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چکیده
❑ بیماری پژمردگی فوزاریوم ()Fusarium oxysporum f.sp. ciceri
یکی از محدویتهای اصلی تولید نخود است که ساالنه
خسارات زیادی را به محصول نخود وارد مینماید.
❑ در این پژوهشQTL ،های گزارش شده در مورد مقاومتت بته
فوزاریوم گردآوری و برای شناسایی نواحی متتا  QTLمربوطته
استفاده شد.
❑ بر اساس نتایج این پژوهش ،تعداد هفت ناحیه متا برای
نژادهای مختلف بیماری فوزاریوم روی کروموزوم های 5 ،4 ،2
و  6شناسایی شد.
❑ نواحی متا  QTLمربوطه میتواند در شناسایی ژنهای دخیل
در مقاومت و معرفی نشانگرهای مولکولی مرتبط جهت
انتخاب مبتنی بر نشانگر مفید واقع گردد.
کلمات کلیدی :نخود ،مقاومت به بیماری ،آنالیز متا

نتایج
❑ تعداد QTLهای اولیه نقشهیابی شده روی کروموزومهای نخود نشان داد که اکثر QTLها ( )QTL 13روی
کروموزوم  2قرار گرفتند .عالوه بر این ،نژاد  1بیشترین QTLها ( )QTL 16را دارا بود (جدول .)1
❑ نقشهیابی  QTL 29روی نقشه ژنتیکی مرجع و فراتحلیل آنها ،تعداد هفت متا  QTLرا روی چهار
کروموزوم  5 ،4 ،2و  6نخود نشان داد (شکل .)1
❑ MQTLهای  1الی  7به ترتیب شامل دو ،پنج ،شش ،سه ،هشت ،سه و دو  QTLاولیه بودندQTL .های اولیه
 MQTL1مربوط به نژاد  1و  3فوزاریوم بودندQTL .های اصلی در  MQTL2مربوط به نژادهای مقاومت ،0
 1و  5فوزاریوم بود MQTL6 ،MQTL3 .و  MQTL7فقط شامل QTLهایی بودند که کنترل نژاد  1بیماری
را بر عهده داشتند MQTL4 .در گروه لینکاژی  )LG4( 4نخود قرار داشت و شامل QTLهایی بود که
مقاومت در برابر نژادهای  1و  3را کنترل میکنند.
❑ از طرفی MQTL ،که در گروه لینکاژی  )LG5( 5قرار داشت ،شامل QTLهایی است که نژاد صفر را کنترل
میکنند.
❑ کروموزوم شماره  2نخود ( )LG2دارای سه  2 ،1( MQTLو  )3بود که به ترتیب در محلهای ،01/40
 06/48و  99/53سانتیمورگان با طول  34/2 ،87/2و  15/1سانتی مورگان قرار داشتند.
❑ در هر یک از  LG4و  LG5یک  MQTLوجود داشت که طول آن روی نقشه ژنتیکی برابر با  60/2و 91/0
سانتی مورگان بود .همچنین ،دو  MQTLبر روی  LG6در ژنوم نخود به نام  MQTL6و  MQTL7با طول
 26/9و  46/8سانتی مورگان پیدا شد که مربوط به مقاومت نژاد  1فوزاریوم بودند .اندازه بزرگ این
MQTLها به دلیل نوع جمعیت یا میزان  R2در QTLهای اولیه بود.

مقدمه
❑ نخود زراعی ( )Cicer arietinum L.گیاهی خودگشن و دیپلوئید ( )2n=2x=16از
خانواده  Fabaceaeمیباشد که دارای ژنوم نسبتاً کوچکی با اندازه  740مگاباز
است.
❑ تاکنون تعداد هشت نژاد بیماریزا برای فوزاریوم در نخود شناسایی شده که
نژادهای  1و  3در ایران بیشترین خسارت را نسبت به سایر نژادها وارد میکنند
(.)Pouralibaba et al., 2008
❑ از آنجایی که این بیماری خاکزاد است ،لذا کنترل از طریق روشهای زراعی
کارایی چندانی ندارد و بنابراین مقاومت ژنتیکی به نژادهای خاص بیماری یکی از
کارآمدترین راهکارهای مقابله با این بیماری است (.)Arvayo-Ortiz et al., 2012
❑ در این پژوهش به کمک فراتحلیل مطالعات قبلی ،مقاومت ژنتیکی به نژادهای
مختلف این بیماری روی کروموزومهای  5 ،4 ،2و  6شناسایی شد.

مواد و روش ها
❑ اطالعات  QTLاز تعداد  9مقاله منتشر شده از سال  2005تا  2018انجام شده روی
نقشهیابی  QTLبرای مقاومت در برابر فوزاریوم جمعآوری شد.
❑ از  QTL 29اولیه برای شناسایی نواحی متا  QTLاستفاده گردید.
❑ ترسیم QTLها روی نقشه مرجع ( )Hiremath et al., 2012و فراتحلیل QTLها با
استفاده از نرمافزار  BioMercatorنسخه  2/4انجام شد (.)Arcade et al. 2004
❑ گروههای لینکاژی و  QTLتوسط نرمافزار  MapChartنسخه  2.32ترسیم شد.

شکل  .1مختصات QTLها و Meta-QTLهای مرتبط با مقاومت به فوزاریوم در گیاه نخود

بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات
نواحی ژنومی کاندید در این مطالعه میتواند توسط نقشهیابی دقیق به منظور شناسایی ژنهای کاندید خاص هر
نژاد مورد استفاده قرار گیرد و همچنین منتج به معرفی نشانگرهای مولکولی مرتبط با ژنهای مذکور جهت
انتخاب مبتنی بر نشانگر و هرمی کردن ژنها گردد.
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