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بهمنظور مکانيابی QTLهای اصلی و اپيستاتيک و اثر متقابل آنها با محيط برای صفات فنولوژيک،
 941اينبرد الين نوترکيب گندم همراه با والدين ’ ‘YecoraRojoو  ‘No. 49در دو ايستگاه تحقيقات
کشاورزی مياندوآب و مهاباد در شرايط نرمال و تنش کمآبی انتهای فصل طی دو سال زراعی

واژههاي کليدي

 9313و  9314مورد ارزيابی قرار گرفتند .نقشه پيوستگی مورد استفاده شامل  977نشانگر ريز
ماهواره و  99نشانگر رتروترانسپوزون بود .نتايج تجزيه واريانس نشان داد بين ژنوتيپهای مورد

تنش کمآبی

بررسی از لحاظ کليه صفات اندازهگيری شده اختالف معنیدار وجود داشت .تجزيه  QTLبر

صفات فنولوژيك

اساس روش مکانيابی فاصلهای مرکب نشان د اد در شرايط نرمال رطوبتی دو  ،QTLدو اثر متقابل

نشانگرهاي ريز ماهواره
رتروترانسپوزون

  QTLمحيط 94 ،اثر اپيستازی  QTL× QTLو  91اثر متقابل  × QTLمحيط مشاهده شد .دامنه
توجيه تغييرات فنوتيپی برای QTLها در محدوده  2/6برای طول دوره پر شدن دانه تا 7/94
درصد برای روز تا رسيدگی متغير بود .در شرايط تنش کمآبی  ،QTL 6دو اثر متقابل× QTL

محيط 1 ،اپيستازی  QTL× QTLو  2اثر  QTL× QTLدر محيط مکانيابی شد که دامنه تبيين
تغييرات فنوتيپی برای QTLهای افزايشی بين  4/46تا  92/44درصد بهترتيب برای طول دوره
پرشدن دانه و روز تا سنبلهدهی قرار داشت .همچنين ،برای روز تا سنبلهدهی و روز تا رسيدگی
فيزيولوژيک QTLهايی بر روی کروموزومهای  5A ،3A ،2Aو  2Bمکانيابی شدند که با ژنهای
مرتبط با بهارهسازی ( )VRNو ژنهای حساسيت به دوره نوری ( )Ppdدر گندم روی
کروموزومهای مشابهی قرار داشتند.
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مقدمه

حساسیت واریتهها به دوره نوری امکانپذیر است (

Worland et

صفت روز تا سنبلهدهی صفت مهمی برای تطابقپذیری گندم به

 Bennet et al. )2012( .)al. 1994در ارزیابی  392الین دابل

شرایط محیطی مختلف بهخصوص محیطهایی با تنش کمآبی

هاپلوئید گندم در  7محیط و با استفاده از  255نشانگر ،SSR

است ( )Lin et al. 2008و صفتی است که در برنامههای اصالح

QTLهای معنیدار زیادی را برای زمان ظهور سنبله بر روی

نباتات کالسیک بهعنوان مکانیسمی برای فرار از تنش کمآبی

کروموزومهای  2BSو  2DSمکانیابی کردند که بهترتیب با

انتهای فصل و تنش یخزدگی ابتدای فصل بهصورت مؤثری

موقعیت مکانهای ژنی  Ppd-B1و Ppd-D1انطباق داشت .آنها

استفاده میشود .بهعالوه ،روز تا سنبلهدهی از وراثتپذیری باال در

همچنین یک  QTLمعنیدار بر روی کروموزوم  5BLدر موقعیتی

گندم برخوردار است و انتخاب بر اساس آن معموالً مؤثر است

که ژن  Vrn-B1قبالً در آنجا مکانیابی شده بود ،شناسایی کردند.

( .)Aka Edae 2013روز تا سنبلهدهی توسط سه گروه از

هر چند ژنهای بهاره سازی و دوره نوری توانایی سازگاری به

مکانهای ژنی کنترل میشود .از جمله  :1نیاز به بهارهسازی

محیطهای مختلف را به گندم اعطا میکند ،اما سازگاری منطقهای

( ،)VRNپاسخ به فتوپریود ( )Ppdو زودرسی ( .)Epsنیاز بذرها

با بهرهگیری از ژنهای زودرسی ( )Epsمقدور خواهد شد .این

به سرما برای القا و تحریک سنبلهدهی در گندمهای زمستانه

ژنها سنبلهدهی را بهصورت مستقل از سیگنالهای زیست

بهوسیله ژنهای  VRN1( VRNو  )VRN2کنترل میشوند .ژنهای

محیطی (یا واکنشهای بهارهسازی و دوره نوری) تحریک میکنند

بهارهسازی  VRN1و VRN2نقش بسیاری مهمی را در فرآیند

( .)Griffiths et al. 2009; Bennet et al. 2012مطالعات قبلی

بهارهسازی گندم و جو ایفا میکنند (.)Bensont et al. 2012

نشان داده است که همه کروموزومهای گندم در کنترل صفت

ژنهای  VRN1در گندمهای بهاره و  VRN2در گندمهای با تیپ

زودرسی مشارکت دارند ( .)Bennet et al. 2012در ارزیابی

رشدی پاییزه غالب هستند ( .)Yan et al. 2004bدر گندم ژنهای

الینهای اینبرد نوترکیب گندم مشاهده شد که QTLهای کنترل

 VRN1را بر روی گروه همیولوگ  5BL ،5AL( 5و )5DL

کننده زودرسی نقش بسیار بارزتری در مقایسه با QTLهای کنترل

مکانیابی کردهاند ( .)Lin et al. 2008مکان ژنی  VRN2بر روی

کننده بهارهسازی و دوره نوری در کنترل روز تا سنبلهدهی داشتند

کروموزوم  5BLدر موقعیت  55سانتی مورگان و چسبیده به ژن

( .)Lin et al. 2008در تحقیقی هفت  QTLروی کروموزومهای

VRN1

شماره  7B ،6B ،5A ،3A ،2D ،1Bو  7Dمکانیابی کردند که

اثر اپیستازی قوی گزارش شدهاست (.)Bennet et al. 2012

 QTLموجود در کروموزوم  14/9 ،5Aدرصد از تغییرات روز تا

ژنهای دیگری که حساسیت صفات فنولوژیک در گندم را تنظیم

سنبلهدهی را تبیین کرد .همچنینQTL ،های کنترلکننده روز تا

میکنند ،بر روی گروه همیولوگ  2قرار دارند .بر اساس میزان

رسیدگی روی کروموزمهای  7B ،7A ،6B ،5B ،5A ،3B ،1Bو

تأثیر ،این ژنها شامل  Ppd-B1،Ppd-D1و Ppd-A1هستند که

 7Dمکانیابی شدند که  QTLواقع بر کروموزوم  6Bبیشترین

بهترتیب بر روی کروموزومهای  2BS ،2DSو  2ASواقع هستند

درصد تغییرات فنوتیپی ( 19/2درصد) روز تا رسیدگی را توجیه

Worland et al. 1998; Beales et al. 2007; Bennet et al.

کرد ( .)Cuthbert et al. 2008در ارزیابی  142الین اینبرد

 .)2012گندم بهطور طبیعی یک گیاه روز بلند است .انواع حساس

نوترکیب گندم در چهار محیط هشت  QTLبر روی

به دوره نوری نیاز به یک دوره از روزهای طوالنی برای شروع

کروموزومهای  5D ،3B ،2B ،1Bو  6Dبرای روز تا سنبلهدهی و

جوانهدهی دارند؛ اما برخی از ژنوتیپهای گندم نیز وجود دارند

هفت  QTLبرای روز تا رسیدگی بر روی کروموزومهای

4B ،1B

که در شرایط روز کوتاه گل میدهند (.)Griffiths et al. 2009

 2A ،و  6Dمکانیابی شد ( .)Wang et al. 2009در ارزیابی 252

حساسیت به دوره نوری در گندم بهوسیله آللهای غالب

الین الیت گندم زمستانه یک  QTLبر روی بازوی کروموزوم

مکانهای  Ppd-D1و Ppd-B1کنترل میشوند .سنبلهدهی

برای روز تا سنبلهدهی مکانیابی شد (.)Kulwal et al. 2012

زودهنگام تحت شرایط روز کوتاهی و روز بلندی با کم کردن

اثرهای افزایشی و اثرهای اپیستازی افزایشی در افزایشی

 Vrn-B1واقع است اما بین مکان ژنی مذکور و مکان ژنی

(
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فاکتورهای اصلی هستند که بیان فنوتیپی ژنهای پیچیده صفات و

الین و والدین در کرتهای دوردیفی به طول 2/5متر و فاصله بین

تحت تاثیر قرار میدهند ( Liao et

ردیف 25سانتیمتر با تراکم  555بذر در مترمربع کشت شد.

 .)al. 2001بهطور معمول ،اثرهای افزایشی در افزایشی شناسایی

آبیاری در تیمارهای تنش و بدون تنش تا مرحله ظهور سنبله ،بعد

شده شامل هر سه نوع اثرات اپیستاتیک است که بر اساس اینکه

از  65میلیمتر تبخیر از تشتک کالس  ،Aبسته به دما و میزان

آیا  QTLدرگیر اثرات اصلی خود بود یا نه ،طبقهبندی میشود.

تبخیر و تعرق انجام گرفت .برای اعمال تنش کمآبی ،در مرحله

این اثرات ممکن است اثر اپیستازی دو جایگاه افزایشی ،بین یک

ظهور سنبله در تیمار تنش ،آبیاری قطع شد ولی در آزمایش بدون

جایگاه اپیستازی و یک جایگاه افزایشی و یا بین دو جایگاه

تنش تا زمان رسیدگی آبیاری ادامه یافت .کلیه مراقبتهای زراعی

اپیستازی باشند ( Hamze et al. )2018( .)Li 1998در مکانیابی

بهطور یکسان برای الینها انجام شد.

QTLهای مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد در شرایط آبیاری

صفات فنولوژیک شامل روز تا  55درصد سنبلهدهی (تعداد روز از

نرمال سه  QTLافزایشی ،دو اثر متقابل  QTLدر محیط 15 ،اثر

زمان کاشت تا زمانی که سنبلههای  55درصد بوتهها در هر الین

اپیستازی  QTL× QTLو  27اثر متقابل  QTL× QTLدر محیط

بهطور کامل از غالف برگ پرچم خارج شدند) ،روز تا رسیدگی

معنیدار و در شرایط تنش کم آبی سه  QTLافزایشی ،یک اثر

فیزیولوژیک (تعداد روز از زمان کاشت تا زمانی که رنگ پدانکل

متقابل  QTLدر محیط ،هشت اثر اپیستازی  QTL× QTLو  25اثر

در  55درصد از بوتههای هر الین بهطور کامل زرد شدند) و دوره

متقابل  QTL× QTLدر محیط معنیدار گزارش کردند .تحقیق

پرشدن دانه (تفاضل روز تا رسیدگی فیزیولوژیک از روز تا گرده

حاضر بهمنظور مکانیابی QTLهای اصلی و اپیستاتیک و اثر

افشانی) بودند ( )Aharizad et al. 2012که در هریک از شرایط

متقابل آنها با محیط برای صفات فنولوژیک در گندم نان انجام

محیطی و دو سال زراعی اندازهگیری شدند.

شد.

در این نقشه 252 ،نشانگر در  39گروه پیوستگی با طول نقشه

تنوع ژنتیکی در یک جمعیت را

 961/39سانتیمورگان قرار دارند و  29نشانگر به هیچ گروه
پیوستگی منتسب نشدهاست .بر اساس نقشههای پیوستگی ارایه

مواد و روشها
مواد گیاهی مورد استفاده شامل  142الین اینبرد نوترکیب گندم
نان بهاره حاصل از تالقی رقم ( Yecora Rojoزودرس و پاکوتاه
بهعنوان والد پدری با منشأ امریکا  )146و ژنوتیپ

No. 49

(دیررس و پابلند بهعنوان والد مادری با منشأ سیستان و
بلوچستان) بههمراه والدین بود ( .)Ehdaie et al. 2016جمعیت
در دانشگاه ریورساید تولید و از طریق قطب علمی اصالح
مولکولی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در اختیار این پژوهش
قرار داده شد.
ارزیابی مزرعهای ژنوتیپهای مورد مطالعه در مزرعه منابع طبیعی

شده برای گندم 34 ،گروه پیوستگی با  16کروموزوم از 21
کروموزوم گندم مطابق دارند و متوسط فاصله دو نشانگر مجاور
در نقشه برابر  3/42سانتیمورگان است (

;Roder et al. 1995

 .)Roder et al. 1998تجزیه  QTLبا برنامه  QTL network 2.0و
بر اساس روش مکانیابی فاصلهای مرکب انجام و برایQTLهای
شناسایی شده ،اثر افزایشی و درصد تبیین واریانس فنوتیپی برآورد
شد .با توجه به اینکه جمعیت الینهای اینبرد نوترکیب یک
جمعیت دائمی است ،اثر متقابل  × QTLمحیط× QTL ،

QTL

و ×QTL ×QTLمحیط نیز برآورد شد.

مهاباد و ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب درسالهای
زراعی 1363و  1364انجام شد .این دو منطقه بر اساس طبقهبندی
دو مارتن ،بهترتیب جزو مناطق نیمه خشک کشور طبقهبندی
شدهاند .آزمایش در هر دو منطقه در قالب طرح آلفا التیس با دو
تکرار و در دو شرایط نرمال آبیاری و تنش کم آبی اجرا شد .هر

نتايج
تجزیه واریانس مرکب دادهها در شرایط نرمال نشان داد اثر سال
بر روز تا سنبلهدهی و روز تا رسیدگی و اثر مکان نیز بر روز تا
سنبلهدهی معنیدار بود .اثر ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ در سال
ژنتيك نوين /دوره سيزدهم /شماره  /2تابستان 9317
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بر کلیه صفات مورد بررسی اختالف معنیدار داشت .اثر متقابل

وجود داشت .در شرایط تنش کمآبی اثر ژنوتیپ ،اثر متقابل

ژنوتیپ در مکان نیز بر روز تا سنبلهدهی معنیدار بود ،در نهایت

ژنوتیپ در سال و ژنوتیپ در مکان از لحاظ کلیه صفات مورد

اثر متقابل سهگانه ژنوتیپ× مکان × سال تنها بر روز تا سنبلهدهی

بررسی اختالف معنیدار وجود داشت (جدول) .میانگین والدین و

معنیدار بود .بر اساس نتایج تجزیه واریانس دادهها در شرایط

میانگین الینهای اینبرد نوترکیب بههمراه اشتباه استاندارد ،مقادیر

تنش کمآبی بین دو سال ازلحاظ روز تا سنبلهدهی و روز تا

کمینه و بیشینه و مقدار چولگی و کشیدگی منحنی نرمال در هر

رسیدگی اختالف معنیدار مشاهده شد .همچنین بین دو مکان

دو سال مورد بررسی و در دو شرایط آبیاری نرمال و تنش کم آبی

مورد بررسی تنها از لحاظ روز تا سنبلهدهی اختالف معنیدار

بهطور جداگانه در جدول  2ارائه شدهاست.

جدول  -1میانگین مربعات صفات مورد بررسی
میانگین مربعات
منابع تغییر

روز تا سنبله دهی

درجه
آزادی

طول دوره پر شدن دانه

روز تا رسیدگی

نرمال

تنش کمآبی

نرمال

تنش کمآبی

نرمال

تنش کمآبی

سال

1

**95/33

**156/22

11957/52ns

*16297/95

13492/34ns

15544/25ns

*

مکان

1

13/23

*

ns

5/74

ns

1161/91

ns

ns

1312/21

ns

ns

653/72

ns

ns

1122/59

ns

سال× مکان

1

5/12

5/54

7213/72

2544/51

7155/59

خطای اول

4

1/75

5/93

3442/42

2214/97

3474/22

2291/42

**

**

**

**

**

ژنوتیپ

146

ژنوتیپ × سال

146

**

ژنوتیپ × مکان

146

**

ژنوتیپ× مکان × سال

146

**

خطای دوم

159

ضریب تغییرات (درصد)

32/24
2/67
2/57
5/56

**

55/43

**

15/23

**

1/57

ns

26/51

**

21/29

ns

6/92

ns

95/53

**

13/73

*

15/64

ns

36/57

**

29/12

ns

6/32

ns

5/36

9/62

6/16

9/92

5/27

5/52

12/52

2/97

12/55

7/75

6/67

9/41

2/29

12/47

2559/32
39/55

**

23/11

*

11/71

ns

2/75

2/62
15/44

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطوح احتمال  5/55و 5/51

جدول -2پارامترهای فنوتیپی برای صفات مورد بررسی در جمعیت  RILگندم حاصل از تالقی Yecora Rojo × No. 49در دو سال و دو منطقه و متوسط دو شرایط
پارامترها

نرمال

تنش کمآبی

نرمال

تنش کمآبی

نرمال

72/32

75/93

151/93

69/75

26/25

29/13

No. 49

75

74/25

157/95

154/5

32/95

35/25

اختالف والدین

2/92

3/92

3/53

7/75

3/45

4/12

میانگین اینبرد الینهای نوترکیب

74/13

74/29

152/23

152/54

22/75

27/77

کمینه الینهای اینبرد

76/55

72/75

156/25

157/15

33/93

33/25

بیشینه الینهای اینبرد

94/32

96/25

62/75

65/55

23

22

انحراف استاندارد

YecoraRojo
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روز تا سنبله دهی

روز تا رسیدگی فیزیولوژیک

طول دوره پر شدن دانه
تنش کمآبی

2/52

2/93

2/21

2/13

1/62

2/75

چولگی

-5/33

-5/72

-5/25

5/36

-5/51

-5/53

کشیدگی

5/51

5/69

5/51

5/52

5/53

5/62

حداقل اختالف معنیدار

5/42

5/56

2/25

2/41

2/26

2/45
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جدولQTL -3ها و اثرات متقابل  QTLدر محیط برای صفات مورد بررسی جمعیت  RILگندم حاصل از تالقی Yecora Rojo × No. 49در دو سال و دو
منطقه در شرایط نرمال رطوبتی
نشانگرهای مجاور

موقعیت ()cM

اثر افزایشیA

R2b

432/3

2/57

/44

2/5

5/77

صفت

کروموزوم

QTL

روز تا سنبلهدهی

3A

QDH2A-S

LTR6149/Sukkula.600LTR6150/ISSR10.260

5A

QDH5A-S

Wms359-5LTR.1/5LTR.2.550

2B

QDM2B-N

R2AE

AE

تنش کم آبی
5/52

-

12
9/52

5/99

-

5/92

/52
16
نرمال
روز تا رسیدگی

Barc128.1-Gwm388

15/1

5/9544

7/14

1/14

-

تنش کمآبی
2A

QDM2A-S

Wms122-Wmc296

13/6

-5/62

6/99

=-5/55AE3

2/55

6A

QDM6A-S

Wms334-Gwm459

1/5

-5/65

2/79

-

1/94

5LTR.2/ISSR5.530-Gwm66.2

522/2

5/72

7D

QGFP7D-S

2A

QGFP7D-S

4/14

/42
12
نرمال
3A

QGFP3A-N

2/95

=-1/26AE2

9/35

=-1/62AE3
طول دوره پر شدن
دانه

تنش کمآبی
Barc352-Wms111

9/5

-5/71

9/19

Wms122-Wmc296

13/6

-5/97

4/49

1/49
=5/93AE1

9/52

=5/59AE2
=-5/65AE3
7/42

/92
15

همانطوری که مشاهده میشود ،در هر سه صفت مورد بررسی در

،2D×3A ،4A×3A ،5B×3A ،6D×6B ،6A×6B ،5A×5A

هر دو سال و در هر دو شرایط والدین با هم تفاوت معنیدار نشان

 1B×5Bو  6A×1Bشناسایی شدند .مقدار اثرات

افزایشی×

دادند .بهطوریکه ،مقادیر روز تا سنبلهدهی ،روز تا رسیدگی

افزایشی آنها بهترتیب ،-5/65 ،-5/57 ،5/55 ،5/63 ،5/96 ،5/56

فیزیولوژیک و طول دوره پر شدن دانه در والد  No. 49بیشتر از

 -5/96و  5/26بود که در مجموع  92/59درصد از تنوع کل روز

والد  YecoraRojoبود .با نگاهی به محدوده صفات در جمعیت

تا سنبلهدهی را توجیه کردند .مثبت بودن اثرات افزایشی در

اینبرد الینهای نوترکیب در هر دو سال آزمایش مشاهده میشود

افزایشی در اپیستازیهای بین کرموزومهای  5A×5Aو

که در همه صفات برخی از الینها نسبت به والدین ارزش

نشانگر باالتر بودن اثرات والدینی در مقایسه با اثرات اینبرد

بیشتر یا کمتری داشتند که بیانگر تفکیک متجاوز برای این

الینهای نوترکیب در این اپیستازیها بود؛ اما منفی بودن اثرات

صفات است .در این مطالعه ،مقادیر چولگی و کشیدگی

افزایشی در افزایشی در اپیستازیهای،5B×3A ،6D×6B ،

منحنیهای توزیع نرمال کمتر از یک بود که بیانگر نرمال بودن

 2D×3A ،4A×3Aو  1B×5Bنشانگر بیشتر بودن اثرات الینهای

توزیع دادههای مورد بررسی بود .پیوسته بودن و نرمال بودن

اینبرد نوترکیب در مقایسه با والدین بود (( )Li et al. 2014جدول

توزیع صفات نشاندهنده کمی بودن و دخالت چندین ژن در

 ،4شکل  .)1برای روز تا سنبلهدهی در شرایط تنش کمآبی دو

کنترل این صفات بود (جدول .)2

 ،QTLروی کروموزومهای  3Aو  5Aشناسایی شدند که در بین

تجزیه :QTLدر بررسی حاضر اگرچه هیچ QTLی برای روز تا

نشانگرهای -LTR6149/Sukkula.600

سنبله دهی در شرایط نرمال مکانیابی نشد اما هشت اثر اپیستازی

و  5LTR.1/5LTR.2.550 -Wms359و موقعیت  432/3و 9/54

افزایشی× افزایشی معنیدار بین QTLهای واقع بر کروموزم های

سانتیمورگان قرار داشتند .دو  QDH2A-S ،QTLو

6A×5B

LTR6150/ISSR10.260
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دارای اثر افزایشی آللی  2/5762و  1/7949بوده و در مجموع

رطوبتی میزان تغییرات فنوتیپی توجیه شده توسط اثرات

 16/52درصد از تغییرات فنوتیپی این صفت را تبین نمودند .در

افزایشی QTLبیشتر از اثرات اپیستازی  QTLبود ،پس میتوان

No.

گفت که در کنترل صفت روز تا رسیدگی فیزیولوژیک نقش

 49اختصاص داشتند .نتایج نشان داد که بین دو  QTLشناسایی

اثرات افزایشی  QTLبارزتر از اثرات اپیستازی بود .همچنین،

شده و هر چهار محیط اثر متقابلی دیده نشد (جدول  ،4شکل .)3

میزان تغییرات فنوتیپی توجیه شده توسط اثر متقابل اپیستازی

عالوه بر دو  QTLمذکور ،پنج اثر اپیستازی افزایشی در افزایشی

افزایشی در افزایشی در محیط کمتر از میزان تغییرات فنوتیپی

معنیدار برای تعداد روز تا سنبلهدهی شناسایی شد .این اثرات که

توجیه شده توسط اثرات اپیستازی  QTLبود که نشان میدهد

بین بین QTLهای واقع بر کروموزمهای ،7B×6B ،6A×6B

اپیستازی شناسایی شده در شرایط نرمال نسبت به تغییرات

 4A×4B ،4A×3Aو  1B×7Bوجود داشت ،بهترتیب دارای مقادیر

محیطی خیلی حساس نیست .در شرایط تنش کمآبی برای روز تا

افزایشی در افزایشی برابر 5/2692 ،-5/5752 ،1/4725 ،-5/6965

رسیدگی فیزیولوژیک دو  QDM2A-S( QTLو )QDM6A-S

و  5/7213بودند که در مجموع  49/25درصد از تغییرات فنوتیپی

روی کروموزومهای  2Aو  6Aمابین نشانگرهای -Wms122

صفت مذکور را تبین نمودند .در شرایط تنش کمآبی مقدار

 Wmc296و  Gwm459-Wms334در موقعیتهای  13/6و 1

واریانس فنوتیپی اثرات اپیستازی افزایشی در افزایشی توجیه شده

سانتیمورگان شناسایی شدند .میزان اثر افزایشی این QTLها

برای روز تا سنبلهدهی در مقایسه با واریانس افزایشی باالتر بود

بهترتیب برابر  -5/6265و  -5/6541برآورد شد (جدول  ،3شکل

که بیانگر این واقعیت است که نقش اثرات اپیستازی در مقایسه با

 )4و آللهای افزایش دهنده از طریق والد  YecoraRojoدر این

اثرات افزایشی در کنترل صفت مذکور در شرایط کمآبی

QTLها به اشتراک گذاشته شد .این دو  12/42 QTLدرصد از

چشمگیرتر است( .جدول .)4

تغییرات فنوتیپی صفت مذکور را تبین کردند .در این بررسی اثر

در مطالعه حاضر برای روز تا رسیدگی فیزیولوژیک در شرایط

متقابل  QDM2A-S QTLدر محیط ( E3سال دوم محیط

نرمال یک  )QDM2B-N( QTLروی کروموزوم  ،2Bدر بین

میاندوآب) معنیدار بود و  2/55درصد از تغییرات فنوتیپی این

نشانگرهای  Gwm388 -Barc128.1و در موقعیت 15/1

صفت را تبین نمود .این اثر متقابل به این معنی است که

هر دو  QTLآللهای افزایش دهنده روز تا سنبلهدهی به والد

سانتیمورگان شناسایی شد .میزان اثر افزایشی و  R2این

QTL

QTL

مذکور موجب افزایش روز تا رسیدگی در محیط مذکور شده

بهترتیب برابر  5/95و  7/14برآورد شد (جدول  ،3شکل  .)3آلل

است .با این وجود مقدار  R2AEبه مراتب کمتر از  R2Aبود که

افزایش دهنده روز تا سنبلهدهی از والد  No. 49در این  QTLبه

بیانگر تأثیر محدود محیط بر روی QTLهای مذکور است .دو اثر

اشتراک گذاشته شد .در این مطالعه QDM2B-N ،با هیچ یک از

اپیستازی افزایشی در افزایشی بین QTLهای واقع بر کروموزمهای

محیطهای مورد بررسی اثر متقابل معنیدار نشان نداد که بیانگر

 2B×5Aو  2D×6Bبا مقادیر اثرات افزایشی در افزایشی بهترتیب

این نکته است که این  QTLنسبت به تغییرات محیطی حساس

برابر  5/62و  5/71و  R2AAبرابر  22/54درصد برای روز تا

نمیباشد .عالوه بر  QTLمذکور ،یک اثر اپیستازی افزایشی در

رسیدگی فیزیولوژیک معنیدار بود (جدول ،4شکل  .)4وجود

5B×1B

عالمت مثبت در این اثرات اپیستازی بیانگر نقش بارزتر اثرات

برای روز تا رسیدگی فیزیولوژیک شناسایی شد .مقدار اثر

والدینی در مقایسه با اثرات الینهای نوترکیب در این اپیستازیها

افزایشی در افزایشی این اپیستازی برابر  -5/93و مقدار تبیین

بود.

افزایشی معنیدار بین QTLهای واقع بر کروموزمهای

تغییرات فنوتیپی آن برابر  5/35درصد بود (جدول  ،4شکل  .)3با
توجه به منفی بودن مقدار ارزش افزایشی در افزایشی میتوان
گفت که نقش اثرات نو ترکیب چشمگیرتر از اثرات والدینی در
این اثر اپیستازی بوده است .با توجه به اینکه در شرایط نرمال
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 در دو سال و دو منطقه در شرایط نرمال رطوبتیYecora Rojo × No. 49 گندم حاصل از تالقیRIL  در محیط برای صفات مورد بررسی جمعیتQTL×QTL ها و اثرات متقابلQTL  اثرات افزایشی در افزایشی-4 جدول
R2AAE

AAE

R2AA

AA

موقعیت

نشانگر مجاور

)cM(

کرموزوم

موقعیت

J

)cM(

نشانگر مجاور

کرموزوم

صفت

I

نرمال
LTR6149/Nikita.740'Barc330
Wms58-'Sukkula/ISSR4.200'

-

11/79

5/56

3/5

Gwm194-Gwm410

5A

314/2

5/22

-

13/95

5/96

15/4

5LTR.2/ISSR9.170-Wmc256

6A

41/2

5/19

-

9/49

5/63

5/5

Gwm325-Wmc748

6D

142/5

5/19

-

9/72

-5/55

142/4

Wmc524-Wmc410

5B

3/9

5/49

-

15/62

-5/57

1/5

Gwm160-Barc78

4A

25/2

5/39

-

11/52

-5/65

77/1

Wmc445-5LTR.2/ISSR9.240

2D

212/9

5/59

-

7/65

-5/96

1/5

Psp3000-5LTR.2/ISSR5.190

1B

4/5

5/12

-

7/72

5/26

5/5

Wms334-Gwm459

6A

34/5

Wmc640-'Wmc505-'
Sukkula/ISSR4.590'Sukkula/ISSR10.600
Wmc28-'Gwm604'
Sukkula/ISSR7.920'Sukkula/ISSR4.100

91/7

Barc24'-Wms88'

1/2

Gwm219-'
'Sukkula/ISSR10.400
Gwm2-'Wmc627'

5A
6B
6B
3A
3A
3A
5B
1B

92/59

روز تا سنبله دهی

5/25

تنس کم آبی
5/22

2/22

-5/69

3/5

Wmc786-5LTR.2/ISSR9.170

6A

5/29
5/59

15/52

1/47

2/5

Cfa2174.2-Wms573

7B

63/5

Barc178'-Barc24'

6B

5/54

-5/57

4/3

Barc170-Gwm397

4A

191/3

Sukkula/ISSR4.590-Barc164'

3A

5/19

6/42

5/26

37/5

Wms610-'Cfa2256'

4A

9/7

Mk84-Mk85

4B

5/91

14/19

5/72

5/5

Wmc44-Sukkula/ISSR7.230

1B

71/4

Mk158-Mk159

7B

1/31

49/52

6B

نرمال
=-5/55AAE3

5/35

-5/93

29/2

Gwm337-Wms106

1D

116/2

تنش کم آبی

Sukkula/Nikita.130- Wmc410

5B

5/79

-

11/22

5/62

31/2

Wms120-Gwm66.1

2B

5/5

Wms154'-Gwm443'

5A

5/59

-

15/99

1/71

11/6

Wmc18-'Wms515

2D

4/5

Wmc388'-Barc134'

6B

1/32
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-4 ادامه جدول
R2AAE

R2AA

AAE

AA

موقعیت

نشانگر مجاور

)Cm(

کرموزوم

موقعیت

J

)Cm(

نشانگر مجاور

کرموزوم

صفت

I

نرمال
51/2

Gwm349-Wmc445

2D

254/5

2/59

-5/52

32/6

Cfa2263-Wms372

2A

=-5/95AAE3

5/19

-5/51

54/4

Gwm333-Wms297

=-5/52AAE3

5/92

-5/22

13/3
76/1

=5/47AAE3

=-5/47AAE4

=5/59AAE3

2/45
3/52

4/22

9/24

=-5/76AAE2

=-5/67AAE1

1/32

2/52

5/75

6B

12/1

5LTR.2/Nikita.770'3.LTR.180
Barc128.1-'Gwm388'

7B

5/5

Barc134-'Wmc388'

6B

Psp2999-Wmc336

31

9/5

Barc134-'Wmc388'

6B

Wmc445-5LTR.2/ISSR9.240

2D

192/3

Wms131-'5LTR.1/Nikita.700'

1B

Wms566'-Wmc505'

3A

2B

=1/59AAE3
23/49

9/52
تنش کم آبی

2/34
3/12

3/39
=5/92AE2

3/59

=-5/95AE3
5/49

-5/75
-5/24

12/6

Wmc405-Gwm276

7A

47/9

72/9

Wmc89.2LTR6150/ISSR10.380

4A

79/2

LTR.105.3'-Gwm501'

9/62
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2B

طول دوره پر شدن دانه

-5/97

=-5/59AAE4

4/52
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مکانيابی QTLهای کنترل کننده صفات فنولوژيک ...

شکل -2محل قرار گیری QTLهای مرتبط با روز تا رسیدگی و اپیستازی بین

شکل -1محل قرار گیری QTLهای مرتبط با روز تا رسیدگی و اپیستازی بین

آنها در شرایط تنش کم آبی

آنها در شرایط آبیاری نرمال

شکل -4محل قرار گیری QTLهای مرتبط با روز تا ررسیدگی فیزیولوژیک و

شکل -3محل قرار گیری QTLهای مرتبط با روز تا ررسیدگی فیزیولوژیک

اپیستازی بین آنها در شرایط تنش کم آبی

و اپیستازی بین آنها در شرایط آبیاری نرمال

ژنتيك نوين /دوره سيزدهم /شماره  /2تابستان 9317

267

مکانيابی QTLهای کنترل کننده صفات فنولوژيک ...

علی اصغری و همکاران

الزم به ذکر است که در تحقیق حاضر مقدار واریانس فنوتیپی

 .)5با توجه به باالتر بودن مقدار  R2AEدر مقایسه با  R2Aمیتوان

توجیه شده توسط اثرات افزایشی QTLها کمتر از اثرات اپیستازی

گفت  QTLشناسایی شده برای طول دوره پرشدن دانه نسبت به

افزایشی در افزایشی QTLها بود .میتوان اظهار داشت که در

شرایط محیطی حساس است .در شرایط نرمال رطوبتی برای طول

شرایط تنش کمآبی نقش اثرات اپیستازی در کنترل صفت مذکور

دوره پر شدن دانه پنج اثر اپیستازی افزایشی در افزایشی معنیدار

بارزتر از اثرات افزایشی QTLها است.

بین QTLهای واقع بر کروموزمهای ،7B×6B ،2A×2B ،2D×6B

در شرایط نرمال رطوبتی برای صفت طول دوره پر شدن دانه یک

 31×6Bو  1D×1Bبا مقادیر اثر افزایشی در افزایشی برابر ،-5/97

QTL

 -5/22 ،-5/51 ،-5/52و  5/75مکانیابی شدند که در مجموع

5LTR.2/ISSR5.530- Gwm66.2

 9/52درصد از تغییرات طول دوره پر شدن دانه را تبیین نمودند

 QTLبر روی کروموزوم  3Aشناسایی شد که این
( )QGFP3Aبین نشانگرهای

و در موقعیت  522/2سانتیمورگان واقع بود .مقدار ارزش

(جدول  ،3شکل .)5

افزایشی و  R2Aآن به ترتیب برابر  5/72و  2/95درصد بود.

الزم به ذکر است که به غیر از اثر اپیستازی  1D×1Bاثر اینبردهای

اللهای افزایش دهنده در این جایگاه از طریق والد  No. 49به

الینهای نوترکیب در اپیستازی بارزتر از نقش تیپهای والدینی

QTL

بود .در تحقیق حاضر نه اثر متقابل افزایشی در افزایشی در محیط

در محیط شناسایی شدند که در مجموع  9/35درصد از تغییرات

معنیدار برای طول دوره پر شدن دانه مشاهده شد که در مجموع

فنوتیپی طول دوره پر شدن دانه را تبیین نمودند (جدول  ،3شکل

 23/49درصد از تغییرات فنوتیپی صفت را تبیین نمودند.

نتاج به ارث رسیده بود .تحت شرایط نرمال دو اثر متقابل

شکل -9محل قرارگیری QTLهای مرتبط با طول دوره پر شدن دانه و

شکل -5محل قرارگیری QTLهای مرتبط با طول دوره پر شدن دانه و

اپیستازی بین آنها در شرایط تنش کم آبی

اپیستازی بین آنها در شرایط آبیاری نرمال
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در مقایسه مقدار توجیه واریانس فنوتیپی توجیه شده توسط اثرات
افزایشی QTLها و اثرات اپیستازی افزایشی در افزایشی ،مشاهده
شد که در کنترل طول دوره پر شدن دانه در شرایط نرمال سهم
اثرات افزایشی  QTLو اثرات اپیستازی افزایشی تقریبا مساوی
است .همچنین ،میزان  R2AAEدر مقایسه با  R2AAبه مراتب باالتر
بود که بیانگر حساسیت زیاد اثرات اپیستازی افزایشی در افزایشی
نسبت به تغییرات محیطی است .در شرایط تنش کمآبی دو

QTL

بر روی کروموزومهای  2Aو  7Dدر کنترل طول دوره پر شدن
دانه نقش داشتند.
این دو  QGFP7D-S( QTLو  )QGFP7D-Sدر بین نشانگرهای
 Barc352-Wms111و  Wms122-Wmc296و در موقعیتهای
 9/5و  13/6سانتیمورگان قرار داشتند (جدول  ،3شکل .)9
مقادیر اثر افزایشی آللی این دو  QTLبهترتیب برابر  -5/71و
 -5/97برآورد شد که آللهای افزایش دهنده از طریق والد
 YecoraRojoدر این QTLها به اشتراک گذاشته شده بود .این دو
 QTLدر مجموع  15/92درصد از تغییرات فنوتیپی صفت مذکور
را تبیین نمودند .برای طول دوره پر شدن دانه سه اثر متقابل

QTL

در محیط معنیدار بود که این سه اثر متقابل در مجموع 9/52
درصد از تغییرات فنوتیپی را تبیین نمودند .همچنین ،دو اثر
اپیستازی افزایشی در افزایشی بین QTLهای واقع بر کروموزمهای
 3A×7Aو  2B×4Aبا مقادیر اثرات افزایشی در افزایشی بهترتیب
برابر -5/75و  -5/24شناسایی شدند که در مجموع  9/62درصد
از تغییرات فنوتیپی صفت مذکور را به خود اختصاص دادند
(جدول  ،4شکل  .)9وجود عالمت منفی در این اثرات اپیستازی
بیانگر نقش بارزتر اثرات الینهای نوترکیب در مقایسه با اثرات
تیپهای والدینی بود .همچنین ،برای طول دوره پرشدن دانه در
این بررسی دو اثر متقابل افزایشی در افزایشی در محیط معنیدار
بود که این دو اثر  3/12درصد از تغییرات فنوتیپی صفت مذکور
را به خود اختصاص دادند .در شرایط تنش کمآبی مقادیر

R2AAE

کمتر از مقادیر  R2AAبود که نشان میدهد ،اثرات اپیستازی نسبت
به تغییرات شرایط محیطی حساسیت کمی دارند .همچنین ،مقادیر
 R2AAکمتر از مقادیر  R2Aبود که نشاندهنده نقش چشمگیرتر
اثرات افزایشی QTLها در مقایسه با اثرات اپیستازی افزایشی در
افزایشی QTLها بود.

بحث
در مطالعه حاضر بین ژنوتیپهای مورد بررسی از لحاظ اثر بر
کلیه صفات اختالف معنیدار وجود داشت که بیانگر وجود تنوع
از لحاظ صفات مورد بررسی در جمعیت مورد مطالعه بود.
همچنین اثر متقابل ژنوتیپ در سال برای کلیه صفات و اثر متقابل
ژنوتیپ در مکان برای کلیه صفات روز تا رسیدگی و طول دوره
پر شدن دانه در شرایط آبیاری نرمال معنی دار بود .بنابراین،
شرایط محیطی متفاوت در مکان و سال ،منجر به تاثیر متفاوت بر
صفات مختلف شده است De Vita et al. )2006( .در مطالعه 25
ژنوتیپ گندم در سه سال زراعی و در شرایط بدون آبیاری گزارش
کردند که اثر ژنوتیپ ،سال و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط برای
صفت روز تا سنبلهدهی ،معنیدار بود و ژنوتیپها در شرایط
محیطی مختلف عکس العملهای متفاوتی نشان دادند.

بر اساس نتایج تجزیه  ،QTLبرای روز تا سنبلهدهی در شرایط
نرمال هشت اثر اپیستازی افزایشی× افزایشی معنیدار شناسایی
شد که در مجموع  92/59درصد از تغییرات این صفت را تبین
نمودند .در شرایط تنش کمآبی نیز QTLهایی بر روی
کروموزومهای شماره 3Aو  5Aمکانیابی شد که در مجموع

 16/52درصد از تغییرات این صفت را تبیین نمودند .همچنین در
این شرایط پنج اثر اپیستازی افزایشی در افزایشی معنیدار با
مقدار R2فنوتیپی  49/25درصد شناسایی شد .روز تا سنبلهدهی در
مزرعه تحت تأثیر اثرات متقابل عوامل ژنتیکی مسئول حساسیت
به فتوپریود ( ،)Ppdبهارهسازی ( )Vrnو زود رسی ( )Epsقرار
میگیرد (.)Dubcovsky et al. 2006; Shindo et al. 2003
گزارشات زیادی درباره نقشه یابی روز تا سنبله دهی در گندم
وجود دارند ( QTL15 Keller et al. )1999مختلف روی
کروموزمهای  3B ،4B ،5B ،7B ،2A ،2B،3A ،4Aو  5Aو

7A

شناسایی کردند Huang et al. )2003( .روی کروموزومهای

6A

 2A ،3B ،5A ،5B ،و QTLهایی را شناسایی کردند.
(QTL Cuthbert et al. )2008هایی را بر روی کروموزومهای
شماره  3Aو  5Aمکانیابی کردند که  QTLموجود در کروموزوم
 14/9 5Aدرصد از تغییرات روز تا سنبلهدهی را تبیین کرد.
همچنین در مطالعاتی جداگانه بر روی گندم QTLهای بر روی
کروموزومهی  3A ،2Aو  5Aبرای روز تا سنبلهدهی مکانیابی
ژنتيك نوين /دوره سيزدهم /شماره  /2تابستان 9317
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شدهاست (
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Huang et al. 2003; Kuchel et al. 2006; Griffiths

طول دوره پر شدن دانه نقش داشتند Cuthbert et al. )2008( .در

 )Maccaferri et al. 2008; et al. 2009که همسو با نتایج مطالعه

ارزیابی الینهای دابل هاپلوئید مشتق شده از دو والد گندم بهاره

حاضر است Bennet et al. (2012) .نیز QTLهایی را روی

چندین  QTLرا بر روی کروموزومهای  5B ،5A ،3A ،2Dو

کروموزومهای  7A ،5B،5A،4B ،2D ،2B ،1Aو  7Bبرای روز تا

برای طول دوره پرشدن دانه مکانیابی کردند که در حدود  3/6تا

سنبلهدهی مکانیابی کردند.

 7/2درصد از تغییرات فنوتیپی طول دوره پر شدن دانه را تبیین

در این مطالعه برای روز تا رسیدگی فیزیولوژیک در شرایط نرمال

نمودند.

یک  QTLروی کروموزوم  2Bبا مقدار  R2فنوتیپی برابر 7/14

عدم شناسایی QTLهای مشترک بین آزمایش حاضر و تحقیقات

درصد و یک اثر اپیستازی افزایشی در با درجه تبیین تغییرات

سایر محققان به دالیل مختلفی ازقبیل وجود اثر متقابل ژنوتیپ×

فنوتیپی 5/35درصد شناسایی شدند .در شرایط تنش کمآبی دو

محیط ،خطاهای آزمایشی ،عدم پوشش کامل ژنومی ،نوع جمعیت

 QTLبر روی کروموزومهای  2Aو  6Aبا مقدار  R2فنوتیپی کل

نقشه یابی و عدم چندشکلی در مکانهای کروموزومی مورد نظر

برابر  12/42درصد ،یک اثر متقابل  QTLدر محیط با مقدار

R2AE

در جمعیت حاضر ارتباط داشته است .درمقابل وجود موقعیتهای

برابر  2/55درصد و دو اثر افزایشی در افزایشی با مقدار

R2AA

مشابه برای QTLهای مختلف در آزمایشهای مختلف ،نشانه

برابر  22/54درصد شناسایی شدند Maccaferri et al. )2008( .در

کنترل ژنتیکی مشابه صفات در زمینههای ژنتیکی متفاوت بود

 19محیط سه  QTLبزرگ اثر را بر روی کروموزومهای ،2AS

()Blanco et al. 2006

 2BLو  7BSبرای روز تا رسیدگی مکانیابی کردند که این

در مطالعه حاضر برای صفات روز تا سنبله دهیQTL ،های روی

QTLها با شش محیط اثر متقابل نشان دادند .همچنین ،آنها یک

کروموزومهای ( 2Aدو ( 3A ،6A ،2B ،5A ،)QTLدو  )QTLو

اثر اپیستازی افزایشی× افزایشی بین QTLهای واقع بر

 7Dمکانیابی شدند .در تحقیقات جداگانه ژنهای مرتبط با بهاره

کروموزمهای  2BSو  3BSبرای صفت مذکور شناسایی کردند.

سازی ( VRN1و  )VRN2بر روی کروموزومهای گروه

( Tahmasebi et al. )2016برای روز تا رسیدگی یک  QTLپایدار

همیولوگ( 5مانند  )5ALمکانیابی شدند(

بر روی کروموزوم شماره  7D-acc/cat-10شناسایی کردند که

 Kato et al. )1999(.)Bennet et al. 2012گزارش کردند در گندم

هیچ اثر متقابلی با محیط نشان نداد Wang et al. )2009( .در

هگزاپلوئید ژنهای مرتبط با زودرسی روی کروموزوم  5ALقرار

چهار محیط QTLهایی را برای صفت روز تا رسیدگی

دارند .در دیگر مطالعات مرتبط ژنهایQTLهای مرتبط با روز تا

6D

سنبلهدهی روی کروموزومهای همولوگوس گروه  7مکانیابی

فیزیولوژیک بر روی کروموزومهای  4B ،3D ،2B ،2A ،1Bو

7D

;Yan et al. 2003

مکانیابی کردند.

شدهاند ( )Bonnin et al. 2008; Yan et al. 2006این QTLها با

در شرایط نرمال رطوبتی یک  QTLبر روی کروموزوم  3Aبا

جایگاه  TaFTپیوسته هستند (ژنهای VRN3 ،که قبالً  VRN5و

مقدار  R2Aفنوتیپی  2/9درصد ،دو اثر متقابل  QTLدر محیط با

 VRN4نامیده میشدند) .جایگاههای  TaFTB ،TaFT-Aو

مقدار R2AEبرابر 9/35درصد ،پنج اثر اپیستازی افزایشی در

 TaFT-Dکه با پروموتورهای ژنهای تنظیمکننده گلدهی در گندم

افزایشی با  R2AAبرابر  9/52درصد و نه اثر متقابل افزایشی در

در ارتباط هستند بر روی کروموزمهای  7B ،7Aو  7Dقرار دارند

افزایشی در محیط با مقدار  R2AAEبرابر  23/49درصد شناسایی

که قبالً برای این مکانهایQTLهایی برای روز تا سنبلهدهی

شدند .در شرایط تنش کمآبی دو  QTLبر روی کروموزومهای 7D

مکانیابی شدهاست ( .)Bennett et al. 2011در تحقیق حاضر

و  2Aبا مقدار  R2Aبرابر  15/29درصد و سه اثر متقابل  QTLدر

برای صفات فنولوژیک QTLهایی هم روی کروموزومهای  2Aو

محیط با مقدار  R2AEبرابر ،9/52دو اثر اپیستازی افزایشی در

 2Bمکانیابی شدند .محققان نشان دادهاند ژنهای مرتبط با

افزایشی با مقدار  9/62 R2AAدرصد و دو اثر متقابل افزایشی در

حساسیت به دوره نوری ( Ppd-B1 ،Ppd-D1و  )Ppd-A1بر روی

افزایشی در محیط با مقدار  R2AAEبرابر  3/12درصد در کنترل

کرموزومهای کروموزومهای گروه همیولوگ 2BS ،2DS( 2و
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) در مطالعات قبلی چندانEps( ) و زود رسیVrn( بهارهسازی

et al. 2007; Worland 1996; Worland et al. (

) قرار دارند2AS

 با.همخوانی نداشت اما روی کروموزومهای مشابهی قرار گرفتند

 مرتبط باQTL  در تحقیقی دو.)Beales 1998; Lin et al. 2008

توجه به نقش صفات فنولوژیک در سازگاری و بهبود عملکرد

 مکانیابیPpd-B1  مرتبط با جایگاه2B زودرسی روی کروموزوم

دانه در شرایط تنش کم آبی و همچنین در شرایط نرمال رطوبتی

.)Kuchel et al. 2006; Shindo et al. 2003( شدهاند

که گیاهان اثرات کم آبی را با درجات مختلفی تجربه میکنند

،2A های روی کرموزومهایQTL با توجه به نتایج مطالعه حاضر

های واقع بر کروموزومهایQTLاستفاده از نشانگرهای پیوسته به

 هر. اثر معنیداری در کنترل صفات فنولوژیک داشتند2B ،5A

)MAS(  در گزینش به کمک مارکر7D  و3A ،6A ،2B ،5A ،2A

 با جایگاههایQTL چند جایگاهای شناسایی شده برای این

.میتواند ما را در این مهم یاری دهد

،)Ppd( گزارش شده برای صفات حساسیت به فتوپریود
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