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    مقاومت به خشکی با استفاده ازجمعييت دابل هاپلوئيددرگندم QTLتجزيه                          
   2 وبهمن يزدی صمدی٭1حسين دشتی                                                     

 dashtihoss@yahoo.com  )عج(استاديار گروه زراعت واصالح نباتات دانشگاه ولی عصر-1
 ستاد گروه زراعت واصالح نباتات  دانشگاه تهرانا-2

  چكيده
توانند با استفاده از مارکرهاي ملكولي و تكنيك تجزيه گران مياصالح.امروزه.تنش خشكي يكي از عوامل جدي آاهش عملكرد محصوالت زراعي است

QTL  يابي به منظور مكان.  دهند انجامی بيشترسودمندیبراي صفات آمي و مقاومت به تنش های محيطي را با انتخابQTL هاي مربوط به مقاومت به خشكي
مورد ارزيابی  دردومحيط آبياري نرمال ومحدوددرداخل گلخانه SQ دابل هاپلوئيدحاصل ازتالقي بين چاينيزسپرينگ والين96وصفات وابسته به آن،

هاي مقاومت به خشكي شامل ميانگين گيري وشاخصدومحيط اندازهوزن هزاردانه،عملكرددانه،تعداددانه درخوشه وطول پدانكل در:وصفاتقرارگرفتند
هاي آماري براي بررسيهاي فنوتيپي صفات انجام تجزيه.ندمحاسبه گرديد)TOL(وشاخص تحملMP،شاخصSTIتنش تحمل ،(SSI)حساسيت ،(GMP)هندسي

تجزيه .های مربوطه تعيين گرديدQTLو   انجامMAPMAKER توسط نرم افزار، QTL تجزيه مارکرمولکولی و338 تهيه نقشه لينکاژی با گرفت سپس
 مارآر ملكولي 338از.دار استمعني/ 001هاي آبياري نرمال و محدوددرسطحها در آليه صفات درهر يك از محيطواريانس نشان داد آه تفاوت بين ژنوتيپ

وارتفاع به ترتيب روی  ن هزار دانه،عملکردبرای هر بک ازصفات وزQTL درابياری نرمال يک . گروه لينكاژي بدست آمد24مجموعًا 
برای QTLودرآبياری محدوديک.نمايندازواريانس فنوتيپي اين صفات راتوجيه مي%9و%16،%8/15تشخيص داده شدآه به ترتيبB4وA2،B1کروموزومهای

برای تعداد دانه در خوشه روی QTLدو.ندنماياز واريانس فنوتيپي اين صفت را توجيه مي%6/17 تشخيص داده شد آهB 3طول پدانکل روی کروموزوم
 روي آروموزمهاي MP براي شاخص QTLاز واريانس فنوتيپی راتوجيه می نمايندودو %15و%14 تشخيص داده شد که به ترتيب A7 وA4کروموزومهای 

A5 و A1 يك .نماينداز واريانس فنوتيپي اين شاخص را توجيه مي% 9/13و % 15 تشخيص داده شد آه به ترتيبQTL براي شاخص STI روي آروموزم 
B1 و يك QTL بري شاخص GMP در همان منطقة QTL مربوط به STI هاي فنوتيپي دو شاخص از واريانس% 16و % 8/18 تشخيص داده شد آه به ترتيب

STI و GMPنمايند را توجيه مي.  
  . ،مقاومت به خشکی،نقشه لينکاژی،گندم،دابل هاپلوئيدQTLتجزيه:کلمات کليدی

  
QTL-Analysis for Drought Resistance in Wheat Using Doubled Haploid Lines. 
                             H.Dashti¹* and B.Yazdi-Samadi² 
**1-Assistant Professor of Vali-Asr University .dashtihoss@yahoo.com 
   2-Professor of Tehran University 
Drought stress is one of the important factors that reduce crop yield. Molecular markers and QTL-analysis technique 

enables breeders to improve selection gain for quantitative traits and environmental stresses. To map QTLs of drought 
resistance and its associated traits, a segregating population of 96 doubled haploid lines derived from the cross between 
Chines Spring and SQ were evaluated in two environments: drought stress condition (limited irrigation) and normal irrigation 
at greenhouse. 1000grain weight ,grain yield, number of grain per ear and peduncle length were measured in each 
environment and drought resistance indices including GMP,SSI,STI,MP and TOL were calculated . Statistical analysis on 
phenotypic data showed that lines are different in each environment at a=0.01 level of probability for all traits. 338 molecular 
markers were used to construct a linkage map containing 24 linkage groups and QTL-analysis was accomplished by 
MAPMAKER software. In normal condition one QTL was detected for each of 1000 grain weight, grain yield and peduncle 
length on chromosomes 2A,1B and 4B which explained %15.8,%16 and %9 of the phenotypic variations, respectively. In 
stress condition one QTL for peduncle length detected on 3B which explained %17.6 of the phenotypic variation and two 
QTLs were detected for number of grain per ear on 4A, 7A which explained %14 and %15 of variations in the population, 
respectively. Two QTLs for MP index on 5Aand 1A were detected which explained %15 and %13.9 of phenotypic variations, 
respectively. One QTL was found for STI and one for GMP on 1B in the same region which explained %18.8 and %16 of the 
phenotypic variations of these indices in the population, respectively. 

Key words; QTL-analysis ,Drought resistance, Linkage map, Doubled haploid ,Wheat 
             

  .مقدمه 
متخصصين اصالح باخشكي درچالش .خشكي يا محدوديت آب قابل دسترس مهمترين عامل آاهش محصوالت زراعي است.

ژي مارآرهاي بوجودآمدن تكنولو) 3(هاي باعملكردبيشتردرخشكي ازوظايف اساسي آنهاستباشندوتوليدواريتهمداوم ومستمرمي
ژنوم تحول بزرگي DNAبه عنوان مارآرهاي شناسايي )PCR) SSR ،AFLP،RAPDملكولي بخصوص مارآرهاي مبتنی بر



 

 

 ايجادنموده وابزارجديدي رادرجهت شناخت صفاتي آه دربهبودمقاومت به تنش های  QTL( 1( تهية نقشة ورادرتجزيه ژنتيكي
هاي بطور جدي عمًال از زمان گسترش گروهQTL تجزيه..اندستهافراهم نمودهگران وفيزيولوژيغيرزنده مؤثرند،براي اصالح

دهد که انتخاب براي شده است نشان مي) MAS(هايي که در جهت گزينش بر اساس مارکرها بينيبحث و پيش..لنيکاژي شروع شد
خصوصًا صفاتي که (اب براساس فوتيپ تواند موثرتر از انتخيک صفت کمي بر اساس اثرات افزايشي برآورد شده از مارکرها مي

 قراربگيرند،آنگاه انتخاب براساس QTLوقتي که مارکرهاي ژنتيکي درطرفين يک .)6(باشد) داراي وراثت پذري پاييني هستند
مطالعات معدودي جهت . رسدو پاسخ به انتخاب به حداکثر مي. )8(، انتخاب بر اساس ژنوتيپ خواهد بود)MAS(مارکرها
هايي براي ارتفاع، طول پدانکل QTL.هاي محيطي انجام گرفته استهاي مربوط به تنشQTLهاي گندم، خصوصًاQTLشناسايي

 دابل هاپلوئيد حاصل ازتالقي دوالين 114تعداد1994در سال)4(هين و همکاران ).2(وطول خوشه شناسائي شده اند
و B6 ،A7 ،B7اژي نيمه اشباع براي کروموزمهاي  و ايزوزايمي و مرفولوژيکي نقشه لينکRFLP مارکر17توليدکردندوباکمک

D7با استفاده از MAPMAKER/EXP ساخته و تجزيه QTLدهي، ارتفاع، عملکرد و وزن  را براي صفات کمي و تاريخ خوشه
 و تجزيه و اريانس انجام دادند QTL/MAPMAKERبا) LOD%=83(نمايي باهزار دانه از طريق رگرسيون و حداکثر درست

هاي مربوط به چند صفت QTL 2003در سال) 11(سورديل و همکاران.  را روي کروموزمهاي فوق تعيين نمودندهاييQTLو
طول پدانکل همبستگي بااليي با عملکرد دانه و مقاومت به بيماريها و مقاومت به . زراعي را از جمله ارتفاع گياه را تعيين نمود ند

آنندة صفات آمي در گندم درچند دهة گذشته روههاي لنكاژي و مكانهاي کنترل و تعيين گQTLتجزيه . )2(خشکي نشان داده است
  ).7(ازجمله کارهای الو.شده استاز روشهاي آالسيك استفاده مي

وزن . اند که توسط محققين مختلف معرفي شده اندازه گيری می شود براي بهبود مقاومت به خشکي در گندمی متعددمعيارهای 
چندين شاخص نيز براي ). 1( ذکر شده اند بعنوان معيارانتخاب براي بهبودمقاومت به خشکي درگندمدرخوشه وتعداد دانه صددانه

شاخص حساسيت به : شوند، از قبيلاندآه براساس عملكرد دانه محاسبه ميها از نظر مقاومت به خشكي معرفي شدهارزيابي زنوتيپ
هنوزتوافقي بين محققين دراين .تنش و بدون تنش، ميانگين هندسي توليداسترس، شاخص تحمل، نسبت عملكرد، ميانگين عملكرددر

درگندم برروي )QTL(هاوصفات آميآنندة اين شاخصهاي آنترلاين تحقيق براي تعيين لوآوس.)10(خصوص حاصل نشده است
  .آرموزمهاوگروههاي لينكاژي انجام گرفته است

  :مواد و روش ها
 می باشند همراه با ژنوتيپ SQحاصل از تالقي دوالين چاينيزسپرينگ و) DH(هاپلوئيد دابل 96موادژنتيکي عبارت است از

که در موسسه جان اينز انگلستان تهيه شده بودند،ازموسسه ) SSR ,RFLP,AFLP(مارکرملکولی شامل338انهابرای 
دوآزمايش جداگانه در قالب طرح کامًال  درگلخانه  در1382اين جمعيت دابل هاپلوئيدهمراه باوالدين تکثيرودرسال .مذکوردريافت شد

ها تااسفند ماه جهت عمل گلدان. بذر کشت شد5درهرگلدان.کشت گرديدند)  گلدان520مجموعًا( تصادفي،هرکدام با سه تکرار
ري  خشکي تحت آبيايک آزمايش در شرايط بدون تنش. ورناليزاسيون بيرون از گلخانه بودند وسپس به داخل گلخانه انتقال يافتند

گيري صفات اندازه.قرارگرفتند). هر هفته يک بار آبياري( ويک آزمايش تحت شرايط آبياري محدود)هرهفته دوبارآبياري( نرمال
عملکرد (ها شمارش و وزن گرديددرهرگلدان، تعداد دانه.طول پدانکل که از آخرين گره تا زيرخوشه اندازه گيری گرديد: شده شامل

هاي مقاومت به خشکي شامل شاخص حساسيت و شاخص .اد دانه درخوشه نيزمحاسبه شدووزن هزاردانه وتغد) دانه
                          .)10( محاسبه گرديد1-فيشرازفرمول

1- SSI=(1-ys/yp)/SI  
شاخص ميانگين عملکرد در دو محيط تنش و . آيد بدست ميSI=1-YS/YP عبارت از شدت تنش که از فرمولSIکه در آن

                                                                                                                 . محاسبه گرديد2-نش که از فرمولبدون ت
                                                                                                                               2-MP=(ys+yp)/2  

 TOL=yp-ys -.3                                                                                       3-شاخص تحمل که ازفرمول
                                                                                                                          -4-وشاخص هندسي از فرمول

                                                                                                                      ))(( PS YY 4. GMP= 

                                                 
 
 
 
 
 
 

1-Quantitative trait loci  



 

 

                                                                                                                    5-استرس ازفرمول وشاخص تحمل
                                                                                                                          5. STI=ys×yp/(yp)2 

 به ترتيب ميانگين کل YS،YPو .عملکردهرالين درمحيط تنش وبدون تنش است به ترتيب ميانگين ypوysدر فرمولهاي فوق
  .عملکرد در محط تحت تنش و بدون تنش است

پذيري  بين صفات ووراثت) r(همبستگي.هاي فنوتيپي، تجزيه واريانس براي صفات کمي درهرمحيط انجام شد بررسيجهت
 انجام SPSSافزارآزمون نرمال بودن توزيع صفات با نرم.محاسبه گرديدها صفات درهردومحيط بااستفاده ازاميدرياضي واريانس

-وپس ازتعيين گروههاي لينکاژي، کروموزمهابا نرم.ساخته شدMARMAKER/EXPافزارنقشه لينکاژي بانرم .گرفت
  .روي کروموزمها موردپويش قرارگرفتند) QTL(ترين موقعيت صفات کميبراي تعيين محتملMAPMAKER/QTLافزار
  :تايج وبحثن

دهد اوًال نشان مي) 1جدول(هاي آبياري نرمال و محدودنتايج حاصل از تجزيه واريانس در هر يک از رژيم: هاي فنوتيپيبررسي
که نشان دهنده تنوع فنوتيپي باال در داخل . دار استهاي آبياري بسيار معنيها در کليه صفات در هر يک از رژيمتفاوت بين ژنوتيپ

- ميF2ها برآوردکننده واريانس افزايشي است که دوبرابرواريانس افزايشي جمعيت هاپلوئيدواريانس ژنتيکي دابل .اشدبجمعيت مي
، )2جدول( ميانگين والدين جمعيت در صفات مختلف. باشدپذيري خصوصي ميپذيري محاسبه شده وراثتباشد بنابراين، وراثت

دار در سطح  فقط دروزن هزاردانه و طول پدانکل  تفاوت معنيSQاينيزسپرينگ ودهد که در آبياري نرمال دو والد چنشان مي
باتوجه به .دارند% 5داردرسطحدرآبياري محدودوالدين فقط درصفات طول پدانکل و تعداد دانه در خوشه  تفاوت معني.دارند5%

هاي مربوط QTLاين احتمال قوي وجود داردکه، تفاوتهای زيادی که بين الينها و والدين از نظرعملکرد در محيط تنش وجود دارد
-  اين موضوع را روشن ميQTLلذا تجزيه.  که حاصل تفکيک متجاوز است وجودداشته باشدCS وSQبه خشکي درهردوالين

  .نمائيد
  وهمبستگی منفی، )SSI(شاخص حساسيت دهدنشان مي )3جدول(هاي مقاومت به خشکيهمبستگي بين صفات مختلف وشاخص

ميباشندوهمچنين اين شاخصها 01/0دارای همبستگی مثبت ومعنی دار در سطح)ys(باعملکرددرمحيط تنشMP  وSTI هایشاخص
توانند به عنوان معياري مي ها شاخصبنابرين اين . دارندبا تعداد دانه درخوشه درهردو محيط دارای همبستگی مثبت و معنی دار

ها به عنوان معياري قابل درآزمايشات ديگران نيز اين شاخص.رگيرندجهت انتخاب براي مقاومت به خشكي مورد استفاده قرا
  ).10(اندجهت انتخاب معرفي شده) SSIباستثناء (اعتماد
  :QTL)تجزيه (گيري شده بررسي رابطة مارآرهاي ملكولي با صفات اندازه- 
ساخته   لينکاژیگروه 24 مجموعًا MAPMAKER/EXP با استفاده از AFLP)وSSR,RFLP(مارآرملكولي شامل 338از
- اي مورد پويش قرارگرفتند و محتمليابي درون فاصله به روش نقشهMAPMAKER/QTLگروههاي لينكاژي مذآورتوسط . شد

 روي گروههاي لينكاژي مربوطه <5/1LODهاي تشخيص داده شده در آبياري نرمال ومحدود بطورجداگانه، با QTLترين محل 
 است واثرات SQدهندگي آللهاي مربوط به والد  نشان دهندة اثرآاهشQTLافزايشی منفي درهراثرات ).5و4ولاجد(تعيين گرديد 

  .باشد ميSQمثبت نشان دهنده اثرافزايندة آللهاي مربوط به والد
از واريانس فنوتيپی اين صفت 8/15 %که وزن هزار دانه تشخيص داده شدبرایA2 روي آروموزم QTLيك .در آبياري نرمال
 را مؤثر در وزن هزار A3شاه و همكاران آروموزم . )13( با گزارشات ديگران در منابع مختلف مطابقت داردکهرا توجيه می کند

هاي  درآزمايشات آروموزمي رگهA2آروموزم . مشاهده شدA3 ضعيفي برروي QTLآه دراينجا نيز. )11( انددانه دانسته
 با اثر QTLدر آبياري محدود براي وزن هزار دانه ). 7(هاي مختلف مؤثردر وزن هزار دانه شناخته شده است ريتهجايگزين دروا

  .قابل توجه مشاهده نشد
از % 16وباشد مي162Psr تشخيص داده شد آه دقيقًا بر روي مارآر B1 برای عملکرد دانه روی QTLل يك ا در آبياري نرم

 در QTLشود آه اين گيري ميلذا نتيجه). 2جدول (دار ندارند ولي والدين از نظر عملكرد تفاوت معني. واريانس را توجيه می کند
از واريانس را %14 تشخيص داده ک B3 روی QTLصفت يک در آبياري محدود براي اين .اثر تفكيك متجاوز حاصل شده است

  .توجيه می کند
 که احتماال اثر  تشخيص داده شدLOD=72/1راي اين صفت با  بB4 روي برای طول پدانکلQTL  يکدر آبياري نرمال

 از واريانس 6/17%کهتشخيص داده شد B3 روي آروموزم LOD=14/2 در آبياري محدود QTLيك . روی ارتفاع باشدRht1ژن
  .درمطالعات ديگران برای طول پدانکل گزارش نشدهQTLاين .را توجيه می کند

 تعداد دانه  برایA7  روي آروموزم QTL  ويک2/927Psr بر روي مارآر A4م  روي آروموزQTLدر آبياري نرمال يك 
 داراي اثر SQ وآللهاي . راتوجيه می کننداين صفتازواريانس فنوتيپی %15و% 14 که به ترتيببر خوشه  تشخيص داده شد

  . تشخيص داده نشدQTLباشند و در آبياري محدود براي اين صفت افزايشي مثبت مي
QTL-بوط به شاخصهاي مقاومت به خشكيهاي مر:  

هايي ازنظربعضي از شاخصهاي QTLولي . داري در مقاومت به خشكي نداشته باشند تفاوت معنيهاDH رسد والدين بنظر مي
 داراي اثر مثبت SQباشد آه در بعضي از شاخصها آللهاي مقاومت به خشكي تشخيص داده شده است آه نتيجة تفكيك متجاوز مي

 انجام شده توسط آوآري و همكاران درسال QTLبعنوان مثال درتجزيه . باشند داراي اثر مثبت ميCSاز آنها آللهاي ودر بعضي 



 

 

 توليد شده در اثر تنش خشكي، نشان داده ABA براي مقدار CS و SQهاي حاصل از تالقي DH بر روي تعدادي از همين 1994
 قرار داشته A5 روي آروموزم 575Psr و 426Psr آن روي مارآر QTL  بيشتری را در تنش توليد آرده وABA مقدار SQآه 
 داشته نشان ABA آه گرايش به افزايش 326Psr روي مارآر A5 بر روي آروموزم QTL نيز در اين تحقيق يك CSولي . است

 و 575Psr سانتي مورگان از 5 در فاصله <2LOD با MP براي شاخص مقاومتQTLدر اين تحقيق نيز يك . داده است
%15=2Rبا اثر مثبت آلل SQ برروي A5 مشاهده شد و همچنين يك QTL براي شاخص TOL5/1تر با  با اثر ضعيف=LOD 

- مشاهده شده آه نشان ميSQ واثر مثبت آللهاي 2R=10% با 575Psr سانتي مورگان از مارآر3در همين منطقه يعني در فاصلة 
دارندآه با نتايج آوآري وهمكاران مطابقت CSنسبت بهSQايش مقاومت به خشكي  در اين منطقه گرايش به افزSQدهد آللهاي 

از %10.8و%12.6به ترتيب  تشخيص داده شد آهدريک محل A2روي آروموزمTOLوMP برای QTLيك .همچنين.)9(دارد
تشخيص  B1وی ر منطقة يک  درGMP نيز براي QTL  يك STI با براي شاخص QTLيك . واريانس فنوتيپی را توجيه می کنند

 داراي اثر SQها آللهاي مربوط به QTL در اين .از واريانس فنوتيپی را توجيه می کنند%16و%18.8که به ترتيب .داده شد
 هر دو SQ و CSرسد بطور آلي، بنظر مي. آنند در جهت افزايش مقاومت عمل ميCSباشند و آللهاي دهندگي مقاومت ميآاهش

  .ت به خشكي باشندداراي ژنهاي مقاومت و حساسي
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   پذيري خصوصي براي صفات مختلفهاي آبياري نرمال و محدود و مقدار وراثت واريانس در محيط نتايج تجزيه-1دول

  آبياري نرمال  آبياري محدود

h2  ميانگين  
  عات خطامرب

  ميانگين
  h2مربعات تيمار

  ميانگين
  مربعات خطا

  ميانگين
  مربعات تيمار

  صفت

  عملكرد دانه  098/1**  399/0  17/0  064/0**  036/0  13/0
  تعداد دانه در خوشه  52***/  96/8  33/0  49/24**  2/10  18/0
  وزن هزار دانه  30***/  342/6  30/0  63/35**  8/13  20/0
31/0  
  

73/13  
  

**729/36  
  

42/0  
  

631/7  
  

***62  
  

  طول پدانكل
  

     /001 و 01/0دار در سطح ، به ترتيب معني***، **
  هاي آبياري نرمال و محدود مقايسه ميانگين والدين براي صفات مختلف در محيط-2جدول 



 

 

             آبياري نرمال                    آبياري محدود
5 %LSD CS-SQ  SQ  CS  5 %LSD  CS-SQ  SQ  CS  

  صفت

34/0  ns14/0  17/0  31/0  01/1  ns002/0  23/1  21/1  عملكرد دانه  

  تعداد دانه در خوشه  28/11  13/14  85/2  8/4  93/7  2/13  -27/5*  13/5

  وزن هزار دانه  7/15  2/11  5/4*  05/4  53/14  11/9  41/5  9/5
  طول پدانكل  5/27  20  5/7*  44/4  21  5/14  5/6*  96/5

  .معنی دارنيست   /05درسطحns ,/05معنی دار در سطح*
  

  . کمی وشاخص های مقاومت به خشکیبين صفات مختلف)r(همبستگی3-جدول
 

 PDLN PDLS NS/SPN NS/SPS TKWN TKWS ys GMP STI TOL MP SSI 
PDLN 1            
PDLS 47/0 ** 1           
NS/SPN 45/0 ** 08/0  1          
NS/SPS 22/0  28/0 * 12/0  1         
TKWN 10/0  00/0  14/0-  00/0  1        
TKWS 10/0-  07/0-  21/0-  20/0  03/0-  1       
ys 03/0-  18/0  17/0  27/0 * 05/0  24/0  1      
GMP 16/0  21/0  48/0 ** 40/0 * 07/0  10/  81/0 ** 1     
STI 06/0  16/0  37/0 * 34/0 * 08/0  06/0  80/0 ** 96/0 ** 1    
TOL 17/0  15/0  12/0  50/0 ** 08/0-  20/0-  10/0  10/0  10/0  1   
MP 06/0  05/-  05/0  07/0-  00/0  22/0-  07/0  04/0  02/0-  85/0 ** 1  
SSI 13/0  29/0  05/  02/0-  32/0 * 09/0-  60/-0 ** 15/0  07/0  00/0  04/0 1 

  01/0و05/0به ترتيب معنی دار درسطح ** ،*
PDLN =طول پدانکل در محيط آبياري نرمال.PDLS =اري محدودطول پدانکل در محيط آبي.NS/SPN =  تعداد دانه در خوشه در آبياري

  . وزن هزار دانه در آبياري نرمالKWN =T.تعداد دانه در خوشه در آبياري محدود= NS/SPS.نرمال
TKWS  =وزن هزار دانه در آبياري محدود.MP =شاخص ميانگين عملکرد هر الين در دو محيط نرمال و محدود  

SSI =شاخص حساسيت به استرس.TOL =شاخص تحمل.STI =شاخص تحمل استرس.GMP =شاخص هندسي عملکرد  
ys=عملکرد در آبياری محدود 

 
 

 هاي مربوط به صفات آمي در آبياري نرمال و محدودQTL محل – 4جدول             
  صفت

   ازQTLفاصله  *)طول(             اينتروال   آروموزم  محيط
]اثرافزايشي  LOD 2R چپ  مارآر سمت ]2

AABB − 

  -A2  4.tell – g64P77M) 2/22(  22  39/2  15/0  55/1  نرمال
  +A3  l77P17M – 5930Psr) 3/11(  2  89/1 11/0  3/1  نرمال
  +B4  1Rht – d64P62M) 2/23(  22  83/1 12/0  37/1  نرمال

  وزن هزار دانه
  
  
  
  
  

  -B7  k64P62M – i76P21M) 5/3(  0  53/1 10/0  27/2  محدود

  +5(  0  54/1  14/0  65/0 (B3  j65p83M – k64P60M  محدود  د دانهعملكر  +0  1/2  16/0  27/0  )B 1  a65p17M – 162Psr) 4/36  نرمال
  طول پدانكل  -B1  77mwg – e65P85M) 8/5(  2  69/1 11/0  65/1  نرمال
  -B4  b3030Psp – 1Rht) 6/24(  6  72/1 09/0  45/1  نرمال



 

 

  +B3  k64P60M – g64P62M) 1/39(  14  02/2 17/0  56/1  محدود
  -B5  3/567Psr – 632m78P) 4/4(  0  52/1 09/0  09/1  محدود
  +A4  58mwg – 2/927Psr) 6/4(  0  36/2  14/0  85/1  نرمال
 خوشهدرتعداد دانه   +B6  908Psr – 3009Psr) 5/35(  16  91/1  2/0  16/2  نرمال
  +A7  f76P21M – 6/232Wg) 12(  0  38/2  15/0  18/1  نرمال

  
  .دهد اعداد داخل پرانتز فاصلة بين دو مارآر را نشان مي       *        

          **BB ميانگين افراد شبيه SQ و AA ميانگين افراد شبيه CS در QTLمورد نظر  .  
  

 
  هاي مربوط به شاخصهاي مقاومت به خشكيQTL محل -5جدول

] **اثرافزايشي  LOD 2R (cm)از مارآر سمت چپ QTLفاصله  *)طول(نتروال اي  آروموزم شاخص ]2
AABB − 

MP A1  1327Psr – h64P60M) 8/12(  0  07/2 139/0 95/0-  
MP A2  d65P85M – b65P83M) 7/19(  0  85/1 126/0 86/0+   

TOL A2  d65P85M – b65P83M) 2/19(  2  34/1 108/0  45/1+   
STI B1  e65P85M – Glia) 3/32(  3/7  25/2 188/0  042/0-  

GMP B1  e65P85M – Glia) 3/32(  3/5  92/1 160/0  094/0-  
TOL B3  e68m78P – b69m78P) 9/16(  0  51/1 1/0  4/1+  
MP A5  575Psr – 3/967Psr) 2/9(  4  06/2 15/0  92/0+  

TOL A5  575Psr – 3/967Psr) 2/9(  6  52/1 1/0  4/1+  
  .دهدتز فاصلة بين دو مارآر را نشان مي اعداد داخل پران*

** BB ميانگين افراد شبيه SQ و AA ميانگين افراد شبيه CS در QTLمورد نظر  .  
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