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   در آرمانCwb×Afzal حاصل از تالقي F3 برخي صفات مرتبط با عملكرد جو در جمعيت QTLتجزيه 
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  چكيده
ذيرد      و انتخاب براساس نشانگرهاي مولكولي باعث شده آه اصالح صفات مر       QTLتجزيه   شتري انجام پ ن  . تبط با عملكرد با سودمندي ژنتيكي بي در اي

ده است   RAPDتحقيق براي بهره بردن از روش گزينش به آمك نشانگر، از نشانگر مولكولي        تفاده ش م جوي   .  اس ا   Cwb و Afzalدو رق راه ب  90 هم
ابي          حاصل از تالقي ارقام فوق الذآر ابتدا در يك مزرعه پژوهشي واقع در آ            F3فاميل   ورد ارزي ا سه تكرار م امًال تصادفي ب رمان در قالب يك طرح آ

ده    RAPD آغازگر    14 فاميل مذآور با     90فنوتيپي قرار گرفتند، سپس      ين      انتخاب ش ورد              40از ب د م شان داده بودن د شكلي ن دين چن ه در وال  آغازگر آ
ا استفاده از      . ارزيابي ژنوتيپي قرار گرفتند    شا 93نقشه لينكاژي جمعيت ب ه حدود         RAPDنگر  ن اژي آ روه لينك ار گ ه چه د آ انتي  1500 ترسيم گردي  س

د       ه  . مورگان از ژنوم را تحت پوشش قرار مي داد مشخص گردي ابي درون فاصله    QTLتجزي شه ي ه روش نق راي صفت وزن هزار        ب د و ب اي انجام ش
د  QTLاد دانه در سنبله و ارتفاع بوته يك  ، براي صفات طول ريشك، تعداد سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، تعد     QTLدانه، سه    ه   .  شناسايي ش ضمن اينك

شان مي         QTLضرايب تبيين    ه ن د آ ًا آوچك بودن ان عموم شانگرها و      ها بزرگ وحدود اطمين ين ن د از پيوستگي ب ا مي  QTLده ه هاي     ه وان در برنام ت
   .اصالحي استفاده نمود

  
  .تبط با عملكرد، صفات مرRAPD، نشانگر  QTL جو، تجزيه: آلمات آليدي
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ABSTRACT                                                                                                                         
QTL analysis and marker assisted selection method have made more  genetic gain in breeding of the related traits to 
yield. so in this research RAPD molecular marker was used.  In this regard 90 F3 families derivcd from                     
Afzal × Cwb cross along with their parents were phenotypically evaluated in a Randomized Complete Block (RCB) 
design with three replications in a research farm in Kerman. 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 3,1,1,1,1 and 1 QTLS were recognized for the traits of 1000-grain weight , Awn length 
, number of spikes , number of spikelets per spike , number of grains per spike and plant height, 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

رد            ا عملك عملكرد، توجه به صفات مرتبط با آن بسيار حائز اهميت است از آنجا آه انتخاب فنوتيپي در مورد صفات مرتبط ب
ه        چندان مناسب نمي   ذا تجزي ه آمك                 QTLباشد، ل روزه ب ه ام ولي از روشهايي است آ شانگرهاي مولك ه آمك ن و انتخاب ب

ودة در حال           روشهاي آالسيك انتخاب آمده است، در اين روش ژن         ه طور      تفرق  هاي هدف در ت ه ب شانگرهايي آ  براساس ن
ه         يهمبستگي دارند شناسايي شده و گزينش م       ) آنترل آننده فنوتيپ خاصي   (مورد نظر   ) هاي ( آامل با ژن   ن زمين شوند در اي
ارآر           2000در سال ) 5(هلسينگين    تفاده از م ا اس رد و برخي صفات آمي ديگر در جو را ب ورد  RAPD صفت عملك   م

  . شناسايي نمودQTLمطالعه قرار داد و براي صفات عملكرد سنبله، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه بين يك تا هفت 
ه اران   در مطالع اس و همك ط توم ه توس ال ) 6(اي آ و دو  1994در س ه ج رد دان راي صفت عملك ت ب  QTL صورت گرف

ا سه                            2002در سال    ) 4(گرهارد  . مشخص شد  ين يك ت رد ب ا عملك راي صفات مرتبط ب اه جو ب ه روي گي  QTL در مطالع
رد           QTLهدف از تحقيق حاضر، تعيين تعداد و ميزان اثر          . شناسايي نمود  ا عملك رتبط ب در هاي آنترل آننده برخي صفات م



 

 

زايش سودمندي اصالح صفات                            گياه جو و شناسايي نشانگرهاي پيوسته با آنها بوده است تا بتوان از اطالعات حاصل در اف
  .مذآور بهره گرفت

  
  ها مواد و روش

ولي       QTLبه منظور بررسي و تعيين       شانگر مولك تفاده از ن ا اس م  RAPDهاي مربوط به صفات مرتبط با عملكرد ب ، دو رق
Afzal  و Cwb هاي نسل  و فاميلF3 وك ا سه تكرار         حاصل از تالقي دو رقم مذآور در قالب طرح بل هاي آامل تصادفي ب

نبله،                  در مزرعه پژوهشي دانشگاه آزاد واحد زرند آرمان آشت و مورد ارزيابي قرار گرفتند و صفات طول ريشك، تعداد س
داد  نبله، تع نبلچه در س داد س ه، تع زار دان دين و وزن ه ه در وال اع بوت نبله و ارتف ه در س ل 90 دان مارش و F3 فامي ورد ش  م

دازه ت ان رار گرف ري ق ل. گي دان  سپس فامي دين در گل ا وال راه ب ذآور هم اي م شگاه   ه ه در آزماي ه طور جداگان اي آوچك ب ه
ه     ب DNAبيوتكنولوژي مرآز بين المللي علوم آرمان آشت شدند و پس از دو هفته، عمليات استخراج                 ه روش ميني پرپ آ

ا  ت  ) 1983(توسط دالپورت ام گرف ده است انج ازي ش ه س ين . بهين ازگر 40از ب دين،  RAPD آغ ه روي وال ار رفت  14 بك
وتيپي                   ابي ژن راي ارزي ل    90آغازگر آه در والدين چند شكلي نشان دادند انتخاب شد و ب رار گرفت        F3 فامي تفاده ق .  مورد اس

زار    رم اف تفاده از ن ا اس پس ب رفتن  Mapmaker/Expس ر گ ا در نظ اژي   LOD ب شه لينك وترآيبي مناسب نق سبت ن  و ن
يم شد  RAPD نشانگر 93جمعيت با استفاده از  ابي   .  ترس شه ي ه   QTLنق يله برنام  و براساس  Mapmaker/ QTL بوس

  .اي انجام گرفت يابي درون فاصله نقشه
  

  نتايج و بحث
وده و شرايط       تجزيه هاي فنوتيپي صفات مورد بررسي از جمله تجز         راهم ب وع الزم در جمعيت ف ه تن يه واريانس نشان داد آ

روه   Mapmaker/Expلذا نقشه لينكاژي با استفاده از نرم افزار     .  مهيا است  QTLالزم براي تجزيه     ار گ  ترسيم شد و چه
تفاده از    . سانتي مورگان از ژنوم تحت پوشش قرار گرفت       1500لينكاژي مشخص گرديد آه حدود       ا اس ذآور،   سپس ب شه م نق

ه       نتايج نشان مي  . شود   مشاهده مي  -1 انجام پذيرفت آه نتايج حاصل در جدول         QTLتجزيه   دهد، براي صفت وزن هزار دان
ًا حدود            QTLسه   ه مجموع ه مي        % 70 شناسايي شده است آ وتيپي را توجي رات فن نبله و              تغيي داد س راي دو صفت تع د ب آنن

داد    . فت شده آه با نشانگر مجاور آامًال پيوسته است ياQTLتعداد دانه در سنبله هر آدام يك      شك و تع براي صفات طول ري
  .  شناسايي شده استQTLسنبلچه در سنبله و ارتفاع بوته نيز هر آدام يك 

  



 

 

  هاي شناسايي شده براي صفات مورد بررسيQTL -1جدول 
  

  اثرغالبيت  اثر افزايشي  LOD  R2  نشانگر مجاور  +مكان  صفات
  

  نهوزن هزار دا
  

)7/10(1  
)0/6(1  
)0/0(4  

1021-B  
1826-J 
1386-F 

36/2  
45/2  
30/2  

3/25  
1/17  
9/24  

38/5  
01/5-  
79/4-  

53/3  
67/1-  
12/7  

  
  طول ريشك

  
)0/2(1  1152-J 24/4  1/27  97/1-  18/0-  

  
  تعداد سنبله

  
)0/0(1  506-UB53 38/2  3/29  15/8-  39/11-  

  
  تعداد سنبلچه در سنبله

  
)2/5(1  372-A 24/2  7/15  25/2-  12/1  

  
  تعداد دانه در سنبله

  
)0/0(3  926-H 47/2  0/31  58/8  27/12-  

  
  ارتفاع بوته

  
  

)0/8(1  1826-J 56/3  8/21  89/4-  0/4  

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