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 چكيده
ه          از آنجا آه گزينش فنوتيپي در مورد صفات مرتبط با عملكرد نمي      زينش ب ردن از روش گ ره ب راي به ن تحقيق ب تواند روش چندان مناسبي باشد در اي

دا       F3 فاميل  ٩٠ همراه با    Cwb و   Afzal رقم جوي    دو.  استفاده شد  RAPDآمك نشانگر، از نشانگر مولكولي       ذآر ابت وق ال ام ف  حاصل از تالقي ارق
ذآور   ٩٠در مزرعه پژوهشي دانشكده آشاورزي آرج در قالب يك طرح آامًال تصادفي با سه تكرار مورد ارزيابي فنوتيپي قرار گرفتند سپس    ل م  فامي

اژي       آغازگر آه ٤٠از بين ه   انتخاب شد  RAPD آغازگر   ١٤با   د و نقشه لينك رار گرفتن وتيپي ق در والدين چند شكلي نشان داده بودند مورد ارزيابي ژن
رار مي داد      ١٦٠٠ ترسيم گرديد آه چهار گروه لينكاژي آه حدود RAPD نشانگر ٩٣جمعيت با استفاده از   وم را تحت پوشش ق  سانتي مورگان از ژن

 و QTL براي صفت ارتفاع بوته سه QTLاي انجام شد و براي صفت طول ريشك دو            له به روش نقشه يابي درون فاص      QTLتجزيه  . مشخص گرديد 
زرگ    QTLضمن اينكه ضرايب تبيين .  شناسايي شدQTLبراي صفات طول سنبله، تعداد سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد دانه در سنبله يك        ا ب ه

.هاي اصالحي استفاده نمود توان در برنامه ها مي QTLوستگي بين نشانگرها و دهد از پي و حدود اطمينان عمومًا آوچك بودند آه نشان مي
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ABSTRACT 
Since phenotypic selection can not be considered as a reliable method for breeding related traits to yield , therefore 
marker assisted selection method is advised too. In this regard 90 F3  families derived from  Afzal × Cwb cross along 
with their parents were phenotypically evaluated in a Randomized Complete Block (RCB) design with three 
replications in the research farm of Agricultural faculty of the University of Tehran. Then The aforesaid 90 F3 
families were evaluated by 14 primers selected among 40 primers which showed polymorphism in parental lines. 
Population linkage map was prepared using 93 RAPD markers. This map covered 4 linkage group. QTL analysis was 
performed utilizing interval mapping. Based on the results 3,2,1,1,1 and 1 QTLS were recognized for the traits of 
plant height, awn length , number of spikes , number of spikelets per spike, number of grains per spike, and spike 
length Respcetively. The results showed relatively high R2 values and low confidence limits for QTLS, sothat the 
relevant linkage between markers and QTLS can be used in breeding programmes. 

 
 مقدمه

رد است    عملكرد هر گياه مهمترين صفت يك گياه مي       زايش عملك زايش   . باشد و يكي از مهمترين اهداف اصالحي، اف راي اف ب
ت است  ائز اهمي يار ح ا آن بس رتبط ب ه صفات م ه ب رد، توج ا  . عملك رتبط ب ورد صفات م وتيپي در م ه انتخاب فن ا آ از آنج

ز روشهايي آه امروزه براي اصالح صفات مذآور به آمك روشهاي آالسيك   لذا يكي ا.)١(باشد  عملكرد چندان مناسب نمي  
ولي مي         QTLانتخاب آمده است تجزيه      انگرهاي مولك ن روش ژن . باشد   و انتخاب به آمك نش ودة در     در اي هاي هدف در ت

ده فنوتيپ خاصي   (مورد نظر ) هاي ( ق براساس نشانگرهايي آه به طور آامل با ژن    فرحال ت  د   ه) آنترل آنن مبستگي دارن
 صفت عملكرد و برخي صفات آمي        ١٩٩٧ در سال    )۴ (در اين زمينه بيزانت و همكاران     . شوند  شناسايي شده و گزينش مي    

رد، يك                       راي صفت عملك د و ب رار دادن ه ق ورد مطالع ه، دو          QTLديگر در جو را م راي وزن هزار دان راي   QTL، ب  و ب
 .  شناسايي آردندQTLصفت وزن سنبله نيز يك 

ه جو، سه         ٢٠٠٠در سال   ) ۶(مير و همكاران  ااي آه توسط آاند      مطالعه در رد دان راي صفت عملك  QTL صورت گرفت ب
ا سه                         ٢٠٠٢در سال   ) ۵(گرهارد  . مشخص شد  ين يك ت رد ب ا عملك رتبط ب راي صفات م  QTL در مطالعه روي گياه جو ب

رد در   هاي  QTLهدف از تحقيق حاضر، تعيين تعداد و ميزان اثر          . شناسايي نمود  ا عملك  آنترل آننده برخي صفات مرتبط ب
 .گياه جو و شناسايي نشانگرهاي پيوسته با آنها بوده است تا بتوان راندمان و سودمندي اصالح صفات مذآور را افزايش داد

 
 ها مواد و روش

ول              QTLبه منظور بررسي و تعيين       م  RAPDي  هاي مربوط به صفات مرتبط با عملكرد با استفاده از نشانگر مولك ، دو رق
Afzal   و Cwb  هاي نسل      و فاميلF3        رار      حاصل از تالقي دو رقم مذآور در قالب طرح بلوك ا سه تك هاي آامل تصادفي ب



 

 

F3    دازه ورد شمارش و ان رار     م ري ق گي
ين      هاي مذآور همراه با والدين در گلدان        سپس فاميل . گرفت وژي مرآز ب هاي آوچك به طور جداگانه در آزمايشگاه بيوتكنول

) ١٩٨٣( به روش ميني پرپ آه توسط دالپورتا DNAالمللي علوم آرمان آشت شدند و پس از دو هفته، عمليات استخراج          
ام گرفت        ين    . بهينه سازي شده است انج دين،        RAPD آغازگر    ٤٠از ب ه روي وال ار رفت د     ١٤ بك دين چن ه در وال  آغازگر آ

سپس با استفاده از نرم افزار .  مورد استفاده قرار گرفتF3 فاميل ٩٠شكلي نشان دادند انتخاب شد و براي ارزيابي ژنوتيپي          
Mapmaker/Exp      با در نظر گرفتن LOD       تفاده از  نشانگر  ٩٣  و نسبت نوترآيبي مناسب، نقشه لينكاژي جمعيت با اس

RAPDنقشه يابي .  ترسيم شدQTL بوسيله برنامه Mapmaker/ QTL  ا ی  و براساس نقشه ي ام    درون فاصله ب اي انج
 .گرفت

 
 نتايج و بحث

وده و شرايط              تجزيه هاي فنوتيپي صفات مورد بررسي از جمله        راهم ب وع الزم در جمعيت ف  تجزيه واريانس نشان داد آه تن
 ترسيم شد و چهار گروه Mapmaker/Expلذا نقشه لينكاژي با استفاده از نرم افزار   .  مهيا است  QTLالزم براي تجزيه    

تفاده   . سانتي مورگان از ژنوم تحت پوشش قرار گرفت   ١٦٠٠لينكاژي مشخص گرديد آه حدود       ا اس ذآور،   سپس ب  از نقشه م
دهد، براي صفت طول ريشك دو          نتايج نشان مي  . شود   مشاهده مي  -١ انجام پذيرفت آه نتايج حاصل در جدول         QTLتجزيه  
QTL  دود ًا ح ه مجموع ده است آ ت ش ي% ٥٧ ياف ه م وتيپي را توجي رات فن د تغيي انگر  . آنن نبله، نش ول س راي صفت ط ب
١٧٥٢-F   با QTL       ته اس د         % ٢٥ت و حدود      يافت شده آامًال پيوس ه مي آن وتيپي را توجي رات فن اع    . تغيي راي صفت ارتف ب

ًا حدود           QTLبوته سه    ه مجموع ه مي        % ٩٧ يافت شده است آ وتيپي را توجي رات فن نبله،            تغيي داد س راي صفات تع د و ب آنن
 . شناسايي شده استQTLتعداد سنبلچه در سنبله و تعداد دانه در سنبله نيز يك 

 ايي شده براي صفات مورد بررسيهاي شناسQTL -١جدول 
 

اثرغالبيتاثر افزايشيLOD R2نشانگر مجاور+مكانصفات
 طول ريشك
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 تعداد سنبله
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 طول سنبله

 
)٤١٧٥٢)٠/٠-F ٤٣/٢٣/٢٤٧٤/٠٦٧/٠-

 
تعداد سنبلچه 
 در سنبله
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تعداد دانه در 

 سنبله
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 ارتفاع بوته
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٦٥/١٣

 . تا نشانگر مجاور را نشان مي دهدQTLعدد بيرون از پرانتز شماره گروه لينكاژي و عدد داخل پرانتز فاصله + : 
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