااا توجاااه باااه اینکاااه اطاللاااات مولکاااولی و تاااوالی

 -01درجه سان ی راد ان قال داده د.
(Li et

برای ژ فای لامو چند ا می در آ اابمردا من شار

اس خراج DNAژنومی به روش لی و فمکارا

 )al., 2007و بر پایاه روش  CTABانجاام ر ات .بارای

نشده است ،برای

انجام  PCRاز سیس م نشاانمریTRAP

حذف  RNAموجاود در نموناهفاا ،از تیماار باا RNAseI

مااورد اساا فاده توسااط روجاااس -باااروس و فمکااارا

 )Thermoمطااابق

( )Rojas-Barros et al., 2008اس فاده د .آ ااز رفاای

(سااا ت

اارکت Fisher Scientific

دس ورالعمو رکت سازنده اس فاده د .بعد از تیماار باا

ثاباات باار مانااای تااوالی ژ فااای لامااو چند ااا می
522
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اندازه جمعیت ن اج
Population size of progenies

ن اج تالقی  F1با والد نمهدارنده تک ا ه
Progeny of crossing F1 with
single head maintainer parent

ن اج نسو اول
)First generation (F1

والد مادری
Maternal line

والد پدری
Paternal line

" ارزیابی للو بروز چند ا می در هیی مادری"...

مااورد اساا فاده (ثاباات و تصاااد ی) در جاادول  2ارائااه

در برنج ،باقال ،نخود و آرابیدوپسیو طراحی اده اناد

ده است.

( .)Rojas-Barros et al., 2008مشخصاات آ از رفاای

)Table 2. Characteristics for primers used in this experiment (Rojas-Barros et al., 2008
توصیف
Description
بر اساس ژ  MOC1از برنج
According to MOC1 in rice
مشابه ژ فای ا هدفی
MAX3, MAX4, RMS1
Similar to branching genes
MAX3, MAX4, RMS1
-

نوع آ از ر
Primer type
ثابت
Fixed
تصاد ی
Arbitrary
ثابت

Fixed

تصاد ی
Arbitrary

توالی آ از ر (')5'---3
)'Primer sequence (5'---3

نام آ از ر
Primer name

CTAACTAGAGATCGAGTAGC

MOC1R3

GGAACCAAACACATGAAGA

Ga5

TGGCACTTTCCCTAACAAAGAG

CTG5177L

CTATCTCTCGGGACCAAAC

Odd26

آ ااارز  1/2درصااد بااار یری و از یکاادیمر تفکیااک

ترکیاااابفااااای آ اااااز ری،CTG5177L/Odd26

اادند .پااو از آ

 CTG5177L/Odd26و  MOC1R3/Ga5بااااااااااااااارای

ژل در محلااول معاارف safestain

بررسیفای مولکولی مورد اس فاده قرار ر ت .واکنش

رنااآ آمیازی و  DNAزیار نااور ماااوراب باانفش آ ااکار

زنجیرهای پلیمراز با اس فاده از دس ماه بایوراد در حجم

سازی د.

نهااایی  12میکرولی اار ااامو اجاازای زی ار بااود21-11 :

با توجه به اینکه اطاللات مولکاولی و تاوالی ژ فاای

نااانو رم ( DNAمربااوم بااه ی اک نمونااه و ی اا از بالااک

لامو چند اا می در آ اابمردا من شار نشاده باود ،از

 ،PCRیاا اک

یاه مادل اسا فاده

 1/2 ،)DNAمیکرولی اااار از بااااا ر 10X

اطاللات ونه آرابیدوپسیو به لنوا

ااد .بااا اس ا فاده از واژه کلیاادی "genes

میکرولی اار از محلااول  22میلاای مااوهر  ،MgCl2یااک

 "Branchingدر

میکرولی ر مخلوم پنج میلی موهر 1/3 ،dNTPsپیکومول

بانااک اطاللاااتی  ،NCBIژ فااای لامااو ااا ه دفاای

از فر آ ااز ر در مخلاوم آ ااز ر تصااد ی و ثابات و

آرابیدوپساایو و  IDمربااوم بااه فاار ژ اساا خراج ااد

 1/2واحد ( Taq DNA polymeraseسینا کلاو ) .نیمارخ

(جادول  )3و تااوالی پروماوتری آ فااا ( 3111جفات باااز

حرارتای واکاانش زنجیاارهای پلایمااراز لاااارت بااود از؛

باهدساات ژ ) از سااایت

واسر ااا ه ساااازی اولیاااه DNAدر دماااای  31درجاااه

) (TAIRاس خراج د .آنماه لناصار سایو انا ه اده

سان ی راد به مدت سه دقیقه ،و سپو پنج چر ه دماای

در تاااوالی پروماااوتری ماااذکور باااا اسا ا فاده از پایمااااه

 31سان ی راد برای  31ثانیه 30 ،سان ی اراد باه مادت

این رن ای)PLACE (http://www.dna.affrc.go.jp/PLACE/

 12ثانیه و  02سان ی اراد باه مادت  11ثانیاه ،آنمااه 33

اس خراج دند.

http://www.arabidopsis.org

چر ه دمای 31سان ی راد به مدت  31ثانیاه 22 ،درجاه
نتايج و بحث

به مدت  12ثانیه و  02ساان ی اراد باه مادت  11ثانیاه و
سرانجام  02سان ی راد به مدت پنج دقیقه .پو از انجام

ن اج  F1حاصو از کلیه تالقی فا در لخانه و مزرلاه

واکنش زنجیرهای پلیماراز ،محصاوهت  PCRروی ژل

دارای یااک طااااق بودناااد (جااادول  .)1ن ااااج حاصاااو
752
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جدول  -2مشخصات آ از رفای مورد اس فاده در آزمایش ()Rojas-Barros et al., 2008
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جدول  -3اسامی ژ فای مورد مطالعه و  IDآ فا (پایماه اطاللات )NCBI
)Table 3. Name of genes and their IDs in the experiment (NCBI
 IDژ

ویو ی
پروتئیی وابس ه به E1
اک ور رونویسی GRAS
GRAS transcription factor
اک ور رونویسی
Transcription factor
سی وکروم )CYP711A( P450
)Cyrochrome P450 (CYP711A
پروتئیی F-box
F-box protein
دیاکسیوناز کافدفنده کاروتنوئید )CCD7( 0
)Carotenoid cleavage dioxygenease 7 (CCD7
دیاکسیوناز کافدفنده کاروتنوئید )CCD8( 8
)Carotenoid cleavage dioxygenease 8 (CCD8
پروتئیی حامو جریا اکسیی
Auxin efflux carrier family
اک ور رونویسیMyb37
Myb37 transcription factor
اک ور رونویسی Myb38
Myb38 transcription factor
اک ور رونویسی Myb84
Myb84 transcription factor
پروتئیی زیپدار لیوسیی Homeodomain
Leucine Homeobox -leucine zipper protein
سی وکروم )CYP79F1( p450
)Cytochrome p450 (CYP79F1
Knotted-like homeodomain protein
پروتئیی تعیییکننده و ان هایی
Terminal flower 1protein
پروتئیی F-box
F-box protein

نام ا صاری

At1g05180

AXR1

AUXIN RESISTANT 1

At1g55580

LAS

LEAFY

At5g61850

LFY

LATERAL SUPPRESSOR

At2g26170

MAX1

MORE AXILLARY GROWTH 1

At2g42620

MAX2

MORE AXILLARY GROWTH 2

At2g44990

MAX3

MORE AXILLARY GROWTH 3

At4g32810

MAX4

MORE AXILLARY GROWTH 4

At1g73590

PIN1

PINFORMED 1

At5g23000

RAX1

REGULATOR OF AXILLARYMERISTEMS 1

At2g36890

RAX2

REGULATOR OF AXILLARY MERISTEMS 2

At3g49690

RAX3

REGULATOR OF AXILLARY MERISTEMS 3

At5g60690

REV

REVOLUTA

At1g16410

SPS1

SUPERSHOOT 1

At1g62360

STM

SHOOT MERISTEMLESS

At5g03840

TFL1

TERMINAL FLOWER 1

At3g62980

TIR1

TRANSPORT INHIBITOR RESPONSE

داده دند (جدول .)1

از ایاای تالقاایفااا بااا هی ای نمهدارنااده تااک ااا ه نیااز
در جدول  1ارائه ده است .ن ایج نشاا داد کاه تماامی

الماااااوی ناااااواربنااااادی حاصاااااو از ترکیاااااب

ا راد نسو تالقی بر ش ی از کلیاه تالقایفاا واجاد یاک

آ از ری MOC1R3/Ga5مورد اس فاده توسط روجااس-

طاق ان هایی بودند .تالقای اناواع بوتاهفاای تاک و چناد

 )Rojas-Barrosب ایی

باااروس و فمکااارا

(et al., 2008

ااا ه از هیاای نمااه دارنااده  B-19بااا بوتااهفااای تااک

دو بالک در اکو  1نشاا داده اده اسات .باا اسا فاده

و چنااد ااا ه از هیاای ناارلقیم  A-19منجاار بااه ایجاااد

از ایاای جفاات آ اااز ر ،نوارفااایی بااا وز مولکااولی

بوتهفای تک اا ه در ساال بعاد ردیاد .از آنجاا کاه

حااادود 021جفااات بااااز و  121جفااات بااااز در بالاااک

در تمامی هییفای ماورد آزماو  ،ژ بر شات دفناده

چنااد ااا هفااا دیااده ااد ،درحااالی کااه بالااک تااک

بااااروری وجاااود ندا ااات ،تماااامی ن ااااج نساااو اول

ا ه فا قادر باه تکثیار فای قطعاهای توساط ایای جفات
آ از ر ناود.

ایی تالقیفا لقایم بودناد ،بناابرایی بارای امکاا تاداوم

اسااا فاده از جفااات آ ااااز

تالقیفا ،ن اج نساو اول فممای باه لناوا پایاه ماادری
با هیی نمهدارنده تک ا ه ،به لنوا پایه پدری تالقای

ر CTG5177L/Odd26

نیز منجر به مشافده تکثیر چند نوار در بالک تاک اا ه
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E1 associated protein

نام ژ
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"..." ارزیابی للو بروز چند ا می در هیی مادری

) با اس فاده از جفت آ از رBulk2( ) و چند ا هBulk1(  الموی نواربندی بیی دو بالک تک ا ه-1 کو
 است1Kb نشانمر وز مولکولیM  کن رل منفی وC- MOC1R3/Ga5
Fig 1. Banding pattern between two bulks single head (Bulk1) and multi heads (Bulk2) created using primer
pairs MOC1R3/Ga5. C: stands for negative control. M: 1Kb molecular size marker

مشابه باا الماوی ناوار بنادی بالاک تاک اا هفاا باود

 درحاالی.و لدم تکثیر در بالک چند ا هفا ردید

.)2 ( کو

در بالک چند ا ه فا

CTG5177L/Odd26 ر

 نشانمر وز:M ، کن رل منفی:C- .#6  و#13

کاااه الماااوی ناااوار بنااادی دو تاااک بوتاااه مشاااکو

 با اس فاده از جفت آ ازPCR  الموی نواربندی حاصو از-2 کو
) و دو تک بوته مشکوBulk1(  بالک تک ا هفا،)Bulk2(
1Kbمولکولی

Fig 2. Banding patterns derived by PCR using primer pairs CTG5177L/Odd26 in multi heads (Bulk 2), single
heas (Bulk1), and two suspicious plants #13 and #6. C-: negative control. M: 1Kb molecular size marker
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پو از مشافده الموی نواری بنادی بایی بالاکفاای

و دو هیاا ای تااااک ااااا ه بااااا اساا ا فاده از جفاااات

تااک ااا ه و چنااد ااا ه ،المااوی نواربناادی باایی

آ اااز ر  MOC1R3/Ga5مااورد بررساای قاارار ر نااد

تک بوته فای مشکو

( 8مورد) ،سه هیی چناد اا ه
#13

#8

#9

#7

#6

#3

#2

M
1500 bp

800 bp

500 bp

کو  -3الموی نواربندی حاصو از  PCRبا اس فاده از جفت آ از ر  MOC1R3/Ga5بیی تک بوتهفای مشکو

(با  #نشا داده ده اند ،رجوع به جدول  ،)1سه هیی چند ا ه واقعی ( R-39 ،R-14و  ) RF154و دو هیی تک ا ه
واقعی ( A19و  .)A1221نوار م مایز کننده هییفای تک ا ه از چند ا ه ،با لالمت پیکا در سمت راست ژل
مشخص ده است
 :Mنشانمر وز

مولکولی 1Kb

Fig 3. Banding pattern derived by PCR using primer pairs MOC1R3/Ga5 between suspicious plants (indicated by #,
Table 1), three real multi head lines (RF154, R-39, and R-14) and two real single head lines (A1221 and A19).
Band differentiating single head from multi head lines is indicated by arrow at the right side of the gel
M: 1Kb molecular size marker

در رایناااادفای نمااااوی (کااااه ااااا هدفاااای از آ

بر اساس کو  ،3نواری با اندازه حدود  121جفات
باز در سه هیی چند اا ه وجاود دا ات ،در حاالیکاه

جملااه محسااوب ماای ااود) و یااا پاسااخ بااه لوامااو

ای ای نااوار در هی ایفااای تااک ااا ه و تااک بوتااهفااای

محیطای بودنااد ،مااورد توجااه قاارار ر نااد کااه ااامو

مشکو

،DRE1COREZMRAB17 ،ABREATCONSENSUS

وجود ندا ت.

،LTRECOREATCOR15

حضور و راوانای لناصار سایو در تاوالی پروماوتر

،MYB2CONSENSUSAT

ژ فااای لامااو چنااد ااا می مااورد بررساای قاارار

،MYB2AT( MYB1AT
MYBATRD22

و

ر ند ،لیکی با توجه به اینکه اطاللات ژنی و ژنومیک

 )MYBCOREو  SREATMSDبودناااد .هرسااات ایا ای

آ ابمردا فناوز کاماو نشاده اسات ،در ایای آزماایش

لناصر به فمراه تعداد آنها در پروموتر ژ فای د یو در

از اطاللااات یاااه ماادل آرابیدوپساایو اساا فاده ااد.

ا هدفی آرابیدوپسیو در جدول  1ارائه ده است.

تعااداد فاار ی اک از لناصاار س ایو در پرومااوتر ژ فااای

چناااد اااا می پدیااادهای اسااات کاااه تحااات کن ااارل

د یااو در ااا هدفاای در آرابیدوپساایو در جاادول 1

لوامااااو ژن یکاااای و محیطااای م عااااددی قاااارار دارد

ارائااه ااده اساات .در پرومااوتر ژ فااا ،تعااداد زیااادی

(Leyser 2009, Malamy 2005, Nakamura et al.,

لنصاار ساایو وجااود دارد ،لاایکی در ایاای آزمااایش

Takeda et al., 2003, Terzić et al., 2006

صر ا لناصری که محو اتصال لوامو رونویسای د یاو

.)2013,

ناسااایی سااازوکارفای مولکااولی د یااو در راینااد
525
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RF154 A1221

R-14 R-39

A19

#16

( کو .) 3

"..." ارزیابی للو بروز چند ا می در هیی مادری

 انواع لناصر سیو واکنش دفنده به رایط محیطی و د یو در رایندفای نموی و تعداد آ فا در نواحی پروموتری ژ فای مسئول ا هدفی در یاه آرابیدوپسیو-1 جدول
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Table 5. Cis-elements responsive to environmental condition and involved in developmental stages and their respected number promoters of branching genes in
Arabidopsis
Genes
AXR1
LAS
LFY
MAX1
MAX2
MAX3
MAX4
PIN1
RAX1
RAX2
RAX3
REV
SPS1
STM
TFL1
TIR1

ABRE
1
3
1
1
1
1
2

DRE
2
2
2
5
2
3
2
5
1

LTRE
4
2
3
1
2
4
2
2
2
3
8
3
12
3

SRE
2
2
2
1
2
3
2
2
2
1
6
5
2

MYB1AT
8
4
2
6
7
3
6
9
4
8
7
3
7
7
13
4

MYB2AT
1
3
1
1
1
1
1
1
2
3
-
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Cis elementsلناصر سیو
MYB2CONSENSUSAT
4
5
4
1
4
2
5
2
4
2
2
3
4
1

MYBATRD22
1
1
1
1
2
1
1
-

MYBCORE
11
3
9
3
10
10
4
5
6
7
11
7
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ر ه است ،با ایی حاال در صاوص یااه آ اابمردا

قاادر باه تماایز بایی ایای دو بالاک بودناد ،بناابرایی ایاای

فنوز سازوکار و ژ فای ماوثر در اا هدفای ناساایی

آ از رفااا قابلیاات م مااایز کاارد هیاایفااای چند ااا ه

نشده است .باه فمایی دلیاو بررسای وقاوع پدیاده چناد

واقعی از هیی فای تک ا ه را دار ا می با ند .در یکای

ا می در هیی ایناارد  A-19کاه والاد ماادری فیاریاد

و هیای فاای

از ایی آ از رفا ،تک بوته فای مشاکو

دا ل ای آ ر ااو اساات ،نیازمنااد بررس ایفااای ژن یک ای،

تک ا ه در یاک اروه قارار ر ناد ،در حاالی کاه

مولکااولی و بیواینفورماااتیکی بااود .تالقای بایی ا ااراد بااا

هییفای چند ا ه الموی منحصار باه ارد دا ا ند .باا

نوتیپ م فاوت و ردیابی نوتیپ مورد نظر در نسوفای

توجه به اینکاه باا اسا فاده از نشاانمرفاای معر ای اده

در حال تفرق ( F2یا  )BCبا در نظار ار ی نسااتفاای

توسط ایی محققاا  ،اااف ی در الماوی نواربنادی بایی

وتیپی ،از دیر باز به لنوا یاک رو ای کارآماد بارای

و هیایفاای چند اا ه واقعای

تک بوتهفای مشاکو

اس ن اج مافیت و روابط ژنای د یاو در باروز پدیادهفاا

مشافده نشد و الموی نواربندی بیی هییفای تک ا ه

 .)Hockettباا

مشاابه باود ،باه نظار

مطارح باوده اسات (and Knowles 1970

واقعی و تک بوتاهفاای مشاکو

توجه به وعیف بود هیی فای اینارد که پیاماد چنادیی

میرسد که بروز چناد اا می در هیای  A-19اح مااه

نسو ویشآمیزی فس ند ،تعداد ن اج حاصاو از تالقای

نا ی از لدم وجود کن رل ژن یکی بوده با د.

بیی بوتهفای یک هیی اینارد ا لاب کام اسات (جادول

ارزیااابیفااای ژن یک ای و مقایسااه المااوی نواربناادی

 ،)1با ایی حال مشافده نوتیپ صددرصد تک ا ه بیی

در لوکوسفای مرتاط با چند اا می بایی هیایفاای

ن اج فمه تالقایفاا مایتواناد اوافی بار لادم د الات

چند اااا ه واقعاای ،هیاایفاااای تاااک اااا ه واقعاای

لوامو ژن یکی فس های در بروز پدیده چند اا می در

و نیز تک بوته فاای مشاکو  ،اح مااه نا ای از لادم

هیی مورد آزمایش با د (جادول  .)1فمچنایی مشاافده

د الت لوامو ژنای در ظهاور پدیاده چناد اا می در

ن ایج یکسا در ن اج تالقایفاای بر شا ی (جادول ،)1

هی ای A-19اساات .بااا ایاای حااال ،باارای بررساای بیشاا ر

نشا دفنده لدم د الت لوامو ارج فس ه ای در باروز

للااو ایای پدیاده و بااا توجااه بااه حفاظاات ااد ی زیاااد

ایی پدیده است.

سازوکارفای ماوثر در اا هدفای وناهفاای مخ لاف
(et al., 2010 ،Leyser 2009

فرچنااد اطاللااات مولکااولی در صااوص ژ فااای

 ،)Yaishتجزیاه پروماوتر

لامو ا هدفی در آ ابمردا ا یرا من شار اده اسات

ژ فای ناسایی ده موثر در ا ه دفی از نظر وجاود

Baute et al., 2015, Mandel et al., 2014,

لناصر سیو کن رل کننده پاسخ یافا به لوامو نموی

 ،)Nambeesan et al.,2015اما ردیابی مولکولی ژ فاای

و تنشفای یر زنده در یاه مدل آرابیدوپسایو انجاام

لامو چناد اا می در آ اابمردا از چناد ساال پایش

ر اات .بعنااوا مثااال  ABREلنصاار پاسااخ بااه اسااید

آ از ده و برای تعدادی از آ فا نشانمرفای مولکاولی

آبسیسیک ( )ABAاسات کاه د الات آ در مسایرفای

 .)Rojas-Barrosدر

ان قال پیام تنشفاای یرزیسا ی باه اثااات رسایده اسات

ایای پاووفش نخسات جفاات آ از رفاایی کاه توسااط

( .)Yamaguchi-Shinozaki and Shinozaki 2005لنصار

 Rojasو فمکااارا باارای تمااایز باایی هیاای

 DREتااوالی از پرومااوتر اساات کااه نقااش اساساای در

تک ا ه و چند ا ه مورد اس فاده قرار ر اه بودناد،

پاساخ ژ فاا باه ارایط تانش اسامزی ،کام آبای و نیاز

با ایی دو بالاااک ( DNAیکا ای م شاااکو از هیا ایفاااای

دمافای پاییی ایفاا مایکناد (.)Nakashima et al., 2009

چند ااا ه و دیمااری از هی ایفااای ت اک ااا ه) مااورد

لنصر  LTRپاسخ دفای یااه باه دماای پااییی را کن ارل

(

طراحای
–Barros

ااده اسات (et al., 2008
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ااا هدف ای در بس ایاری از یافااا مااورد مطالعااه قاارار

آزمو قرار ر ند .از ایی بیی قاط دو جفات آ ااز ر

" ارزیابی للو بروز چند ا می در هیی مادری"...

مایکناد (

بذر ،مکاتاات خصی ).

Dang et al., 2011, Yamaguchi-Shinozaki

به قند است که در پروموتر ژ فایی دیده ده که بعد از

تااک ااا ه و تااک بوتااهفااای مشااکو  ،دو ااا ه ،و

قطع ساقه اصالی در آرابیدوپسایو ،دچاار کاافش بیاا

سه ا ه ( ا ه دفی از باهی یاه) و ارزیابی بر اسااس

اااوند (MYB2AT .)Tatematsu et al., 2005,

نشانمرفای مولکولی ،دهلت بر لدم وابس می اح ماالی

ما ای

لنصااری اساات کااه محااو اتصااال لامااو رونویساای

وتیپ ا هدار د هیی A-19آ ابمردا باه لواماو

 ATMYB2اساات و در یاااه آرابیدوپساایو در تنظاایم

ژن یکی ،حداقو در بیی مواد ژن یکی آزمو

ده در ایای

ژ فااای پاسااخ دفنااده بااه تاانش شااکی د الاات دارد

آزمایش ،دارد .از طر ی مشافدات  in silicoروی ناحیاه

و از طر ی در تنظیم پیری ،با سازوکار الایات ان هاایی،

پروموتری ژ فای لامو ا هدفای در ساایر یافاا و

از طویاااو اااد جواناااهفاااای جاااانای جلاااو یری

نیز در نظر ر ی ایی حقیقات کاه ساازوکار مولکاولی

 MYBATRD22 ،MYB1AT .)Harb,و

چند ا می در بیی یافا مخ لف تا حد زیادی حفاظ

 MYB2CONSENSUSفر سه لنصر جایماه تشخیص و

اده اساات ،اح ماال ایفااای نقاش لناصار سایو پاسااخ

اتصااال  MYBفس ا ند کااه در پروموتورفااای ژ  rd22و

دفنده به رایط محیطی نظیر شکی و سرما در ژ فای

بسیاری دیمر از ژ فای پاساخ باه تانش شاکی و کام

مسئول چند ا می در آ ابمردا را مطارح ماینمایاد.

آبی در آرابیدوپسیو یا ت می وند و د الات آنهاا در

ن ایج تحقیقات من شر نشده محققا اصاالح آ اابمردا

مساایرفای ان قااال پیااام پاسااخ یافااا بااه تاانشفااای

( ر ای و دابنااده ،موسسااه تحقیقااات اصااالح و تهیااه

یرزیس ی اثاات ده است ( .)Akagi et al., 2009تعداد

نهال و بذر ،مکاتااات خصای) نیاز نشاا دفناده تااثیر

ایی لناصر در پروموتر یک ژ مورد نظر نشا مایدفاد

لواملی نظیر دمافای پاییی در چند ا ه د بوتهفاای

کااه چناادیی محااو اح مااالی اتصااال باارای اک ورفااای

آ ابمردا دارد .در پاووفش حاوار دلیاو کاا ی بارای

رونویسی م عددی که بیا آ فا تحات ارایط محیطای

وجود اثرات ژنی برای بروز پدیده چند ا می از باهی

م فاوت القا ده است ،وجود دارد .برای مثاال ،حضاور

بوتهفای هیی  A-19آ ابمردا بدست نیامد و برلکو،

 13لنصاااار  MYB1ATو  11لنصاااار  MYBCOREدر

ن ایج تحقیقات silico

 inبر افمیات اثار لواماو محیطای

پرومااوتر ژ  TFL1کااه ااود یااک پااروتئیی اااک ور

نظیر دمافای پاییی و شکی بر بروز ایای پدیاده دهلات

رونویسای را رمااز مایکنااد ،نشااا دفنااده محااو اتصااال

دارند.

مایکناد (2010

بسایاری از اک ورفااای رونویسای اساات کااه فاار کاادام

ایاای تحقیااق در نااوع ااود از اولاایی پااووفشفااای

تحت ارایط م فااوتی ممکای اسات باه ایای قسامت از

مربوم باه ناساایی للاو پدیاده چند اا می در یاک

پرومااوتر م صااو ااوند و نوتیاپ م فاااوتی را باارای ژ

هیاااای اینااااارد در آ ااااابمردا اساااات و فرچنااااد

ایجاد کنند .فمچنیی ،حضور  12لنصر  LTREدر ناحیاه

وافد مولکولی ارائه اده بایاد باا روشفاای تکمیلای

پروموتری فمایی ژ  ،نشاا مایدفاد کاه بیاا ایای ژ

مانناااد ابزارفاااای ترانساااکریپ ومیکو و پروتئاااومیکو
آزمااو

اح ماه تحت رایط دمایی پاییی قرار مای یارد کاه باا

ااوند ،دهیااو ژن یکاای ارائااه ااده از اسا حکام

مشافدات ا زایش باروز اا ه دفای در ارقاام مخ لاف

ااوبی بر ااوردار اساات و مایتوانااد بااه لنااوا معیاااری

آ ابمردانی که دیر فنمام کشت ده بوده و در مرحلاه

برای برای بهره برداری در تایید مزارع تولیاد باذر والاد

لدفی با سرمای پااییز مصاادف اده بودناد ،مطابقات

مااااادری فیاریااااد آ ااااابمردا آ ر ااااو توسااااط

دارد ( ر ی ،موسساه تحقیقاات اصاالح و تهیاه نهاال و

موسسه تحقیقات ثات و وافی بذر و نهال اس فاده ده
765
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 )and Shinozaki 2005و SREیک لنصار پاساخ دفناده

ارزیااابیفااای ژن یکاای بااا حضااور تااک بوتااهفااای

1331  پاییز،3  ماره، جلد نوزدفم،" "مجله للوم زرالی ایرا

بخشی از ایی تحقیق در پووفشکده ژن یک و زیست

 ا ا الم و ی اا نا الص ای ژن یک ای،و وقااوع ای ای پدی اده

 انجام ر ات کاه بدینوسایله، ساری، یآوری طارس ا

.تلقی نشود
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.تشکر و قدردانی می ود
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Assessment of branching phenomenon in the female parental inbred line of
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hybrid sunflower (Helianthus annus L.) cv. Azargol
Sajadi, S. M.1, M. Soltani Najafabadi2 and B. Maleki Zanjani3

ABSTRACT
Sajadi, S. M. M. Soltani Najafabadi and B. Maleki Zanjani. 2017. Assessment of branching phenomenon in teh female
parental inbred line of hybrid sunflower (Helianthus annus L.) cv. Azargol. Iranian Journal of Crop Sciences. 19(3): 255-269.
(In Persian).

Maintenance of genetic purity of parents of hybrid is important in hybrid development and
commercialization. Branching phenotype in maternal line of Azargol, an Iranian sunflower hybrid, is a
challenging. This experiment was carried out to understand thae basis of this phenomenon, and included three
phases. Genetic phase, all possible crosses between plants possessing one, two, and/or three heads (suspicious
plants) were made during 2013 to 2015 in Seed and Plant Improvement Institute, Iran and their progenies were
backcrossed to single-headed parent. Molecular phase, previously published branching-linked molecular markers
were evaluated on individuals from the parents, original single –headed, and original multi head genotypes.
Bioinformatics phase, presence of environmentally responsive cis-regulatory elements in the promoters of
branching genes characterized in other plant species were investigated. Genetic analysis indicated that progenies
of all crosses (239 indivudials) appeared to be single headed plants. Similar banding pattern was observed among
suspicious plants and original single-headed lines, but differed from original multi head genotypes. At least one
cis-regulatory elements responding to cold and drought stress were found in the promoters of branching genes in
other plant species. Results of the three phases of this experiment revealed insufficient evidence to attribute the
branching phenotype in the inbredline of interest to genetic factors.

Key words: Branching, cis-elements, Molecular markers and Sunflower.
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