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بهمنظور شناسايی های کنترلکننده صفات مورفولوژيک در گندم نان 001 ،الين اينبرد نوترکيب
گندم نان بهاره حاصل از تالقی رقم ( Yecora Rojoزودرس و پاکوتاه بهعنوان والد پدری با منشاء
آمريکا) و ژنوتيپ ( No.49ديررس و پابلند بهعنوان والد مادری با منشاء سيستان و بلوچستان)
بههمراه والدين مورد مطالعه قرار گرفتند .صفات مورد مطالعه شامل طول پدانکل ،طول سنبله،

واژههای کليدی


طول ريشک ،طول برگ پرچم ،تعداد سنبله ،وزن سنبله و تعداد دانه در سنبله بود .نقشه پيوستگی

اثرات افزایشی

براساس  111نشانگر ( 011نشانگر ريزماهواره و  10نشانگر رتروترانسپوزون) در اين مطالعه مورد

صفات مورفولوژیک

استفاده قرار گرفت که طول نقشه حدود  390/33سانتیمورگان با ميانگين فاصله  3/01بين هر

گندم نان

جفت نشانگر بود و  10کروموزوم گندم نان راپوشش میداد .تجزيه  QTLبر اساس روش مکانيابی
فاصلهای مرکب ( )CIMانجام شد و برای QTLهای شناسايی شده ،اثرات افزايشی برآورد شد.

نشانگر

برگ پرچم و تعداد دانه در سنبله يک  QTLبهترتيب روی کروموزومهای  3A ،4A ،3A ،5A ،7Bو
 3Aو دو  QTLبرای تعداد سنبله و وزن دانه در سنبله برر وی کروموزومهای  3Aو  2Dو برای
وزن سنبله سه  QTLبر روی کروموزومهای  5D ،2Aو  7Dشناسايی و مکانيابی شد .در بين
QTLهای شناسايی شده  QSNS3Aبيشترين اثر افزايشی را داشت .برای صفات طول پدانکل ،وزن
سنبله ،تعداد دانه در سنبله و وزن دانه در سنبله اثر افزايشی منفی QTLهای مکانيابی شده
نشاندهنده توارث الل مطلوب در اين جايگاه از والد  No.49به نتاج بود .واريانس فنوتيپی توجيه
شده توسط اين QTLها از  0/93تا  03/33درصد متغير بود .در اين مطالعه تعداد QTLهای
شناسايی شده برای خصوصيات مرتبط با سنبله گندم بسيار کم بودند که میتواند بهدليل تعداد
باالی QTLهای با اثر کم ،وجود اثرات متقابل و همچنين اثرات محيطی باشد.
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مقدمه

میکرد ،آغاز شد .پیوستگی  RFLPو نقشههای فیزیکی نشان داد

گندم یکی از غالّت و گیاهان زراعی مهم محسوب میشود و

که گندم دارای بیش از  2444نشانگر  DNAاست (

بههمراه برنج و ذرت بخش اعظم رژیم غذایی مردم جهان را به

 )1993, Gill et al. 1996که تمام هفت گروه هومیولوگ را در

Zohary and Hopf 2000, Ignaciuk

ژنوم گندم پوشش میدهند .پیشرفتهای اخیر در تکنیکهای

 .)and Mason-D'Croz 2014این غله با تولید ساالنه  949میلیون

نقشهیابی ژنوم مبتنی بر  ،PCRبه سیستمهای جدید نشانگرهای

تن و سطح زیر کشت  224میلیون هکتار اولین غله مهم جهان

 DNAاز جمله  SSRشتاب بخشید (.)Tautz et al. 1986

بهحساب میآید .کشور ایران نیز بهترتیب  12میلیون و  444هزار

بهطوریکه ،نشانگرهای  SSRسطوح باالیی از چندشکلی را در

تن از تولید ساالنه و  5میلیون و  434هزار هکتار از سطح زیر

گندم هگزاپلوئید نسبت به سایر سیستمهای نشانگری نشان

FAOSTAT

میدهند ( .)Röder et al. 1995, Bryan et al. 1997بهبود صفات

خود اختصاص داده است (

کشت جهانی را به خود اختصاص داده است (

Xie et al.

.)2017

مرتبط با عملکرد میتواند راهکاری قابل توصیه برای افزایش تعداد

مکانیابی ژنهای کنترل کننده صفات کمی یکی از روشهایی

دانه و شاخص برداشت در گندم باشد (.)Gaju et al. 2009

است که در دهه اخیر برای مطالعه ژنتیکی صفات کمی توسعه

بنابراین ،مطالعات مختلفی برای شناسایی QTLهای کنترلکننده

یافته است .در این روش تفرق همزمان صفت کمی و نشانگرهای

این صفات در گندم انجام گرفته است Marza et al. )2006( .ده

مولکولی بررسی میشود و در نهایت تعداد ژنها ،نوع عمل آنها

 QTLبرای صفت طول سنبله بر روی کروموزومهای ،1AS ،1AL

و میزان اثر هر یک برآورد شده و مکان QTLها روی ژنوم

7AS ،5B ،4B ،3BL ،2BS ،2BL ،1Bو  7BSمکانیابی کردند.

شناسایی میشود .از اینرو میتوان از نتایج آن در گزینش به

( Börner et al. )2002پژوهش گستردهای برای شناسایی

کمک نشانگر استفاده کرد (.)Kato et al. 2000, Liu 2017

QTLهای مربوط با صفات مورفولوژیکی ،عملکرد و کیفیت در

مکانیابی QTLها نیازمند یک نقشهی پیوستگی از مکانهای

جمعیت  ITMIانجام دادند .در این تحقیق  QTL 214با

نشانگری چندشکل با پوشش ژنومی کامل و تغییرات صفات کمی

باالتر از  2تشخیص داده شدند .نامبردگان برای ارتفاع بوته ،طول

در داخل یا بین جمعیت یا نژادها میباشد .بهطور ایدهآل،

پدانکل و طول خوشه بهترتیب  0 ،21و  14مکان ژنی شناسایی

مکانهای نشانگری باید چندشکلی باالیی داشته باشند و الینهای

کردند 130 Ma et al. )2007( .الین اینبرد نوترکیب را مورد

والدینی اللهای مختلفی را در هر مکان ژنی حمل کنند .باید

بررسی قرار دادند و یک  QTLبزرگ اثر بر روی کروموزوم  7Dو

تعداد نشانگر زیاد باشد ،تا پوشش ژنومی کامل بهدست آید و

یک  QTLکوچک اثر بر روی کروموزومهای

5A ،4A ،2D ،1A

همبارزی باشند .بهطوریکه ،تمام ژنوتیپهای ممکن در یک

و  5Bمکانیابی کردند .همچنین ( Chu et al. )2008یک  QTLبر

مکان نشانگری مشخص قابل شناسایی باشند (

Falconer and

روی کروموزوم  4A ،3Dو  5Aمکانیابی کردند.

LOD

Cuthbert et al.

.)MacKay1996

( )2008پنج  QTLبر روی کروموزوم  5A ،3B ،2D ،1Aو

روشهای آماری زیادی برای مکانیابی ژنهای کنترل کننده

برای تعداد دانه در سنبله و  QTLدیگر برای طول سنبله بر روی

صفات کمی توسعه یافته است ( .)Li and Chen 2009یکی از این

کروموزوم  5Aمکانیابی کردند ( Sourdille et al. )2003در سال

روشهای آماری روش مکانیابی فاصلهای مرکب میباشد که پایه

 2443در مطالعه مکانهای ژنی کنترلکننده صفات مهم زراعی

و اساس آن مکانیابی فاصلهای است .این روش با جایگذاری

گندم ،چهار  QTLبرای ارتفاع بوته مکانیابی کردند .همچنین،

دیگر نشانگرهای ژنتیکی در مدل آماری بهعنوان کوفاکتور ،زمانی

( Huang et al. )2003چندین  QTLرا بر روی کروموزومهای

که مکانیابی فاصلهای در حال انجام است ،صورت میگیرد

 6DL ،5DL ،4DS ،3BS ،2DL ،2AL ،1BLو  7ASبرای تعداد

( .)Zeng 1994نقشهیابی ژنتیکی در گندم در سال  1904هنگامی

سنبله شناسایی کردند .با توجه به اهمیت و نقش صفات

که گری هارت بر روی شناسایی و نقشهیابی آیزوزیمها مطالعه

مورفولوژیک در تعیین عملکرد نهایی ،شناسایی QTLهای مرتبط
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مکانيابی QTLهای کنترلکننده برخی صفات...

با این صفات میتواند ما را در دستیابی به منابع ژنتیکی با عملکرد

برنامه  WindowsQTL Cartographer V.2.5_009و بر اساس

باال راهنمایی کند .بنابراین ،مطالعه حاضر بهمنظور مکانیابی

روش مکانیابی فاصلهای مرکب انجام و برای QTLهای شناسایی

QTLهای مرتبط با صفات مورفولوژیک در الینهای اینبرد

شده اثر افزایشی برآورد شد .حداقل  LODبرای شناسایی QTLها

نوترکیب گندم نان بهاره انجام شد.

 2/5در نظر گرفته شد .عالوه بر تعیین جایگاه و میزان اثر هر
 ،QTLواریانس فنوتیپی که توسط هر یک از QTLها ( )R2در یک

مواد و روشها
جمعیت متشکل از  141الین اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره
حاصل از تالقی رقم  Yecora Rojoو ژنوتیپ  No.49بههمراه
والدین در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند .رقم
 ،YecoraRojoزودرس و پاکوتاه بهعنوان والد پدری با منشاء
آمریکا و ژنوتیپ  ،No.49دیررس و پابلند بهعنوان والد مادری با
منشاء سیستان و بلوچستان میباشد (.)Ehdaie et al. 2016
جمعیت فوق در دانشگاه ریورساید تولید و از طریق قطب علمی
اصالح مولکولی غالت دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در
اختیار این پژوهش قرار گرفت .ارزیابیهای مزرعهای الینها
بههمراه والدین ،در بهار  1391در مزرعه تحقیقاتی دانشکده
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد .این
منطقه بر اساس تقسیمبندی کوسن دارای اقلیم کوهستانی سرد و
معتدل است .بر اساس آمار هواشناسی ،این منطقه دارای
زمستانهای بسیار سرد و تابستانهای معتدل میباشد .هر الین در
کرتهای دو ردیفی بهطول  2/5متر و فاصله بین ردیف 24
سانتیمتر با تراکم  544بذر در متر مربع کشت شد .کلیه عملیات
داشت شامل کوددهی ،وجین علفهرز و آبیاری براساس نیاز گیاه
انجام شد و در پایان فصل رشد ،صفات مورفولوژیکی شامل طول
پدانکل ،طول سنبله ،طول ریشک ،طول برگ پرچم ،تعداد سنبله،
وزن سنبله و تعداد دانه در سنبله اندازهگیری شدند .برای تجزیه
ریزماهواره و  51نشانگر رتروترانسپوزون استفاده شد .در این
نقشه  242نشانگر در  30گروه پیوستگی با طول نقشه 091/30
سانتیمورگان قرار داشتند و  20نشانگر به هیچ گروه پیوستگی
منتسب نشده است .براساس نقشههای پیوستگی ارائه شده برای
گندم 34 ،گروه پیوستی با  19کروموزوم از  21کروموزوم گندم
مطابقت داشت و متوسط فاصله دو نشانگر مجاور در نقشه برابر
 3/42سانتیمورگان بود ( .)Röder et al. 1995تجزیه  QTLبا

نتایج و بحث
بررسی پارامترهای فنوتیپی (جدول  )1و توزیع فراوانی صفات
مورد ارزیابی (شکل  )1حاکی از آن بود که همه صفات از تنوع
کمّی و پیوسته برخوردار بوده و توزیع نرمال داشتند .زیرا ،برای
تمامی صفات مقادیر چولگی و کشیدگی منحنیهای توزیع نرمال
(بهجز طول ریشک و طول برگ پرچم) کمتر از یک بود .نتایج
نشان داد که میانگین صفات ارتفاع بوته ،طول پدانکل ،طول برگ
پرچم ،وزن سنبله ،تعداد سنبله و وزن دانه در سنبله برای والد
 No.49بیشتر از والد  Yecora Rojoبود .ژنوتیپ فوق دیررس و
پابلند بوده و میتواند طول دوره رشد بیشتری داشته باشد
( .)Ehdaie et al. 2016این درحالی است که برای صفات طول
سنبله ،طول ریشک و تعداد سنبله ،والد  Yecora Rojoمیانگین
بیشتری نسبت به والد  No.49داشت .این نشاندهنده تمایز واضح
بین والدین برای صفات مورد مطالعه میباشد .در این آزمایش
برای برخی صفات تفکیک متجاوز یا تفرق برتر از والدین
مشاهده گردید که بیانگر ماهیت کمی صفات است .عالوه بر این،
نتایج نشان داد که طول سنبله و طول برگ پرچم الینهای اینبرد
نوترکیب نسبت به والدین کاهش یافته است .وجود تفکیک
متجاوز مثبت و منفی در مطالعات ( Hamza et al. )2019نیز با
استفاده از جمعیت فوق گزارش شده است.
مکانیابی ژنهای کنترلکننده صفات کمی (جدول  )2با استفاده از
نقشه ژنتیکی حاصل از جمعیت الینهای اینبرد نوترکیب مورد
مطالعه (شکل  )2انجام شد و تعداد یک  QTLبرای هر یک از
صفات ارتفاع بوته ،طول پدانکل ،طول سنبله ،طول ریشک ،طول
برگ پرچم و تعداد دانه در سنبله ،تعداد دو  QTLبرای تعداد
سنبله و وزن دانه در سنبله و سه  QTLبرای صفت وزن سنبله و
در مجموع  QTL 13شناسایی شد.
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 QTLاز نقشه پیوستگی موجود جمعیت متشمل بر  199نشانگر

مدل رگرسیون چندگانه توجیه میشد ،محاسبه شد.
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جدول  -1پارامترهای فنوتیپی برای صفات مورفولوژیک مورد ارزیابی در جمعیت  RILگندم نان حاصل از تالقی رقم  Yecora Rojoو ژنوتیپ No.49
ارتفاع بوته

طول

طول برگ

طول سنبله

طول ریشک

()cm

()cm

Yecora Rojo

29/0

10/12

9/45

3/95

14/15

No.49
اختالف والدین

02/3

22/5

0/9

2/12

11/02

93/51

24/10

1/20

4/493

3/59

2/99

()cm

پدانکل
()cm

پرچم

وزن سنبله

تعداد دانه

وزن دانه در

()gr

در سنبله

سنبله ()gr

12/95

4/59

9/5

4/20

9/95

4/99

19/44

4/51

4/149

34/10

4/404

تعداد سنبله

()cm

میانگین اینبرد الینهای نوترکیب

40/91

15/41

0/44

3/02

1/13

14/49

4/11

10/33

4/55

کمینه الینهای اینبرد

21/95

3/14

3/19

4/25

5/19

5/95

4/24

2/95

4/422

بیشینه الینهای اینبرد

09/12

20/05

14/94

5/04

15/95

15/25

1/01

32/44

1/10

انحراف استاندارد

1/59

4/50

1/12

4/94

1/19

1/09

4/32

5/14

4/24

کشیدگی

-4/453

4/259

4/014

3/11

1/49

4/191

-4/549

-4/490
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چولگی

-4/199

-4/441

4/322

-4/444

4/991

4/459

4/221

4/314

4/413
-4/541

مکانيابی QTLهای کنترلکننده برخی صفات...

علی اصغری و همکاران

شکل  -1فراوانی صفات مورفولوژیک مورد ارزیابی در جمعیت گندم نان حاصل از تالقی رقم  Yecora Rojoو ژنوتیپ

No.49

مکانیابی ژنهای کنترلکننده صفات کمی (جدول  )2با استفاده از

آماره  LODمتعلق به QTLهای مربوط به وزن سنبله بهدست آمد.

نقشه ژنتیکی حاصل از جمعیت الینهای اینبرد نوترکیب مورد

بر اساس نتایج حاصل از آزمایش ،تعداد یک  QTLبرای صفت

مطالعه (شکل  )2انجام شد و تعداد یک  QTLبرای هر یک از

ارتفاع بوته روی کروموزوم  7Bشناسایی شد که در فاصله

صفات ارتفاع بوته ،طول پدانکل ،طول سنبله ،طول ریشک ،طول

نشانگری  Cfa2174.2و  Wms573قرار داشت .مقدار  LODاین

برگ پرچم و تعداد دانه در سنبله ،تعداد دو  QTLبرای تعداد

 QTLبرابر  2/42و  2/19بود و بهنام  QPH7Bنامگذاری شد.

سنبله و وزن دانه در سنبله و سه  QTLبرای صفت وزن سنبله و

برای صفت طول پدانکل یک  QTLبر روی کروموزوم  5Aبا

در مجموع  QTL 13شناسایی شد Mahdinejad et al. )2014( .و

 LODبرابر  2/43در محدوده  1/3سانتیمورگان شناسایی شد .این

( Fakheri and Babaki )2014در تجزیه  QTLصفات مختلف

 QTLبا نام  QPL5Aدر فاصله نشانگری  Gwm304و

مورفولوژیک با استفاده ازجمعیتهای دیگر گندم نان ،دهها ناحیه

قرار داشت و مقدار اثر افزایشی آن برابر  -1/45بود .مقدار توجیه

واجد  QTLشناسایی کردند .برای سیزده  QTLشناسایی شده

واریانس فنوتیپی این  QTLبرابر  5درصد بود و الل افزایشدهنده

بیشترین و کمترین واریانس فنوتیپی توجیه شده از  4/93تا

این جایگاه از طریق والد  No.49در نتاج به ارث رسیده بود.

 13/03درصد متغیر بود و مربوط به QTLهای وزن سنبله بودند.

( Börner et al. )2002برای طول پدانکل یک  QTLروی

QTL

کروموزوم  6Aگزارش کردند که در جمعیت مورد مطالعه در حال

بزرگ اثر را توجیه بیش از  14درصد واریانس فنوتیپی صفت

تفکیک نبوده است .در این بررسی یک  QTLروی کروموزوم

مربوطه در نظر گرفتند .لذا ،به غیر از یک  QTLشناسایی شده،

شماره  3Aبرای طول سنبله مکانیابی شد QTL .مذکور در بین

بقیه QTLها کوچک اثر بودند .همچنین بیشترین و کمترین مقدار

نشانگرهای  5LTR.2/Sukkulaو  Wms566و در موقعیت 22/04

ژنتيک نوین /دوره شانزدهم /شماره  /3پایيز0011

091

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-01-19

( Reif et al. )2010مبنای توصیف یک  QTLبهعنوان

Gwm443

مکانيابی QTLهای کنترلکننده برخی صفات...

علی اصغری و همکاران

سانتیمورگان قرار داشت .مقدار اثر افزایشی این  QTLبرابر 4/21

افزایش تعداد دانه و شاخص برداشت در گندم میباشد .بنابراین،

و  LODآن برابر  2/23بود .مجموع سهم واریانس فنوتیپی

اصالح سنبله جهت افزایش تعداد سنبلچه و تعداد دانه از طریق

توجیهشده بهوسیله  QTLمربوط به طول سنبله  0درصد بود.

بهنژادی نیاز به درک درستی از ساختار ژنتیکی این صفت دارد

( Sourdille et al. )2003یک  QTLبرای طول سنبله در یک

( .)Gaju et al. 2009در مطالعه حاضر نیز برای صفت تعداد دانه

جمعیت دیگر گزارش کردند که روی کروموزوم  2Dبا نشانگر

در سنبله یک  QTLبر روی کروموزوم  3Aبا  3/44 LODدر

Mohammadi et al.

محدوده  11/54سانتیمورگان شناسایی شد .این  QTLبا نام

 Xgm261پیوستگی داشت .همچنین( ،

 (2005دو  QTLبر روی کروموزومهای  2Dو  6Bبرای صفت

 QSNS3Aدر فاصله نشانگری  Nikita/ISSR5.620و

طول سنبله مکانیابی کردند که  10/1درصد تغییرات این صفت را

قرار داشت و مقدار اثر افزایشی آن برابر  -1/05بود.

تبیین میکردند .بر روی کروموزوم  4Aیک  QTLبرای صفت

در این آزمایش دو  QTLروی کروموزوم  3Aبرای وزن دانه در

طول ریشک مکانیابی شد .این  QTLدر موقعیت 1/34

سنبله مکانیابی شدQTL .های مذکور بهترتیب در موقعیت 1/44

سانتیمورگان قرار داشت QTL .مکانیابی شده در بین دو نشانگر

و  19/54سانتیمورگان قرار داشت .مقدار اثر افزایشی این QTLها

LOD

بهترتیب برابر  4/49و  -4/41و  LODآنها برابر  2/19و 4/44

آن بهترتیب برابر  4/11و  2/11بود .الل افزایشدهنده این جایگاه

بود .نتایج نشان داد که بیشترین اثر افزایشی مثبت و منفی بهترتیب

از طریق والد  Yecora Rojoدر نتاج به ارث رسیده بود .برای

مربوط به QTLهای موجود بر روی کروموزومهای  7Bو

طول برگ پرچم یک  QTLروی کروموزوم  3Aشناسایی شد که

برای صفات ارتفاع بوته و تعداد دانه در سنبله بود که الل مربوط

در بین نشانگرهای  Gwm2و  Barc45و در موقعیت 4/44

به این QTLها بهترتیب از والد  Yecora Rojoو  No.49به ارث

سانتیمورگان قرار داشت .این  QTLبا نام  QFL3Aدارای اثر

رسیده است .نتایج حاصل از این آزمایش بار دیگر این فرضیه را

QTL

تقویت کرد که ژنها بهطور یکسان روی ژنوم توزیع نشده و اکثر

منفرد فوق  5درصد از کل واریانس طول برگ پرچم را توجیه

ژنها در نواحی خاصی متمرکز هستند (.)Sourdille et al. 2003

میکرد .برای طول برگ پرچم اثر افزایشی مثبت QTLهای

بهعنوان مثالQTL ،های شناسایی شده برای طول برگ پرچم و

مکانیابی شده نشاندهنده توارث الل مطلوب در این جایگاه از

وزن سنبله در نقاط مشابه و بین نشانگرهای  Gwm2و

والد  Yecora Rojoبه نتاج بود .در مطالعه حاضر برای تعداد

قرار گرفته بودند که نشاندهنده همبستگی بین صفات فوق بود.

سنبله دو  QTLبا نامهای  QSN2Aو  QSN2Dروی

در این مطالعه اکثریت QTLها برای صفات مورد مطالعه در ژنوم

کروموزومهای  3Aو  2Dدر موقعیتهای  1/04و  5سانتیمورگان

 Aشناسایی شدند .بهگونهای که باالی هشتاد درصد QTLها روی

شناسایی شد Mahdinejad et al. )2014( .نیز یک جایگاه واجد

ژنوم  Aقرار داشتند .در این ژنوم نیز اکثر QTLها روی کروموزوم

 QTLبرای صفت تعداد سنبله شناسایی کردند.

 3Aواقع شده بودند .بنابراین ،بهنظر میرسد که این کروموزوم

سه  QSW4A ،QSW3A ،QTLو  QSW3Aبرای صفت وزن سنبله

نقش تعیین کننده در کنترل صفات طول سنبله ،طول برگ پرچم،

روی کروموزومهای  4A ،3Aو  3Aبه ترتیب با اثر افزایشی برابر

تعداد سنبله ،تعداد دانه در سنبله ،وزن دانه در سنبله و وزن سنبله

 -4/49 ،4/49و  -4/12شناسایی شد که در موقعیتهای ،1/44

داشته باشد .بهعالوه ،نتایج نشان داد که جمعیت حاصل از تالقی

 4/44و  19/54قرار داشتند و مقدار  LODآنها برابر 2/41 ،2/13

رقم  Yecora Rojoو ژنوتیپ  No.49برای شناسایی QTLهای

و  4/29بود .از بین سه  QTLشناسایی شده برای وزن سنبله،

گندم یک جمعیت در حال تفرق مناسب بهشمار میرود .با توجه

 QSW7Dبا بیشترین  LODنسبت به سایر QTLهای انفرادی این

به این که QTLهای شناسایی شده در این پژوهش با تبیین درصد

صفت و سایر صفات مورد مطالعه قویترین  QTLشناسایی شده

باالتری از تغییرات فنوتیپی صفات مورد مطالعه ،بهعنوان

بود .افزایش تعداد دانه در سنبله راهکاری قابل توصیه برای

QTLهای بزرگ اثری شناخته شدند که نشانگرهای پیوسته با این

 Gwm397و  Barc170قرار داشت و مقدار اثر افزایشی و

افزایشی  4/43بود و مقدار  LODآن برابر  2/44برآورد شد.

3A

Barc45
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علی اصغری و همکاران

QTLها بهویژه QTLهای وزن سنبله ،تعداد سنبله و تعداد دانه در

بیان QTLها مشخص شود .همچنین ،با توجه به احتمال وجود

سنبله در صورت تایید مجدد میتواند در گزینش بهکمک نشانگر

اثر متقابل بین  QTLو محیط ،پیشنهاد میشود ،تجزیه  QTLدر

و انتقال آللهای مطلوب بهکار گرفته شوندQTL .های شناسایی

چند سال و مکان صورت گیرد تا اثر متقابل QTLها با محیط نیز

شده در این تحقیق باید در تودههای در حال تفرق یا جمعیتهای

مشخص شود.

نقشهیابی دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرند تا اثر زمینه ژنتیکی در

جدول  -2جایگاه ژنومی  QTLهای صفات مورفولوژیک مورد ارزیابی و نشانگرهای مولکولی پیوسته با آن در جمعیت  RILگندم نان حاصل از تالقی رقم Yecora
 Rojoو ژنوتیپ No.49
کروموزوم

نام QTL

نشانگر راست

نشانگر چپ

موقعیت ()cM

LOD

ارتفاع بوته

7B

QPH7B

Cfa2174.2

Wms573

طول پدانکل

صفت

اثرات
افزایشی

)%( R2

4/44

2/42

2/19

0/20

5A

QPL5A

Gwm304

Gwm443

1/3

2/43

-1/45

5/29

طول سنبله

3A

QSL3A

5LTR.2/Sukkula

Wms566

22/04

2/23

4/21

0/45

طول ریشک

4A

QOL4A

Gwm397

Barc170

1/34

2/11

4/11

0/53

طول برگ پرچم

3A

QLL3A

Gwm2

Barc45

4/44

2/44

4/43

5/24

3A

QSN3A

Wmc627

Barc45

1/04

2/32

4/41

5/15

2D

QSN2D

Wms102

Wmc18

5/44

2/25

49/94

9/53

3A

QSW3A

Gwm2

Barc45

1/44

2/13

4/49

5/94

تعداد سنبله

4A

QSW4A

Barc170

Wmc468

4/44

2/41

-4/49

4/93

3A

QSW3A

Wms155

Gwm666

19/54

4/29

-4/12

13/03

وزن سنبله

3A

QSNS3A

Nikita/ISSR5.620

Gwm666

11/54

3/44

-1/05

9/10

وزن دانه در

3A

QSWS3A

Gwm2

Barc45

1/44

2/19

4/49

1/14

سنبله

3A

QSWS3A

Wms155

Gwm666

19/54

4/44

-4/41

12/49

تعداد دانه در
سنبله
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شکل  -2نقشه پیوستگی نشانگرهای مولکولی مطالعه شده در جمعیت  RILگندم نان حاصل از تالقی رقم  Yecora Rojoو ژنوتیپ

No.49

...های کنترلکننده برخی صفاتQTL مکانيابی

علی اصغری و همکاران

2 ادامه شکل

گیاهی دانشگاه محقق اردبیلی بخاطر ارائه نظرات سازنده

سپاسگزاری

.سپاسگزاری میشود

از آقایان دکتر بهنام فیروزی دانش آموخته دانشگاه محقق اردبیلی
و مهندس آرمین واحدرضایی دانشجوی دکتری ژنتیک و بهنژادی
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