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بيشتر صفات مهم زراعی وراثت کمی دارند و بهوسيله تعداد زيادی ژن يا  QTLکنترل میشوند.
بهمنظور مکانيابی QTLهای کنترلکننده برخی صفات کمی مهم در جو ،آزمايشی با  962الين
خالص نوترکيب نسل  F8به همراه دو والد (آريگاشار و ايگری) در قالب طرح آلفا-التيس با سه
تکرار در سال زراعی  9399-91در ايستگاه تحقيقات کشاورزی گرگان اجرا شد .صفات کمی شامل
ارتفاع گياه ،طول پدانکل ،طول سنبله و مقاومت به ورس اندازهگيری شدند .نتايج تجزيه واريانس

واژههای کلیدی

جو
مقاومت به ورس
نقشهیابی QTL

نشان داد که از نظر کليه صفات مورد مطالعه بين الينهای مورد بررسی تفاوت معنیدار در سطح
احتمال يک درصد وجود دارد .پس از استخراج  DNAاز نمونههای برگی جوان ،بهترتيب تعداد
 29و  93ترکيب آغازگر ريزماهواره و  AFLPچند شکل روی افراد جمعيت آزمون شدند .نقشه
پيوستگی حاوی  905نشانگر ريزماهواره و  AFLPبا پوشش ژنومی  593/3سانتیمورگان برای
تجزيه  QTLاستفاده شد .تجزيه  QTLبه روش مکانيابی فاصلهای مرکب ( )CIMانجام شد .در
مجموع از هشت  QTLشناسايی شده يک مورد برای صفات ارتفاع گياه ،دو مورد برای طول
پدانکل ،سه مورد برای طول سنبله و دو مورد برای مقاومت به ورس مکانيابی شد .مکان ژنی
 QLrgH2.1aبا موقعيت  60/6سانتیمورگانی از نشانگر  XBmag125و مکان ژنی  QLrgH2.1bدر
موقعيت  22/6سانتیمورگانی از نشانگر  XE36-M49بر روی کروموزوم ) ،2H (H2.1دو QTL
محتمل مقاومت به ورس میباشند .نتايج حاصل از اين آزمايش میتواند در برنامههای گزينش به
کمک نشانگر به منظور توليد ارقام مقاوم به ورس مورد استفاده قرار گيرد.

مکانيابیQTLهای کنترل کننده مقاومت به ورس در...

حسن سلطانلو و همکاران

تنوع ژنتیکی استفاده میشوند ( .)Leisova et al. 2007یکی دیگر

مقدمه
امروزه جو از نظر اهمیت رتبه چهارم را بعد از گندم ،برنج و

از نشانگرهای مولکولی AFLP ،میباشد که بهطور گسترده در

ذرت به خود اختصاص داده است (.)Sreenivasulu et al. 2008

تهیه نقشههای ژنتیکی و تجزیه  ،QTLبرای گونههای مختلف

جو ( )Hordeum vulgare L.نه تنها یک محصول اقتصادی مهم

استفاده شدهاست ( .)Klein et al. 2000بهمنظور تعیین و تجزیه

است ،بلکه یک گونه گیاهی مدل برای مطالعات ژنتیکی و

 ،QTLدو نوع داده یا اطالعات ژنتیکی (دادههای ژنوتیپی حاصل

فیزیولوژیکی میباشد ( .)Koornneef et al. 1997سالهای 1391

از نشانگرهای مولکولی و دادههای فنوتیپی صفات مورد ارزیابی)

و  1391یک دوره شناخته شده به نام انقالب سبز بود که اصالح

مورد نیاز میباشد .در الینهای دابلهاپلوئید جو دو  QTLبرای

کنندگان گیاهان با توسعه واریتههای پاکوتاه گندم باعث افزایش

ارتفاع گیاه روی کروموزوم  3Hشناسایی شده که  21درصد از

قابل مالحظهای در افزایش عملکرد دانه شدند (.)Newbury 2003

واریانس فنوتیپی را توجیه میکنند .همچنین دو  QTLبرای طول

در غالت ،با توجه به خصوصیات مورفولوژیکی آنها ،خوشه و

سنبله بر روی کروموزومهای  2Hدر موقعیت  131سانتیمورگان

دانهها در قسمت انتهایی ساقه تشکیل میشود ،بنابراین تناسب

و  3Hدر موقعیت  93سانتیمورگان مکانیابی شدهاست (

بین استحکام بخش پایینی بوته و وزن قسمتهای باالی آن

 .)et al. 2010در جمعیت جو حاصل از

Wang

Harrington/TR306

( Kashiwagi

برای مقاومت به ورس ،دو  QTLبر روی کروموزومهای  2Hو

 .)et al. 2005به خوابیدگی ساقه و عدم برگشت آن به حالت

 7Hمکانیابی شده است ( .)Tinker et al. 1996در جمعیت

اولیه خود ورس گفته میشود و بهعنوان یک عامل محدود کننده

دابلهاپلوئید گندم دوروم ،سه  QTLمرتبط با مقاومت به ورس

تولید در غالت مطرح میباشد ( .)Berry et al. 2004در مطالعات

شناسایی شد که یک مکان روی کروموزوم  4BLو دو مکان روی

اخیر همبستگی منفی ارتفاع بوته و عملکرد به علت حساسیت

کروموزوم  2ALقرار داشتند (.)Hoshmandand and Knox 2009

گندم به ورس گزارش شدهاست ( .)Slafer et al. 1994اکثر

در آزمایشی رقابت برای دریافت نور در ارقام گندم و جو بررسی

مطالعات نشان میدهند که بهبود عملکرد جو در اثر کاهش

شد که نتایج نشان داد هنگامی که تراکم افزایش مییابد ،رقابت

ارتفاع ،بهبود مقاومت به خوابیدگی ،افزایش مقاومت به بیماریها

برای دریافت نور نیز افزایش یافته و در نتیجه ارتفاع گیاه بلندتر

و آفات و تسریع در گلدهی بوده است (.)Rigges et al. 1981

میشود ولی قطر ساقه باریک مانده و منجر به خوابیدگی (ورس)

بیشتر صفات مهم زراعی وراثت کمی دارند و بهوسیله تعداد

میشود ( .)Baker and Roosnegel 1988در آزمایشی سه

زیادی ژن یا  QTLکنترل میشوند (.)Han et al. 2003

برای خوابیدگی در الینهای دابل هاپلوئید جو شناسایی شد که

خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیکی ساقه مقاومت به ورس را در

این سه  29 ،QTLدرصد واریانس فنوتیپی را توجیه کردند

جو تعیین میکند که این مقاومت مشروط به ژنهای با اثرات

( .)Backes et al. 1995همچنین در بعضی مطالعات دیگر،

افزایشی و اپیستازی است ( .)Jezowski et al. 2001به دلیل اینکه

QTLهایی برای مقاومت به ورس شناسایی شدند که مکان مشابه

مقاومت به ورس یک صفت کمی است و توسط تعدادی زیادی

با QTLهای کنترل کننده ارتفاع گیاه داشتند

(Keller et al. 1999؛

ژن کنترل میشود تحت تاثیر شرایط محیطی قرار میگیرد

 .)Borner et al. 2002پاکوتاهی در جو موجب کاهش خوابیدگی

( .)Keller et al. 1999امروزه نشانگرهای مولکولی ابزارهای

و افزایش عملکرد دانه میشود .افزایش مقاومت به خوابیدگی

ارزشمندی برای اصالح صفات کمی در تکمیل روشهای سنتی

اجازه مصرف کود و آب بیشتری را فراهم کرده و بنابراین ممکن

اصالحنباتات به شمار میروند ( .)Vos et al. 1995ریزماهوارهها

است روی عملکرد تاثیر مثبت داشته باشد .همچنین ،کاهش

به طور متداول برای تشخیص ژنوتیپها ،مکان صفات کمی و

ارتفاع بوته میتواند موجب افزایش نفوذ نور به برگهای پایینی و

1

افزایش شاخص برداشت شود که انتقال مواد به دانه را بهبود

تعیینکننده میزان مقاومت گیاه نسبت به ورس است

Quantitative trait loci

232

ژنتيک نوین /دوره یازدهم /شماره  /2تابستان 9315

QTL

میبخشد ( .)Eslami et al. 2010در آزمایشی خوابیدگی جو

مکانيابیQTLهای کنترل کننده مقاومت به ورس در...

حسن سلطانلو و همکاران

زمستانه  Igriدر ارتباط با غلظتهای مختلف سولفور دی اکسید

ردیفه دارای تیپ رشدی بهاره با برگهای پهن ،حساس به ورس

بررسی شد و نتایج آناتومی ساقه نشان داد که مقاومت به ورس

و بیماری سفیدک پودری و لکه نواری ،دارای خوشههای فشرده و

با صفت آناتومی ساقه و به ویژه با ضخامت دیوارههای پیوسته

کوتاه و بومی استان سیستان و بلوچستان است و از تحمل باالیی

سلولهای اسکلرانشیم ارتباط دارد ( .)Baker et al. 1990در

نسبت به شوری برخوردار میباشد .رقم  Igriیک رقم جو دو-

آزمایشی که با استفاده از الینهای نیمه پاکوتاه و پا بلند بعنوان

ردیفه دارای تیپ رشدی زمستانه با برگهای باریک و مقاوم به

شاهد ،از نظر تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری و خشکی بر روی

ورس و بیماری سفیدک پودری و لکه نواری است و منشا

عملکرد دانه انجام شد ،مشخص شد که در شرایط آبیاری کامل،

اروپایی دارد و یک رقم نیمه حساس به شوری محسوب میشود.

الینهای نیمه پا کوتاه ،عملکردی بین  13تا  12درصد بیشتر از

این آزمایش بدون آبیاری و تحت شرایط نرمال در قالب طرح

الینهای شاهد پابلند داشتند و حتی در شرایطی که در معرض

آلفا-التیس با سه تکرار در سال زراعی  1388-83در ایستگاه

خشکی زودرس و پایان فصل قرار بگیرند ،عملکرد الینهای نیمه

تحقیقات کشاورزی گرگان (با طول  25درجه و  22دقیقه شرقی

پاکوتاه به مقدار  11درصد بیشتر از الینهای شاهد پابلند می-

و عرض  39درجه و  52دقیقه شمالی) انجام شد .تهیه زمین و

باشد ( .)Austin 1987در مطالعهای اثر مکانهای ژنی کنترل کننده

عملیات کاشت بر اساس روال معمول اجرای آزمایشات غالت در

 QTLبرای هشت صفت زراعی در جمعیت حاصل از تالقی

این منطقه انجام شد .تعداد  21عدد بذر از هر الین خالص

 Steptoe × Morexدر شرایط بدون آبیاری بررسی شد که در این

نوترکیب بر روی خطوط یک متری با فاصله  21سانتیمتر از هم

مطالعه فاصلههای اطمینان QTLهای مربوط به عملکرد دانه،

کشت شد .بر اساس پنج بوته تصادفی انتخاب شده از هر الین

Hayes et al.

خالص نوترکیب کشت شده در هر تکرار ،صفات ارتفاع بوته،

 .)1993جمعیت  RILجمعیتی پایدار میباشد و همه افراد درون

طول پدانکل و طول سنبله یادداشتبرداری شدند .همچنین به

الین از نظر ژنتیکی مشابه هستند .همچنین از آنجاییکه این

منظور تعیین میزان ورس ،تمامی خطوط آزمایشی بر مبنای نسبت

الینها را میتوان در چند محیط و چند سال ارزیابی کرد ،بنابراین

بوتههای ورس شده ،از صفر (بدون ورس) تا ( 3ورس کامل)

به کمک آنها میتوان واریانس محیطی را تا حد زیادی کاهش

امتیاز دهی شدند .تجزیههای آماری با استفاده از برنامه آماری

داده و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط را محاسبه و از اثر ژنوتیپ جدا

 SPSS 17و  Alphagen 2.6انجام شد.

نمود ( .)Young 1999هدف از این آزمایش شناسایی نشانگرهای

ارزیابی ژنوتیپی

مولکولی ریزماهواره و  AFLPپیوسته با صفات ارتفاع بوته ،طول

استخراج  DNAبا استفاده از روش ( CTAB

پدانکل ،طول سنبله و مقاومت به ورس و در نتیجه تعیین موقعیت

 )al. 1984با کمی تغییرات در مرحله دو برگی انجام شد.

DNA

استخراج شده با  RNaseتیمار و کیفیت و کمیت

DNA

ارتفاع بوته و خوابیدگی گیاه بر هم منطبق بودند (

کروموزومی مکانهای ژنی کنترلکننده آنها در جمعیت نسل

F8

Saghai-Maroof et

الین خالص نوترکیب جو زراعی حاصل از دو والد  Arigasharو

استخراجی با استفاده از ژل آگارز یک درصد و اسپکتروفتومتر

 Igriو در نهایت پیشنهاد این QTLها برای گزینش به کمک

تعیین شد .بهمنظور تهیه نقشه ژنتیکی از نشانگرهای مولکولی

نشانگر میباشد.

 SSRو  AFLPاستفاده شد .بهمنظور بررسی چندشکلی روی دو
والد مجموعهای از  121نشانگر ریزماهواره که روی  9کروموزوم

مواد و روشها

جو توزیع مناسب داشتند مورد استفاده قرار گرفت .تعداد 13

مواد گیاهی و ارزیابی فنوتیپی

جفت ترکیب آغازگری  AFLPبهمنظور بررسی چندشکلی والدین

مواد گیاهی مورد استفاده در این بررسی شامل پنج الین شاهد به

استفاده شد .برای انجام روش  ،AFLPهضم آنزیمی  DNAژنومی

اضافه  192الین خالص نوترکیب نسل  F8حاصل از تالقی دو

با استفاده از آنزیمهای  EcoRIو MseIصورت گرفت .واکنشهای

والد  Arigasharو  Igriبود .رقم  Arigasharیک رقم جو شش-

زنجیرهای پلیمراز با استفاده از ترموسایکلر
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 Biotechnologie GmbHبه روش رامسی و همکاران (

حسن سلطانلو و همکاران

Ramsay

امکان انتخاب از بین الینهای مورد مطالعه برای صفات مورد نظر

 )et al. 2000برای آغازگرهای  SSRو به روش ووس و همکاران

میباشد (جدول .)1نتایج تجزیه همبستگی ساده نشان داد که

( )Vos et al. 1995برای نشانگرهای  AFLPانجام شد.

همبستگی بین سه صفت طول پدانکل ،طول سنبله و مقاومت به

محصوالت  PCRبر روی ژل پلیاکریلآمید پنج درصد تفکیک و

ورس با ارتفاع گیاه در سطح یک درصد معنیدار میباشد .در بین

GS2000

سایر صفات ،همبستگیهای معنیداری مشاهده نشد .با افزایش

(شرکت کوربت ،استرالیا) آشکارسازی شد .نقشه لینکاژی با

ارتفاع گیاه ورس هم افزایش پیدا کرد در حالیکه افزایش طول

استفاده از  21آغازگر  SSRو  13آغازگر  AFLPبه کمک نرمافزار

پدانکل و طول سنبله تاثیری بر روی افزایش یا کاهش ورس

 )VanOoijen and Voorips 2001( JoinMmap v. 3.0ترسیم شد.

نداشت .میانگین امتیاز مقاومت به ورس برای والدین نشان

بهمنظور تبدیل فراوانیهای نوترکیبی به فاصله ژنتیکی بر حسب

میدهد رقم ایگری بهعنوان یکی از والدین با میانگین صفر در

سانتیمورگان از تابع کوزامبی استفاده شد (.)Kosambi 1944

مقایسه با والد دیگر یعنی آریگاشار با میانگین  9/3نسبت به ورس

نقشه پیوستگی با در نظر گرفتن  LOD=3به عنوان کمترین مقدار

مقاوم بود .میانگین ارتفاع گیاه و طول پدانکل برای والد ایگری به

 LODو فاصله ژنتیکی  21سانتیمورگان به عنوان بیشترین فاصله

ترتیب  31/9و  31/2سانتیمتر بود در صورتیکه این مقادیر برای

ژنتیکی ایجاد شد .تجزیه  QTLبه روش مکانیابی فاصلهای

والد آریگاشار بهترتیب  35/5و  35/5سانتیمتر بهدست آمد.

QTL Cartographer 2.5

همچنین میانگین طول سنبله برای والد ایگری  8/9سانتیمتر و

انجام شد ( .)Wang et al. 2005آستانه  LODبرای شناسایی

برای والد آریگاشار  5/3سانتیمتر بود (جدول  .)2دامنه تغییرات

QTLها سه در نظر گرفته شد .میزان  R2در تعیین سهم توجیه

صفات در جمعیت الین خالص نوترکیب بیانگر تفکیک متجاوز

کننده هر  QTLاز تنوع کل یک صفت بهکار رفت.

در برخی الینها در دو جهت افزایش و کاهش نسبت به والدین

باندهای تشکیل شده به وسیله دستگاه ژل اسکن

مرکب ( )CIMو با استفاده از نرمافزار

خود بود که نشان میدهد والدین این جمعیت تعداد ژن بیشتری
نتایج

در رابطه با افزایش یا کاهش میزان صفت به اشتراک گذاشتهاند که

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که از نظر کلیه صفات مورد

تفرق و ترکیب مستقل و متفاوت آنها باعث این میزان تفکیک

مطالعه بین الینهای مورد بررسی تفاوت معنیدار در سطح یک

متجاوز شدهاست .این نتیجه با نتایج

(Cardinal et al. )2003

درصد وجود دارد که نشاندهنده وجود تنوع برای این صفات و

مطابقت دارد (شکل .)1

Composite Interval Mapping

2

جدول  -1تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده
منبع تغییرات

درجه آزادی

ارتفاع بوته
**1328/1531

تکرار

2

بلوک تصحیح شده

39

**

تیمار

198

**

تیمار تصحیح شده

198

**

188/8112

122/1955
211/2331

طول پدانکل

طول سنبله

مقاومت به ورس

**393/3399

**21/2995

**233/3998

ns

11/1955

**

52/9985

**

51/3382

1/2921

**

9/2918

**

9/2113

21/3951

**

12/2398

**

3/9999

خطای آزمایشی

311

53/1333

12/3991

1/5212

5/9195

کل

219

112/8921

22/1133

2/9352

3/3125

 * ،nsو ** بهترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد
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40

آریگاشار

35

50

ایگری

30

40
فراوانی

30

15

20

10

آریگاشار

10

5
0

7- 8

8- 9

6- 7

5- 6

4- 5

1- 2

2- 3

3- 4

0

0- 1

41
38-

مقاومت به ورس ()0-9

آریگاشار ایگری

32
35
38
293235طول پدانکل (سانتی متر)

29
26-

26
23-

23
20-

آریگاشار 45

40

40

30

35
30

ایگری
فراوانی

25
20

فراوانی

20

فراوانی

ایگری 25
20

60

15
10

10

5
0

0
9
-10
104

104
99-

89
94
99
848994ارتفاع گیاه (سانتی متر)

84
79-

79
74-

74
69-

5
- 9/
8/5

5
- 8/
7/5

/5
1/9
- 10
5 -1
9/5
10/
طول سنبله (سانتی متر)

5
- 7/
6/5

5
5
- 5/
- 6/
4/5
5/5

شکل  -1توزیع فراوانی افراد جمعیت و جایگاه دو والد (ایگری و آریگاشار) برای صفات طول پدانکل ،مقاومت به ورس ،طول سنبله و ارتفاع گیاه

جدول  -2دامنه تغییرات و میانگین الینهای خالص نوترکیب و میانگین

اثرات آللی و واریانس فنوتیپی QTLهای شناسایی شده برای

والدین برای صفات اندازهگیری شده

ارتفاع گیاه ،طول پدانکل ،طول سنبله و مقاومت به ورس نشان

صفات اندازهگیری شده

الینهای خالص

داده شدهاست .در تحقیق حاضر برای ارتفاع گیاه یک

والدین

نوترکیب
دامنه تغییرات میانگین

QTL

( )QPlgH2.2بر روی کروموزوم  2Hشناسایی شد در صورتیکه

آریگاشار

ایگری

ارتفاع گیاه (سانتیمتر)

93/8-119/5

31/1

35/5

31/9

طول کلئوپتیل (سانتیمتر)

21/2-51/9

31/8

35/5

31/2

 3Hشناسایی کردند .دو  QPedlgL2( QTLو  )QPedlg4Hبرای

طول سنبله (سانتیمتر)

5/2-11/3

9/3

5/3

8/9

مقاومت به ورس ()1-3

1-8/3

3/1

9/3

1

طول پدانکل برروی کروموزوم  4Hو گروه لینکاژی ناشناخته

نقشه پیوستگی ژنتیکی استفاده شده برای تجزیه  QTLشامل
دوازده گروه لینکاژی بود که کلیه کروموزومهای جو را پوشش
میدهد .این نقشه پیوستگی با  112نشانگر ریزماهواره و  AFLPبا
پوشش ژنومی  213/3سانتیمورگان تهیه شد

(Ahmadi-

 )Ochtapeh et al. 2015که شامل دوازده گروه پیوستگی (یک
گروه پیوستگی برای کروموزوم  ،1Hدو گروه پیوستگی برای
کروموزوم  H2.1( 2Hو  ،)H2.2یک گروه پیوستگی برای
کروموزوم  ،3Hیک گروه پیوستگی برای کروموزوم  ،4Hیک
گروه پیوستگی برای کروموزوم  ،5Hیک گروه پیوستگی برای
کروموزوم  ،6Hسه گروه پیوستگی برای کروموزوم  7Hو دو
قطعه کروموزومی ناشناخته  L1و  L2میباشد .در جدول3
نزدیکترین نشانگر به  ،QTLموقعیت ،حدود اطمینان،LOD ،

( QTL ،Wang et al. )2010دیگری برای ارتفاع روی کروموزوم
L2

شناسایی شد .آلل افزاینده این مکان ژنی از والد آریگاشار ناشی
شده بود .برای طول پدانکل در الینهای هاپلوئید مضاعف جو
حاصل از تالقی  Wi2291 × Tadmorتعداد چهار  QTLبر روی
کروموزومهای دو ،سه ،چهار و شش در منطقه تلهادیا و تعداد
سه  QTLواقع بر کروموزومهای سه ،چهار و هفت در منطقه بردا
تشخیص داده شد ( .)Mohamadi and Baum 2007برای طول
سنبله ،سه  QSlgH2.2b ،QSlgH2.2a( QTLو )QSlgH2.2c
شناسایی شد که هر سه بر روی کروموزوم  2Hقرار داشتند .در
گزارشات اخیر نیز QTLهای کنترل کننده طول سنبله بر روی
کروموزوم  2Hشناسایی شدهاست (

Wang et al. 2010; Sameri

 .)et al. 2006در این تحقیق دو  QLrgH2.1a( QTLو
 )QLrgH2.1bبرای مقاومت به ورس بر روی کروموزوم

2H

مکانیابی شد.
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جدول  -3مشخصات QTLهای مکان یابی شده برای صفات ارتفاع ،طول پدانکل ،طول سنبله و مقاومت به ورس در جو
*

2

نام کروموزوم

QTL

نزدیکترین نشانگر

موقعیتQTL

حدود اطمینان

LOD

اثر آللی (افزایشی)

ارتفاع گیاه

H2.2

QPlgH2.2

XHvm54

33/5

39/5-53/3

9/9

3/3

1/2

طول پدانکل

L2

QPedlgL2

XE36-M60

19/5

3/1-21/3

3/5

-1/33

1/1

4H

QPedlg4H

XHvm40

23/9

28/3-92/8

2/9

1/12

1/19

H2.2

QSlgH2.2a

XE36-M49

1/1

1-2/9

2/2

1/25

1/13

H2.2

QSlgH2.2b

صفت

طول سنبله

مقاومت به ورس

2

R

 Rکل
1/2

XE36-M61

9/3

5/3-11/8

3/11

1/29

1/12

H2.2

QSlgH2.2c

XHvm54

51/3

51/3-59/3

31/1

1/25

1/9

H2.1

QLrgH2.1a

XBmag125

91/9

28/1-92/1

3/2

-1/91

1/11

H2.1

QLrgH2.1b

XE36-M49

92/9

91/3-99

3/9

-1/89

1/19

1/19

1/98
1/28

* عالمت ( -منفی) نشان دهنده منشاء آلل افزایشی از رقم حساس و عالمت ( +مثبت) نشاندهنده منشاء آلل افزایشی از رقم مقاوم میباشد.

این دو  QTLبا فاصله  8سانتیمورگان از هم قرار داشتند و به
احتمال زیاد با یکدیگر تفرق مییابند .همچنین این دو

بحث

QTL

با توجه به وجود تفاوت معنیدار در سطح احتمال یک درصد بین

مقاومت به ورس مکانیابی شده ،با  QTLشناسایی شده توسط

الینهای مورد بررسی برای تمام صفات مورد مطالعه در این

( Tinker et al. )1996که روی کروموزوم  2Hمکانیابی کرده

تحقیق امکان انتخاب از بین الینهای مورد بررسی برای صفات

بودند تقریباً هم مکان بودند .مکان تخمینی تمام QTLهای

مورد نظر وجود داشت .همچنین نتایج تجزیه همبستگی بیانگر

شناسایی شده برای صفات کمی اندازهگیری شده بر روی

این بود که با افزایش ارتفاع گیاه میزان ورس نیز افزایش پیدا

کروموزومهای  2و  5و گروه لینکاژی نامشخص  L2در شکل 2

میکند .از طرفی افزایش طول پدانکل و طول سنبله تاثیری بر

نشان داده شدهاست.

روی افزایش یا کاهش ورس نداشت .مقاومت به ورس یک
صفت پیچیده است که تحت تاثیر عوامل محیطی پیچیدهای قرار
میگیرد و اطالعات اندکی در ارتباط با مقاومت به ورس در جو
گزارش شدهاست .ارتفاع گیاه بهعنوان صفت اصلی برای مقاومت
به ورس در بسیاری از مطالعات مطرح شدهاست .با این حال،
ژنهای نیمه پاکوتاهی و پاکوتاهی برای کاهش خسارت
خوابیدگی در جو و QTLهای مقاومت به ورس که کنترلکننده
کاهش ارتفاع جو هستند ،شناسایی شدهاند (.)Sameri et al. 2009
در مجموع ،برای چهار صفت اندازهگیری شده ،هشت

QTL

شناسایی شد که شش  QTLبر روی کروموزوم شماره )2H( 2
قرار داشتند .بنابراین کروموزوم شماره  2یکی از مهمترین
کروموزومها برای صفات اندازهگیری شده میباشد .از بین هشت
 QTLشناسایی شده QTL ،مربوط به طول سنبله ()QSlgH2.2c
شکل -2مکان کروموزومیQTLهای شناسایی شده برای صفات کمی ارتفاع

دارای بیشترین مقدار  )LOD=31.1( LODبود R2 .باال نشان داد

گیاه ( ،)Plطول پدانکل ( ،)Pedlطول سنبله ( )Slو مقاومت به ورس ( )Lrبر

که پیوستگی بین نشانگرها و QTLها زیاد بوده و میتوانند در

روی کروموزومهای  2و  5و گروه لینکاژی نامشخص  .L2نزدیکترین نشانگر

برنامههای اصالحی مورد استفاده قرار گیرند (.)Vienne 2003

به  QTLبا رنگ تیره ( )Boldمشخص شدهاست.

بررسیهای موجود نشان داد که دستههایی از QTLها در نواحی
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 در مطالعهای.)Chen et al. 2014( مرتبط با ورس مکانیابی شد

ها در کنترلQTLکروموزومی معینی وجود داشته و برخی از

 شناسایی3H  روی کروموزومQTL  یک،برای مقاومت به ورس

 بهعنوان مثال در جمعیت جو حاصل.چندین صفت دخالت دارند

 شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته به.)Ye et al. 2010( شد

 مرتبط باQTL  نهایتاً پنجاه و سهZQ320  و1299 از تالقی

 یک فاکتور کلیدی در استفاده موثر برای،ژنهای مقاومت

مقاومت به ورس روی هفت کروموزوم شناسایی شد که از این

 پس از شناسایی.)Bent 1996( تحقیقات بیشتر میباشد

 با اثر پلیوتروپیک که ارتباط منفی با مقاومت بهQTL  شش،تعداد

 بهنژادگران،های مورد نظرQTL نشانگرهای پیوسته با ژنها یا

 و در فاصله نشانگری4H ورس داشتند روی کروموزوم

 بهعنوان یک ابزارDNA میتوانند از آللهای نشانگر اختصاصی

.)Chen et al. 2014(  مکانیابی شدندGBM1482  وBmag353

هاQTL تشخیصی جهت شناسایی گیاهان حامل آن ژنها یا

Hayes (

 (انتخاب بهMAS  در واقع همان روش،استفاده نمایند که این

 هم مکانQTL  در تحقیق حاضر نیز دو.)et al. 1997

هاQTL  صرف نظر از اینکه آیا این.کمک نشانگرها) میباشد

 برای2 ) بر روی کروموزوم شمارهQSlgH2.2c  وQPlgH2.2(

 اطالعات،برای انتخاب به کمک نشانگر استفاده شوند یا خیر

 مشاهدهXHvm54 ارتفاع گیاه و طول سنبله در فاصله نشانگری

مربوط به آنها درک بهتری از کنترل ژنتیکی این صفات مهم

 از نتایج حاصل از این مطالعه میتوان نتیجهگیری نمود که دو.شد

.فراهم میکند

 و91/9  در موقعیتهایQLrgH2.1b  وQLrgH2.1a ،QTL
XE36-

های موثر بر چندین صفت نیز معمول استQTL وجود

 وXBmag125  سانتیمورگانی در فاصله نشانگری92/9

سپاسگزاری

های محتمل برایQTL ،2H )H2.1(  روی کروموزومM49

از کارشناسان ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان و جناب آقای

مقاومت به ورس هستند و این دو ناحیه میتواند بهعنوان هدف

مهندس بهزاد نجفی بهخاطر همکاری در بخش فنوتایپینگ این

 همسانهسازی ناحیهای و جداسازی،خوبی برای مکانیابی دقیق

. تشکر و قدردانی میشود،تحقیق

 بر رویQTL  در مطالعات اخیر یک.ژن مورد استفاده قرار گیرد
Bmag0378
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ABSTRACT

I

mportant agronomic traits have quantitative heritability and are controlled by many genes or QTLs. To
locate QTLs controlling some important quantitative traits in barley, the present experiment was
conducted with 162 recombinant inbred lines (RILs) derived from F8 generation plus the two parents
(Arigashar and Igri) in an alpha-lattice design with three replications in Gorgan Agricultural Research
Station in 2010. Quantitative traits inclusive plant height, peduncle length, spike length, and resistance to
lodging were measured. Analysis of variance showed that all the traits of the lines were significantly
different at one percent level. After extracting DNA from the young leaf sample, 21 SSR polymorphic
primers and 13 AFLP polymorphic primers were evaluated on the individuals of the population. Linkage
map with 542 centiMorgan (cM) including 105 SSR and AFLP markers were used for QTL analysis. QTL
analysis using composite interval mapping (CIM) was performed. Totally, eight QTLs were detected
including one for plant height, two for peduncle length, three for spike length and two for resistance to
lodging, respectively. QLrgH2.1a at marker distance of 60.6 cM to Xbmag125 and QLrgH2.1b at marker
distance of 72.6 cM to XE36-M49 on chromosome 2H (H2.1) are most likely QTLs for lodging resistance.
The results of this experiment can be used in marker assisted selection (MAS) for production of lodging
resistance varieties.
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