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  گندمهای صفات زراعی ومورفولوژيکی درQTLمکان يابی                       
   و بهمن يزدی صمدی  *حسين دشتی                                                 

 ) عج(استادياردانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر  - 1  **          
  کشاورزی دانشگاه تهراناستاد دانشکده      -  2                    

  چكيده
سودمندی  براي صفات کمی را با  نباتات راقادرساخته است تااصالحمتخصصين اصالح  وانتخاب براساس نشانگرهای مولکولی )QTL(تجزيه اخيرا

- اشت،تاريخ خوشههاي  صفات وزن خشك بيولوژيكي، طول خوشه، شاخص بردQTLيابي به منظور مكان.  از گذشته انجام دهندی بيشترژنتيکی
 دريک آزمايش درقالب طرح آامًال تصادفي درسه SQ دابل هاپلوئيد حاصل ازتالقي بين چاينيز سپرينگ والين 96دهي،ارتفاع بوته،  

اندازه گيری پس از .ها جهت عمل ورناليزاسيون در بيرون از گلخانه و سپس به داخل گلخانه انتقال يافتندابتدا گلدانموردارزيابی قرارگرفتند تكرار
سپس .  بين صفات انجام گرفت(r)هاي هاي آماري براي بررسيهاي فنوتيپي صفات شامل تجزيه واريانس و محاسبه همبستگيصفات، ابتدا تجزيه

  صفاتها درآليهتجزيه واريانس نشان دادآه تفاوت بين ژنوتيپ.نشانگرمولکولی انجام شد338 با استفاده ازنقشه لينکاژی حاصل ازQTLتجزيه 
هاي صفات MAPMAKER ، QTLنرم افزار گروه لينكاژي بدست آمدوبا استفاده از24 نشانگر ملكولي 338از.داراست  معني001/0درسطح 

  .مورد نظرتعيين گرديد
 %13و%37،%20،%13هر کدام به ترتيب تشخيص داده شد که A7وA1 ،A2،B2 براي وزن خشك بيولوژيكي روي آروموزمهايQTLچهار

 براي شاخص QTLازواريانس فنوتيپی صفت وسه %11 کهB2برای طول خوشه رویQTL نس فنوتيپی صفت را توجيه می نمايند و يک ازواريا
دهي روي  براي تاريخ خوشهQTLاز واريانس صفت وچهار %10و %10،% 63  که به ترتيب A5 وB2، A3برداشت روي آروموزمهای 

برای ارتفاع روی کروموزمهای QTLازواريانس فنوتيپی صفت وسه % 7/9و%15،%15،% 74 که به ترتيب A5وB2 ،B6،D7آروموزمهاي 
B1،B2 وB4 ازواريانس فنوتيپی صفت راتوجيه می نمايند% 25و%18،%10 تشخيص داده شد که به ترتيب 

  .،نشانگر،دابل هاپلوئيد،نقشه لينکاژی،گندمQTLتجزيه:کلمات کليدی
  

Mapping QTLs Controlling Agronomic and Mormophological Traits in Wheat 
H.Dashti* and B.Yazdi-Samadi 

**1-Vali-Asr University,Rafsanjan,Iran 
2-Tehran University,Tehran,Iran 
Abstract: 
QTL-Analysis and marker assisted selection is a method recently developed to improve genetic gain in plant 
breeding. In order to map QTLs of dry biological weight, ear length, harvest index, heading date and plant height, a 
segregating population of 96 doubled haploid lines derived from a cross of Chines Spring and SQ were evaluated in 
green house, in a completely randomized design with three replications. Plants were planted in pots outside 
greenhouse and transferred to greenhouse after vernalization and the traits were measured at suitable time. Statistical 
analysis on phenotypic data showed that the lines are different for all traits at 0.001 lelel of probability. 338 markers 
were used to construct a linkage map containing 24 linkage groups and QTL-analysis was accomplished via interval 
mapping by MAPMAKER software. Four QTLs were detected for biological weight on chromosomes 1A, 2A, 2B 
and 7A which explained %13, %20, %37 and %13 of phenotypic variations, respectively. One QTL was detected for 
ear length on 2B which explained %11 of the phenotypic variations. Three QTLs  were detected for harvest index on 
2B,3A and 5A which explained %63,%10 and %10 of phenotypic variations respectively, and four QTLs were 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            
 
 
 
 
 

detected for heading date on 2B,6B,7D and 5A which explained %74,%15,515 and %9.7 of phenotypic variations 
respectively, and three QTL were detected for height on 1B,2B and 4B which explained %10,%18 and %25 of the 
phenotypic variations of this trait, respectively. 

  
  :مقدمه

) 6( تكنولوژي نشانگرهاي ملكولي درطي سالهاي اخير تحول بزرگي را در تجزيه ژنتيكي گياهان زراعي ايجادآرده است
به عنوان ابزار شناسايي ) PCR)SSR ،AFLP،RAPDی برنشانگرهای مولكولي بخصوص نشانگرهای  مبتن

DNA ژنوم و تهية نقشة)QTL(1گران فراهم نموده امکان جديدي راجهت شناخت وبهبود صفات کمی براي اصالح -
توانند با استفاده ازنقشه ژنتيكي اشباع توسط نشانگرهای  مولكولي،انتخاب براي صفات مذکور متخصصين اصالح  مي.اند

  .)8(اندمان بيشتر از گذشته انجام دهندرا با ر
 MASميزان صحت تعيين مكان .هاي موردنظر داشته باشند زماني موثر است که نشانگرها لينکاژ قوي با ژنQTL هاي

، نوع و اندازه QTLاصلي براي يك صفت خاص بستگي به تعداد نشانگرها وتوزيع آنها درگروههاي لينكاژي، اندازةاثر
) 3(هين و همکاران.هاي گندم انجام گرفته استQTLمطالعات معدودي جهت شناسايي) .10(اده داردجمعيت مورد استف

 و ايزوزايمي و RFLP نشانگر 17 دابل هاپلوئيد  حاصل از تالقي دوالين توليد کردند و با کمک114 تعداد1994درسال 
 ساخته  APMAKER/EXPا استفاده از بD7وB6 ،A7 ،B7مرفولوژيکي نقشه لينکاژي نيمه اشباع براي کروموزمهاي 

هايي راروي QTLدهي، ارتفاع، عملکردو وزن هزاردانه انجام دادندو رابراي صفات کمي تاريخ خوشهQTLوتجزيه
هاي زيادي براي ارتفاع گياه، طول پدانکل و طول خوشه تعيين QTLدرتحقيقات ديگري.کروموزمهاي فوق تعيين نمودند

ت زيادي در اصالح گندم و مقاومت به خوابيدگي و قابليت گياه در مصرف کود داردوژنهای ارتفاع اهمي). 9 و2(شده است
  .پاکوتاهی نقش مهمی درافزايش عملکردگندم داشته اند

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Quantitative trait loci 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            
 
 
 
 
 

هاي مربوط به چند صفت زراعي را از جمله ارتفاع گياه را تعيين QTL    2003در سال) 11(سورديل و همکاران
عملکرد اقتصادی تابعی ازکل رابرای طول خوشه معرفی کردند 10QTLتعداد2002درسال) 2(برنرو همکاران..نمودند

شاخص برداشت معياری ازکارائی اختصاص مواد فتوسنتزی به دانه .وشاخص برداشت است)بيومس(ماده خشک توليدشده
فوق ثابت شده  عالوه بر صفات عملكرد و اجزاي آن ، يكي از صفات مهم در گندم آه همبستگي آن با صفات .وکاه است

بطور آلي اين صفت تحت آنترل دوسيستم ژنتيكي يعنی سيستم ورناليزاسيون و سيستم . تاريخ ظهورخوشه است.است
فتوپريودمی باشد و اين دو سيستم در سازگاري گندم به مناطق مختلف جغرافيايي اهميت زيادي دارند بطور آلي نزديك به 

درگندم تحت کنترل سه  عکس العمل به فتوپريود.)5(اندا اين صفت گزارش شده آروموزوم درارقام مختلف مرتبط ب21تمام
همچنين چندين ژن درارقام مختلف شناسائی شده که .  قراردارند2اصلی ميباشدکه روی کروموزمهای گروهPpd ژن غالب 

 1vrn،2vrn،3vrnشده اند ژنهائی که دراين رابطه شناخته . نيازبه ورناليزاسيون راکه صفتی مغلوب است کنترل می کنند
,4 ,vrn5 ,vrn6vrn 7و vrn1 می باشند کهvrnقويترين ژن برای نيازورناليزاسيونی است . 

  :مواد و روش ها
 می باشند همراه با SQحاصل از تالقي دوالين چاينيزسپرينگ و) DH( دابل هاپلوئيد96موادژنتيکي عبارت است از

که در موسسه جان اينزانگلستان تهيه شده ) SSR ,RFLP,AFLP(نشانگرملکولی شامل338ژنوتيپ انهابرای 
 درگلخانه درقالب طرح 82ماهاين جمعيت دابل هاپلوئيد همراه با والدين تکثيرو درآبان.بودند،ازموسسه مذکور دريافت شد
 جهت عمل ابتدا هاگلدان. بذر کشت شد5درهرگلدان.کشت گرديد)  گلدان520مجموعًا( کامًال تصادفي، هرکدام با سه تکرار

دهي، تاريخ خوشه: گيري شده شاملصفات اندازه.ورناليزاسيون بيرون از گلخانه و سپس به داخل گلخانه انتقال يافتند
هاي فنوتيپي، تجزيه وارياس براي صفات  براي بررسي. شاخص برداشت وطول خوشه عملکرد بيولوژيکي،ارتفاع بوته،

   صفات آزمون نرمال بودن توزيع. ها محاسبه گرديدااستفاده ازاميدرياضي واريانسپذيري صفات ب وراثت. کمي انجام شد
 و .ساخته شدMARMAKER/EXP افزار ابتدا نقشه لينکاژي با نرم QTLبرای تجزيه . انجام گرفتSPSSافزار با نرم

 وقعيت صفات کميبراي تعيين مMAPMAKER/QTL     افزارکروموزمها با نرم پس ازتعيين گروههاي لينکاژي،
)QTL( مورد پويش قرار گرفتند و ميانگين هر الين درهرصفت برای اين منظور استفاده شد .  

  .نتايج وبحث 
دهد اوًال تفاوت نشان مي) 1جدول(پذيري کليه صفات نتايج حاصل از تجزيه واريانس و مقدار وراثت: هاي فنوتيپيبررسي

تنوع . باشدکه نشان دهنده تنوع فنوتيپي باال در داخل جمعيت مي. دار استها در کليه صفات بسيار معنيبين ژنوتيپ
لذا واريانس ژنتيکي . اندژنتيکي موجود در اين جمعيت ناشي از اثرات افزايشي است و اثرات غالبيت کامًال حذف شده

و چون تمام آللها ) 7(باشد ميF2عيت ها برآورد کننده واريانس افزايشي است که دو برابر واريانس افزايشي جمهاپلوئيددابل
در دابل ).12(اند انتخاب براي اصالح يک صفت کمي اغلب قابل اعتمادتر از يک جمعيت معمولي استفيکس شده
از بين صفات تاريخ خوشه دهی داراي بيشترين . باشدپذيري خصوصي ميپذيري محاسبه شده وراثت وراثتهاپلوئيدها
تاريخ خوشه دهی درمقايسه با شاخص .پذيري استوراثت%) 27(برداشت دارای کمترين وشاخص %) 38(پذيريوراثت

همانطوريکه توضيح داده شد تاريخ خوشه دهی تحت تاثير دو سيستم نياز به . ژن استکمتریبرداشت داراي تعداد 
ًال برطرف گردد آن وقت طول چنانچه گياه ورناليزه شده و نياز سرمايي آن کام. ورناليزاسيون و واکنش به فتوپريود است



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            
 
 
 
 
 

که در شرايط اين آزمايش نيز منشاء تغييرات و تفاوت بين ) 13(باشدهاي فتوپريود ميزمان به خوشه رفتن تحت کنترل ژن
چون نياز ورناليزاسيون آنها در طول زمستان که . باشندهاي واکنش به فتوپريود ميدهي دابل ها پلوئيدها ژنتاريخ خوشه
دهد ، نشان مي)2جدول( مقايسه ميانگين والدين جمعيت در صفات مختلف. اند بر طرف گرديده استخانه بودهخارج از گل

. دارنددار فقط در صفات وزن بيولوژيکي خشک،ارتفاع وتاريخ خوشه دهی تفاوت معنيSQکه  دو والد چاينيزسپرينگ و
فاوتهای زيادی که بين الينها ووالدين وجود دارد و ولی ت.که در اين صفات چاينيزسپريننگ داراي ميانگين بيشتراست

ها در تجزيه واريانس نيز نشان دهنده اختالف زياد بين آنها از نظر کليه صفات  مربوط به ژنوتيپ Fدار شدن شديدمعني
 اين QTLلذا تجزيه.  وجود داردCS وSQهاي حاصل ازDHباشدکه دليل بر تفکيک متجاوز شديدي است که درمي

  .نمائيد را روشن ميموضوع
وزن خشک بيولوژيکي باارتفاع، طول خوشه وتاريخ ظهورخوشه .دهدنشان مي) 3-همبستگي بين صفات مختلف در جدول

باشد وظهورخوشه باشاخص  مي01/0داردرسطحداراي همبستگي مثبت وبا شاخص برداشت همبستگی منفی و معنی 
  .دارد01/0بت ومعنی داردرسطحبرداشت همبستگی منفی وبا طول خوشه همبستگی مث

  :QTL)تجزيه (گيري شده بررسي رابطة مارآرهاي ملكولي با صفات اندازه- 
 . گروه لينكاژي ساخته شدMAPMAKER/EXP ً24 با استفاده از AFLP)وSSR,RFLP(نشانگرملكولي شامل338از

ههاي لينكاژي مذآور توسط گيري شده، گروهاي احتمالي براي صفات اندازهQTLبه منظور به نقشه درآوردن 
MAPMAKER/QTLترين محل و محتمل.  مورد پويش قرار گرفتند سادهاييابي درون فاصله به روش نقشهQTLها 

 SQدهندگي آللهاي مربوط به والد  نشان دهندة اثر آاهشQTLاثرات افزايشی منفي درهر ).4جدول . (تشخيص داده شد
شود آه داراي هايي صحبت و بحث ميQTLدر اينجا از . باشد ميSQزايندة آللهاي است و اثرات مثبت نشان دهنده اثر اف

LOD اگرچه هين و همكاران .  باشند5/1 بيش ازQTL83/0هايي را با=LODولي تعداد )3(اند تعيين وگزارش آرده ،
های LODی اصلی و هاQTLرا2 های بيشترازLODنيز در منابع. مارآرهاي مورد استفادة آنهابسيار معدودبوده است

   های فرعی ذکرکرده اند QTLرا2کمتراز
QTLيك .هاي وزن خشك بيولوژيكي QTL بر روي گروه لينكاژي A1 روي لوآوس gluA 17/2 با=LOD با اثر 

 شناسائي 2R=2/20% و اثرافزايشي مثبت وLOD=32/3 با A2 برروي QTL و يك 2R= 7/13%افزايش منفي و 
 SQ واثرافزايشي مثبت تشخيص داده شدآه نشان دهندة اثر آللهاي 2R=37% و LOD=62/4 باB2 بررويQTLويك .شد

 و اثر افزايشي منفي تشخيص داده 2R=13% با LOD=17/2 با A7 بر روي QTLيك . در افزايش وزن بيولوژيكي است
 ).4جدول ( قرار دارد L77P71M دقيقًا بر روي مارآر QTLاين . شد

QTLولي دراثرتفكيك متجاوزبراي اين .دارندارند ازنظرطول خوشه والدين تفاوت معني .هاي مربوط به طول خوشه
 نيزتشخيص داده شدآه 2R=2/8% باA2 ضعيف رویQTL ويک2R%=11 و=72/1LODباB2 روی QTLصفت يك

جدول (داراين دو مؤيداين مطلب است  مربوط به وزن بيولوژيکی است همبستگي فنوتيپي معنيQTLبسيارنزديك به 
گزارش کرده   B6وD2روی)3(وبرنروهمکاران )11(گزارش نشده سوريدل وهمکارانB2در منابع طول خوشه روی .)3
  .اند



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            
 
 
 
 
 

QTL يك . برداشتهاي شاخصQTLبرروي B2 5/2 با=LOD2=63% وRبا اثرمثبت آللهاي SQ تشخيص داده 
سانتی مورگان 30 که حدود مربوط به وزن خشک بيولوژيکی استQTLدرهمان منطقه QTLالزم به ذکراست که اين.شد

  باآن فاصله دارد لذا همبستگی منفی ومعنی داراين صفت با وزن خشک می تواندبه همين دليل باشد 
QTL والدين .ارتفاعهاي CS و SQاند و  داشته05/0دار در سطح  از نظر ارتفاع تفاوت معنيCS از SQ ارتفاع 

 باعث SQ آه در آن  آللهاي 2R=25% و LOD=5/3 با B4  روي آروموزم QTLيك).2جدول (بيشتري داشته است
 وجودSQ دررقمB4باشدآه برروي آروموزم ميRht1 اثرژن پاآوتاهيQTLواين.شوند، مشاهده شدآاهش ارتفاع مي

 تشخيص داده شدB2 روی 2R%=18وLOD =98/1باQTL  يک.  )11( و بانتايج سورديل وهمكاران مطابقت دارد.دارد
ارتفاع دربعضی  آزمايشات کروموزومی رگه های جايگزين رابطه اين کروموزم با ر د. شودتفاع ميآه باعث افزايش ار

  محتمل دانسته اند.B2ارتفاع را روی QTL نيز درمطالعاتشان وجود  )2(برنروهمکاران).5(واريته هاگزارش شده است از
  

QTL يك .دهيخوشههاي تاريخ QTL با اثر بزرگ بر روي آروموزم B2 44/6 با=LOD 2=74% وR تشخيص داده 
و ). 5( قرار دارد B2باشد آه بر روي آروموزم  مي2Ppd به احتمال زياد همان ژن واکنش به فتوپريود QTLاين . شد

اگرچه به عنوان يک گندم بهاره CS. براي اين مكان ژني تفرق نشان داده اندDHدر اين مكان تفاوت داشته وجمعيتوالدين 
باشدومقداری نيازبه ورناليزاسيون دارد وچنانچه اين  می 1vrnدارای ژنA5شناخته شده ولی اين رقم روی کروموزم

با همين مواد )1(در آزمايشی که دشتی وهمکاران. افتدنيازبرآورده نشودخوشه دهی آن به ميزان زيادی به تاخيرمی 
اصلی تاريخ خوشه دهی معرفی شده که بيش QTL حاملA5 کروموزم انجام دادنددرشرايط عدم ورناليزاسيون

بوده و  575psrباشدکه نزديک به نشانگر  می 1vrnواريانس فنوتيپی اين صفت را توجيه می کندواين اثرژن %40از
امادرشرايط اين آزمايش عمل ورناليزاسيون انجام شده لذا عامل اصلی تفاوت در زمان .زارش شده استتوسط ديگران هم گ

 21در منابع تقريبًا تمام ). 13(خوشه دهی والدين وافرادجمعييت به احتمال زياد ناشی از ژن فتوپريوديسم می باشد
نتيجه ديگری که قابل ذکرمی ). 5 و4(اند اخته شدههاي مختلف در ارتباط با اين صفت مؤثر شنآروموزم گندم در واريته

در B2های اصلی تارخ خوشه دهی وشاخص برداشت ووزن خشک بيولوژيکی وارتفاع روی QTLباشد روی هم افتادن 
همبستگی معنی دار ) باستسناءيک مورد(وتمام اين صفات بايکديگر).1-شکل(استcm 27يک منطقه کروموزومی بافاصله

ها وياتعدادی از انها دراين منطقه کروموزومی QTL احتمال وجودپديده پليوتروپی ويالينکاژ بين همه اينکه)3-جدول(دارند
  .                    زياد است
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  پذيري  واريانس و مقدار وراثت نتايج تجزيه-1                        جدول

                                     خصوصي براي صفات مختلف

h2   ميانگين مربعات
  خطا

ميانگين مربعات 
  تيمار

  صفت

  وزن خشك بيولوژيكي  48***/  00/10 31/0
  طول خوشه  25/6***  57/1  28/0
  ارتفاع  196***  77/35  32/0

  برداشت شاخص  /0137**  003/0  27/0
  دهيتاريخ خوشه  768***  381/48  38/0

  001/0 و 01/0دار در سطح ، به ترتيب معني***،  **                             
                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            
 
 
 
 
 

  ات مختلف   مقايسه ميانگين والدين براي صف-2  جدول                              
    
5 %LSD  CS-SQ  SQ  CS  صفت  

  وزن خشك بيولوژيكي  4/11  07/6  5 /33*  08/5
01/2  ns33/1-  66/6  33/5  طول خوشه  
  ارتفاع گياه  86/49  06/40  8/9*  60/9
  شاخص  برداشت  106/0  20/0  -1/0  08/0
  دهيتاريخ خوشه  25/53  39  25/14**  6/8

          
  01/0 و 05/0دار در سطح به ترتيب معني** ،  *                           

          
 

  .بين صفات مختلف)r(همبستگی3- جدول
     شاخص برداشت    طول خوشه     ارتفاع       وزن خشک بيولوژيکی         ظهورخوشه

                              وزن خشک1                                                                                                    
                           ارتفاع48/0                 ** 1                                                                             

                        طول خوشه69/0              ** 39/0          **1                                                          
                  شاخص برداشت - 45/0             ** 06/0           -.27/0               * 1                                  

                         ظهورخوشه 70/0   **            31/0         **62/0    **      -55/0                  **1        
 
 .01/0 و05/0به ترتيب معنی دار درسطح** ،*
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            
 
 
 
 
 

  
وتاريخ  )HN(ارتفاع )splN( طول خوشه )bion( برای صفات وزن خشک بيولوژيکیLOD  گرافهای 1- شکل

  B2روی کروموزوم )headingvernalize(ظهورخوشه درشرايط ورناليزاسيون 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            
 
 
 
 
 

  هاي مربوط به صفات آمي در آبياري نرمال و محدودQTLل  مح– 4   جدول 

   از مارآرQTLفاصله  *)طول(             اينتروال   آروموزم  صفت
  LOD 2R  سمت چپ

اثرافزايشي

[ ]2
AABB −

 
A1  1/386Psr –  GluA)9/62(  0  17/2 137/0  69/1-  
A2  a71Psr- 593 Psr)2/6(  6  32/3 202/0  2/2+  
B2  e87m78P – e64P65 M)9/66(  6  62/4 37/0  7/2+  

  وزن بيولوژيكي
  خشک

A7  h64P62M – L77P71M) 4/8(  0  17/2 13/0  65/1-  
A2  a71Psr – 593Psr) 2/6(  6  37/1 082/0  45/0+  طول خوشه  
B2  e87m78P – e64P65 M)9/66(  0  72/1 11/0  53/0+  
B2  e64P65M – i77P67M) 2/67(  44  56/2 63/0 075/0+  
A3  l77P17M – 930Psr) 3/11(  2  59/1 1/0 025/0+  

  شاخص برداشت

A5  1/120Psr – 637Psr) 4/4(  0  66/1 1/0  025/0+  
B1  77mwg – 65P85M) 8/5(  0  64/1 1/0  7/2-  
B2  e64P65M – i77P67M) 2/67(  58  98/1 18/0  5/3+  

  ارتفاع 

B4  b3030Psp – 1Rht) 6/24(  8  5/3 25/0  15/4-  
B2  e64P65M – i77P67M) 2/67(  48  44/6  74/0  13+  
B6  65P51M – 136Psr) 8/10(  0  7/2  15/0  7/5-  
D7  a59m78P – b68m78P) 7(  2  56/2  15/0  75/5+  

  دهيخوشهتاريخ 

A5  575Psr – 1/120Psr) 8/17(  6/8  65/1  097/0  5/4-  
  .دهداعداد داخل پرانتز فاصلة دو مارآر را نشان مي          *    

 **        BB ميانگين افراد شبيه SQ و AA ميانگين افراد شبيه CS در QTLدهد مورد نظر را نشان مي.  
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