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ارتباط نشانگرهای آنزیمی با صفات کمی در خانوادههای ناتنی یونجه
حسين محمدزاده جاللي ،مصطفي وليزاده * ،محمد مقدم و مريم احمدی
گروه بهنژادی و بيوتكنولوژی گياهي ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه تبريز ،ايران

چکیده
به منظور ارزيابي ارتباط بين صفات کمي و نشانگرهای آنزيمي 92 ،خانواده ناتني يونجه حاصل از خزانه پلیي کیراس
از نظر ويژگيهای زراعي و نشانگرهای آنزيمي مربوط به همان بوتههیا ،در ايسیتگاه تحقيقیاتي دانشیكده کشیاورزی
دانشگاه تبريز بررسي شد .تعداد  30بوته از هر خانواده در گلدانهای مجزا به صورت طرح کامال تصادفي در شرايط
مزرعه ای کشت شدند .دو آنزيم استراز و پراکسيداز توسط ژل های اکريالميد افقي تجزيه شدند .تجزيههیای آمیاری
صفات مختلف بر اساس تفسير ايزوزيمي نشان داد که بين برخي ايزوزيمهای پراکسیيداز و ويژگیيهیای گياهچیهای
ارتباط معنيداری وجود دارد و در بيشتر موارد وجود نیوار باعی

افیزاي

ارزش ايین صیفات شید .عیالوه بیر ايین،

ايزوزيم  POX-4با وزن خشك برگ ارتباط معني داری نشان داد .تجزيیه آمیاری صیفات مختلیف بیر اسیاس تفسیير
آلوزيمي نشان داد که آلوزيمهای  EST-b1و  POX-b2با هر دو صفت عملكرد و تعداد ميانگره همبستگي معنیيدار
و مثبتي دارند .بنابراين ،به نظر ميرسد که ميتوان در صورت تأييید پايیداری نشیانگرها از آنهیا در تحقيقیات آينیده
برای استفاده در برنامههای اصالحي يونجه استفاده کرد.
واژههای کلیدی :خانوادههای ناتني يونجه ،ويژگيهای زراعي ،نشانگرهای آنزيمي ،همبستگي

مقدمه

حاصییل از برنامییههییای اصییالحي در يونجییه بییه علییت

يونجیه بییا دارا بیودن سیاختار ژنتيكیي اتوتتراپلوئيییدی

پيچيییدگي سییاختار ژنتيكییي آن نسییبت بییه گياهییان ديگییر

( )2n=1x=32و دگرگشییییني ،تنییییو بییییاايي از نظییییر

چندان چشمگير نبیوده اسیت )،(Mengoni et al., 2000

ويژگي های ريخت شناختي و زراعي دارد کیه ايین تنیو

به طوری که اصالح گونههايي نظيیر ذرت در چنید دهیه

باا ،شناسايي رقم هیای مختلیف بیر اسیاس ويژگیي هیای

اخير به افزاي

زراعي و ريختشیناختي را مشیكل میيکنید (Morales

شده ،در حالي که افزاي

) .Corts and Crespo Martines, 2000پيشیرفتهیای

به ويژه لگومها در حدود  3/3درصد در سال بیوده اسیت

عملكرد در حدود  2درصد در سال منجر

*نويسنده مسؤول :نشاني پست الكترونيك ،mvalizadeh@tabrizu.ac.ir :شماره تماس31993312330 :

عملكیرد در گياهیان علوفیهای
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) .(Brummer, 1999با توجیه بیه جايگیاه يونجیه در بیين

نيز بر اين باورند که نشانگرهای مولكولي بيشتر تنو افراد

گياهان زراعي ،چنين بررسيهايي به ويژه در ايران که بیه

را از نظر بخ

میيکننید

عنوان يكي از نخستين زيستگاههیای يونجیه معرفیي شیده

) .(Beyene et al., 2005بییا وجییود ايیین ،بايیید در نظییر

است و تودههای محلي متنوعي دارد ،حايز اهميت اسیت.

داشت که روشهای مولكولي و ريخت شناختي هر کدام

از صفات ريخت شناختي به طور وسيع برای تعيیين ميیزان

دارای مزايا و معايب خاص خود هسیتند (Mohammadi

تنو ژنتيك در يونجه استفاده شیده اسیت Monirifar .و

) .and Prasanna, 2003از سییوی ديگییر ،پییي بییردن بییه

همكاران ( 22 )2331توده بومي و دو رقیم اصیالح شیده

ارتباط بين دادههای مولكولي و ريخت شناختي میيتوانید

يونجه را با استفاده از  1صفت ريخیت شیناختي بررسیي و

در کارهییای اصییالحي اهمي یت داشییته باشیید ،زيییرا بيشییتر

بییرای بيشییتر صییفات تنییو معنییيداری گییزارش کردنیید.

صییفات ريخییتشییناختي بییه صییورت چنیید ژنییي کنتییرل

 Fareghiو همكییاران ( )2332جمعيییتهییای يونجییه را از

ميشوند ،در حالي کیه تفیاوت اساسیي صیفات کمیي بیا

نظر عناصر غیذايي و ترکيبیات شیيميايي مطالعیه کردنید.

کيفي در تعداد ژنهای مؤثر بیر گونیاکوني فنوتيیپ و در

تجزيه به مؤلفههای اصیلي بیر اسیاس عناصیر و ترکيبیات

ميزان تغييرپیذيری فنوتيیپ در پاسیخ بیه عوامیل محيطیي

شییيميايي نشییان داد کییه درصیید پییروتنين خییام و درصیید

نهفتییه اسییت .چنییان کییه عنییوان شیید معمییوا صییفات

کلسیيم تنیو بيشییتری در بیين صیفات دارنیید Davodi .و

ريخت شناختي توسط تعداد زيادی ژن تنظیيم میي شیود و

همكییاران ( )2399بییا بررسییي  233بوتییه يونجییه از نظییر

سهم هر ژن در فنوتيپ به اندازهای کم است که نميتوان

عملكرد علوفه و صفات مربیوط بیه کيفيیت علوفیه ،بيیان

داد (Stansfileld,

کردند که گزين

غيره رمز کننده ژنیوم مشیخ

آن را بیا روشهیای منیدلي تشیخي

بر اسیاس صیفات مربیوط بیه کيفيیت

) .1991عالوه بر اين ،اطالعات ژنتيكي حاصل از صفات

عملكرد علوفه مفيد باشد .يكي

ريختشیناختي اغلیب محیدود هسیتند کیه ايین موضیو

علوفه ميتواند در افزاي

از مسايلي که در اصیالح نباتیات بیه آن توجیه میي شیود،

اسیییتفاده از آنهیییا را در بررسیییي جوامیییع گيیییاهي بیییا

نقییی  ،اهميیییت و کییییارآيي هییییر يییییك از صییییفات

محدوديتهايي همراه کرده است .پژوهشگران برای رفع

ريخت شناختي و مولكولي در تعيين سطح تنو ژنتيكي و

اين نیواق

از نشیانگرهای مولكیولي اسیتفاده میي کننید.

برآورد روابط بين افراد ،ژنوتيپها و جمعيیتهاسیت .در

بيشتر نشانگرهای  DNAدر تمام بافتهیا بیدون توجیه بیه

رابطییه بییا ايیین کییه آيییا دادههییای حاصییل از ارزيییابيهییای

رشد ،تكوين و وضعيت سلول ثابت هستند و تحیت تیأثير

ريخت شناختي و مولكولي از نظر توارثي منبیع اطالعیاتي

محیییيط ،آثیییار پليوتروپيیییك و آثیییار اپيسیییتازی نيسیییتند

بهتر و مناسبتری در اين زمينه است ،اختالف نظر وجود

) Habibi .(Agarwal et al., 2008و همكیاران ()2392

دارد .برخییي معتقدنیید کییه تعيییين تنییو تنهییا بییر اسییاس

بییا اسییتفاده از نشییانگرهای  92 ،ISSRژنوتيییپ يونجییه را

اطالعات ريختشناختي گمیراه کننیده و فاقید اطالعیات

مطالعه کردند و با محاسبه تفاوت ژنتيك بیين ژنوتيیپ هیا

کافي برای برآورد روابط بين ژنوتيپها و يیا جمعيیتهیا

سه گیروه مجیزا بیه دسیت آوردنید .برخیي پژوهشیگران

برای استفاده در مطالعات کاربردی اسیت و برخیي ديگیر

همزمییان بییا اسییتفاده از نشییانگرهای مبتنییي بییر  ،DNAاز
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ارتباط نشانگرهای آنزيمي با صفات کمي در خانوادههای ناتني يونجه

نشانگرهای آنزيمي نيز در تجزيه نمونه های گيیاهي خیود

مواد و روشها

استفاده کرده اند )2393( Chandra .تعداد  912فرد از 03

ايیین پییژوه

در سییال زراعییي  9321در ايسییتگاه

گونییه يونجییه را از طريیی  92نشییانگر  SSRو  2سيسییتم

تحقيقاتي دانشكده کشاورزی ،دانشگاه تبريز واقیع در

آنزيمیییي را مطالعیییه و گیییزارش کیییرد کیییه دو گونیییه

اراضي کرک در  92کيلومتری شرق تبريز بیا ارتفیا

 Medicago doliataو  M. scutellataهیییم از نظیییر

 9339متر از سطح دريا به اجرا شید .در ايین پیژوه

نشییانگرهای  SSRو هییم از نظییر آنزيمییي بيشییتر از سییاير

 92خییانواده بییرادر-خییواهر نییاتني يونجییه ارزيییابي و

گونهها به هیم شیباهت دارنید Jenczewski .و همكیاران

مطالعه شد .اين خانوادههای ناتني از خزانه پلي کیراس

( )9111a, bتعییداد  33فییرد از هییر کییدام از  90جمعيییت

حاصل از يك برنامه ملیي تحقيقیاتي بیرای اصیالح و

خودرو و  3رقم زراعیي يونجیه را بیه کمیك  20نشیانگر

معرفییي مناسییب تییرين رقییم هییای يونجییه در منطقییه

 RAPDو پیین مكییان ژنییي آلییوزيمي مطالعییه و گییزارش

آذربايجیییان ( Valizadehو همكیییاران )2332 ،تهيیییه

کردند که عليرغم پايين تر بودن تنو ژني درون جمعيتیي

شییدند .جییدول  9اسییامي و منشیأ خییانوادههییا را نشییان

برآورد شده از طري نشانگر  RAPDدر مقايسه با نشانگر

ميدهد .برای ارزيابي ژنوتيپها از طیرح پايیه کیامال

آلوزيمي ،الگوی ساختار جمعيتي برآورد شیده از طريی

تصادفي استفاده شد .برای اين منظور ،تعیداد  30بوتیه

دو نشانگر فوق با همديگر مطابقت دارد .بنابراين ،ارتبیاط

از هییر جمعيییت در داخییل گلییدان هییايي بییه ابعییاد

دادن صفات کمي بیا نشیانگرهای مولكیولي کیه وراثیت

 90×23×20سییانتيمتییر بییه شییكل انفییرادی در شییرايط

تكژني دارند و کمتر تحیت تیأثير عوامیل محيطیي قیرار

مزرعه کاشیته شید .بیرای يكنواخیت کیردن شیرايط،

ميگيرند ،ميتواند تیأثير بیه سیزايي در رونید شناسیايي و

خاک گلدانها به ترتيب با نسیبت هیای  9:9:2خیاک،

گزين

رقم های بیا عملكیرد بیاا داشیته باشید .هیدف از

کود دامي و ماسیه پیر شید .در هیر گلیدان چنید بیذر

پژوه

حاضر يافتن ارتبیاط بیين ويژگیيهیای زراعیي و

کشت شد ،اما پس از سیبز شیدن آنهیا در هیر گلیدان

نشییانگرهای آنزيمییي بییه منظییور کییاربرد در برنامییههییای

تنهییا يییك بوتییه بییرای ارزيییابي هییای مزرعیییهای و

اصالحي يونجه است.

بررسيهای مولكولي نگهداری شد.
جدول  -9اسامي و منشأ خانوادههای ناتني يونجه مطالعه شده

منشأ و ماخذ

خانوادههای ناتني

منشأ و ماخذ

خانوادههای ناتني

اراک

شازند

مراغه

قره يونجه

اروميه

سلوانا

مرند

گلهباني

تبريز

زغال اغاج

اراک

ليالن حميد

چهارمحال و بختياری

چالشته

همدان

مامان فامنين

اصالح شده خارجي

رنجر

تبريز

عمو زينالدين

اصالح شده خارجي

مائوپا

نقده

تازه کند
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تجزيییههییای آنزيمییي روی بییرگهییای جییوان بییا

در صورت عدم وجود امتياز صیفر ( )3دريافیت کیرد.

انجام شد .برای استخراج آنزيمهیا از

افراد در داخل خانوادهها از نظر هر يیك از نوارهیا بیه

محلول تريس ( 923ميليموار) ،سوکروز ( 0درصد)،

دو گروه واجد نوار و فاقد نوار تقسیيم شیدند .سیپس،

آسییییكوربيك اسییییيد ( 03ميلییییيمییییوار) ،سییییديم

ميانگين اين دو گروه با هم مقايسه شد و برای بررسیي

متیییابي سیییولفيت ( 23ميلیییيمیییوار) و PEG 6000

ارتبییاط صییفات زراعییي و ريخییتشناسییي بییا نوارهییای

از

آلوزيمي نيز ،همانند مكیان  EST-Aکیه دو الیل بیود،

استخراج ،به محلول فیوق -2مرکاپتواتیانول بیه مقیدار

ساير مكیانهیا ) POX-B ،EST-Bو  (POX-Cنيیز بیه

 3/9درصد اضافه شید .بیه ايین منظیور ،يیك واحید از

صورت دو اللي در آورده شدند و همبستگي بين يیك

برگ ها با دو واحد از ب افر استخراج بیه خیوبي همگین

صفت با يك الل بيانگر همبسیتگي بیا عالمیت جبیری

شدند .سپس ،به مدت  93دقيقه در  93333 gو دمای 1

متفاوت با گروه اللي ديگر نيز خواهید بیود .بیا وجیود

درجه سانتيگراد سانتريفيوژ شدند (Valizadeh et al.,

اين ،به منظور تثبيت خطای نیو اول ،ابتیدا از آزمیون

) .2011ژلهای اکريالميد افقي به ضخامت  3ميليمتر

 T2هتلين

موقعيت مشخ

( 2درصیید) بییا اسییيديته  2/0اسییتفاده شیید .پییي

در سیطح احتمیال  0درصید اسیتفاده شید.
2

از انجام آزمون  Tهتلين

نيز نرمال بودن توزيع

و غلظت  2درصد با اسیتفاده از محلیول ژل پوليیك بیا

پي

عرض  93و طیول  23سیانتيمتیر تهيیه شیدند .پیس از

هییر يییك از متغيرهییا توسییط آزمییون کولمییوکروف-

بارگییذاری در مخییزن ،الكتروفییورز بییا بییافر تییريس 32

اسميرنوف در سطح احتمال  9درصد بررسي شد.

ميليموار ،بوريك اسيد  3/3ميليموار3/9 EDTA ،
ميلییيمییوار بییا اسییيديته  2/2انجییام شیید و ولتییاژ منبییع

نتایج و بحث
برای تعيين ارتباط صفات زراعي و ريختشیناختي بیا

آميیییزی آنیییزيم پراکسیییيداز از روش  Olsonو

نوارهای ايزوزيمي (شكل  ،)9نوارهای آنزيمي بیه شیكل

 )9113( Varnerو آنییییزيم اسییییتراز از دسییییتورالعمل

دو گروه بود و نبود ( 3و  )9بررسي شدند .از  92ايیزوزيم

 Soltisو  )9113( Soltisبا انیدکي

مشییاهده شییده ( 0ايییزوزيم مربییوط بییه آنییزيم اسییتراز و 2

تغييرات استفاده شد .بیرای تمیايز خیانوادههیای نیاتني

ايییزوزيم مربییوط بییه آنییزيم پراکسییيداز) ،تنهییا پیین نییوار

يونجه و تعيين ارتباط صفات ريخت شناسي با نوارهای

ايزوزيمییي بییا صییفات ارتبییاط معنییيداری داشییتند .رابطییه

ايزوزيمي ،هر نوار در صورت وجود امتياز يیك ( )9و

صفات کمي با نوارهای آنزيمي در جدول  2آمده است.

الكتريسییییيته روی  913ولییییت تنظییییيم شیییید .بییییرای
رنیی

موجود در پژوه

شكل  -9نمونهای از تفسير ايزوزيمي در آنزيم استراز (سمت راست) و آنزيم پراکسيداز (سمت چپ) در خانواده قره يونجه
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جدول  -2ارتباط بين صفات زراعي و نوارهای ايزوزيمي در کل خانوادههای ناتني يونجه مطالعه شده - .بيانگر عدم وجود اختالف معنيدار است.

همان طور که مالحظه ميشود درباره ايزوزيمهای
استراز تنها  EST-2در کل خانوادههای ناتني با ارتفیا
بوته ارتباط معنيدار در سطح احتمال  0درصد داشیت
و وجود نوار آنزيمي باع

افزاي

صفات که عموما با حضور نوار ،اثرگذاری مثبت روی
صفات نشان دادند ،ايیزوزيم  POX-3در حالیت عیدم
حضور نوار باع

افزاي

طول هيپوکوتيل شد .درباره

ارتفیا گيیاه شید.

صفت طول برگ لپهای ،ايین صیفت بیا ايیزوزيمهیای

ساير ايزوزيمهای استراز ارتباط معنیيداری بیا صیفات

 POX-4و  POX-5ارتبییاط معنییيدار و مثبییت نشییان

مطالعه شده پيدا نكردند .درباره آنیزيم پراکسیيداز ،بیا

دادند ،به بيیان ديگیر ،در هیر دو ايیزوزيم وجیود نیوار

توجه به تك شكل بودن ايزوزيم  POX-7از تجزيه هیا

باع

طول برگ لپهای شد .همچنينPOX-4 ،

کنار گذاشته شید ،همچنیين ،ايیزوزيمهیای  POX-1و

با صفت وزن خشیك بیرگ ارتبیاط معنیيداری نشیان

 POX-2هيچ نو ارتباط معنيداری با صیفات مطالعیه

داد ،که در صورت تداوم اين ارتباط در پیژوه

هیای

شده نشان ندادند .در حالي که  POX-3با ارتفا برگ

ديگر ميتوانید بیه عنیوان نشیانگر میؤثری کیه ارتبیاط

لپهای از خیاک (طیول هيپوکوتيیل) رابطیه معنیيداری

مستقيمي با صفت مهم گياهان علوفهای يعني عملكیرد

نشان داد .بیر خیالف سیاير ايیزوزيمهیای معنیيدار بیا

دارد ،به کار رود POX-6 .نيز با صیفت عیرض بیرگ

افزاي

زيستشناسي گياهي ايران ،سال پنجم ،شماره هجدهم ،زمستان 9312

932

لپیهای ارتبیاط معنیيداری در سیطح احتمیال  0درصیید

آلییوزيمي در جییدول  3آمییده اسییت .تعییداد ميییانگره بییا

نشیان داد Van .و  )2399( Jinدر بررسیي ارتبیاط بیين

نوارهیییای  EST-a1و  POX-b2در سیییطح احتمیییال 0

صفات زراعي و آنیزيم اسیتراز در نسیل  F2حاصیل از

درصیید و نییوار  EST-b1در سییطح احتمییال  9درصیید

تالقي دو رقم برن  ،تعدادی آنیزيم میرتبط بیا صیفات

همبسییتگي معنییيداری نشییان دادنیید .بیه عبییارت ديگییر،

عملكرد و اجزای عملكیرد در بیرن گیزارش کردنید.

وجییود نوارهییای فییوق در مكییان ژنییي مربییوط (در هییر

ايزوزيم  EST-2بیا تعیداد سینبلچه در خوشیه و تعیداد

آلوزيم) سبب افزاي

تعیداد ميیانگره در بوتیه خواهنید

شییاخههییای ثانويییه خوشییه و ايییزوزيمهییای  PGI-2و

شیید .نییوار  EST-b3آلییوزيم  EST-Bبییا صییفت طییول

 AMP-3با صیفات تعیداد سینبلچه در خوشیه و تعیداد

نخستين ميانگره همبسیتگي مثبیت و معنیيدار در سیطح

شاخههای ثانويه در ارتباط هستند Singh .و همكیاران

احتمال  0درصد نشان داد .صفت وزن تر و وزن خشك

( )2331گزارش کردنید کیه حرکیت نسیبي نوارهیای

برگ با نوار  EST-b1همبسیتگي معنیيداری نشیان داد.

پراکسيداز و استراز با ارتفا بوته در ارتبیاط اسیت .بیه

عالوه بر اين ،صیفت وزن تیر بیا نیوار  POX-b2نيیز در

طوری که ايزوزيمهیای پراکسیيداز بیا حرکیت نسیبي

سطح احتمال  9درصد همبستگي باايي را نشان داد .بیه

 3/21تیییا  3/13در گياهیییان بیییا ارتفیییا بوتیییه بلنییید و

عبارت ديگر ميتوان گفت ،وجیود نوارهیای POX-b2

ايییزوزيمهییايي بییا حرکییت نسییبي پییايينتییر از  3/33در

و  ETS-b1در آلوزيمهای مربیوط باعی افیزاي

وزن

گياهاني با ارتفا بوته کوتاه ديیده شیدند ،بیه عبیارت

تر بوته خواهد بود .پژوهشگران متعددی ارتباط تغييرات

ديگر ،گياهاني که ارتفا بوتیه بلنیدتری داشیتند فاقید

فراواني آلوزيمها با صفات زراعي و عوامیل محيطیي را

نوارهايي با حرکت نسبي  3/33و پايينتر از آن بودند.

بررسي کرده اند )9122( Valizadeh .در درختان انجيیر

درباره آنزيم استراز نيز گیزارش کردنید کیه نوارهیای

) (Ficus caricaنشان داد که بين يك آلیوزيم فسیفاتاز

ايزوزيمي باحرکت نسبي بااتر در گياهاني که ارتفیا

اسيد و رسيدگي ميوه همبستگي معنيداری وجود دارد.

بوته اندکي دارند ديده نشد ،به اين معني که وجود اين

 Stuberو همكاران ( )9123گزارش کردنید همبسیتگي

ارتفا بوتیه همیراه بیوده

بسيار قوی بين آلوزيم  ACP-1و عملكیرد وجیود دارد.

نوارهای ايزوزيمي با افزاي
است ).(Singh et al., 2009

 Pollakو همكیییاران ( )9121نيیییز بيیییان کردنییید کیییه

برای تعيين ارتباط صفات زراعي و ريخت شناختي با

آلییوزيمهییای  POX-1 ،ADH-1و  GOT-1بییه ويییژه

نوارهای آلوزيمي (شكل  ،)2دو مكیان ژنیي چندشیكل

 ACP-1با عملكرد و زودرسي گياه ذرت و بیه ويیژه بیا

برای آنیزيم اسیتراز ( EST-aو  )EST-bو همچنیين ،دو

تعداد برگها ارتباط دارند Mittal .و همكاران ()9113

مكان ژني چندشكل برای آنزيم پراکسیيداز ) POX-bو

با بررسي فعاليت آنزيمي اسیيد فسیفاتاز بیر روی هشیت

 (POX-cو يییك مكییان ژنییي تییكشییكل ) (POX-aبییه

رقم ماش سبز ) (Vigna radiate L.گزارش کردند کیه

دست آمد .مقايسیه ارتبیاط صیفات کميیپ بیا نوارهیای

فعاليت آنزيم اسيد فسفاتاز همبستگي مثبتي با وزن صید
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دانیه گيیاه دارد ،در حییالي کیه بیا تعییداد نيیام در بوتییه و

 Driedgerو همكیییاران ( )9111هفیییت آلیییوزيم را از

عملكرد دانیه در گيیاه همبسیتگي منفیي دارد Lopez .و

قسمتهای متفاوت (ريشه ،برگ ،ساقه ،دانه و گياهچه)

 )9113( Virmanyارتبیییاط برخیییي از جايگیییاههیییای

ش

اين نزديك به هم لوبيا سیياه اسیتخراج کردنید و

آلوزيمي )AMP-3 ،EST-2 ،EST-9 ،PGI-1 ،PGI-2

مقايسییه چندشییكلي آنییزيمهییا نشییان دهنییده تنییو بییرای

و  (AMP-1را با صفات کمي در برن مطالعه و گزارش

آنییزيمهییای فسییفاتاز ،پراکسییيداز و اسییتراز بییا نوارهییای

نمودند که تنها سه جايگاه ) AMP-3 ،EST-2و (PGI-

اختصاصي برای برخي از اينهیا بیود)9123( Kahler .

 2اکثرا با دو صیفت کمیي (تعیداد سینبلچه در خوشیه و

بيان داشت که ميتوان از آلوزيمها برای گیزين

گيیاه

تعییداد شییاخههییای ثانويییه خوشییه) در ارتبییاط اسییت.

برای صفت عملكرد استفاده نمود.

شكل  -2نمونهای از تفسير آلوزيمي در آنزيم استراز (در  99بوته قره يونجه ،سمت راست) و آنزيم پراکسيداز ( در  1بوته قره يونجه ،سمت چپ)
جدول  -3همبستگي بين صفات زراعي و نوارهای آلوزيمي در کل خانوادههای ناتني يونجیه مطالعیه شیده * ،- .و ** بیه ترتيیب بيیانگر عیدم
اختالف معنيدار ،معنيدار در سطح احتمال  0و  9درصد است.
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Interrelationships of quantitative traits and isozymic markers
in alfalfa half-sib families
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Abstract
In this study, the relationships between some quantitative traits and enzyme markers in 12
half-sib families of alfalfa resulted from polycross nursery, were investigated in the
Agricultural Research Station of University of Tabriz. First, thirty five individuals of each
family were grown in separate pots in the from of completely randomized design at field
conditions and then, they were analyzed for two enzymatic system by slab acrylamide gels.
Statistical analysis of different data based on isozyme interpretation showed that there were a
significant relationships between peroxidase and seedling traits. In addition, the presence of a
band increased the mean values of related traits. Furthermore, POX-4 isozyme showed a
significant relationship with respect to leaf weight. Statistical analysis of the studied traits
based on allozyme interpretation showed that EST-b1 and POX-b2 had a positive correlation
with both yield and number of internodes. Thus, it might be possible to use these enzymes as
markers to select alfalfa genotypes in the early breeding stages after the stability of markers
were verified in other experiments.
Key words: Alfalfa half-sib families, Agronomic traits, Enzymatic markers, Correlation
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