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اینبرد الین 148آبی در گندم نان بهاره، تنش کم ختلفتحتهاي صفات مQTLیابی  مکانرایب

تحقیقات کشاورزي میاندوآب و  ايایستگاه درNo. 49و YecoraRojoنوترکیب گندمهمراه با والدین 

مورد ارزیابی  1393و  1394ی انتهاي فصل طی دو سال آب کمنرمال و تنش آبیاري مهاباد در شرایط 

نشانگر  51نشانگر ریزماهواره و  177نقشه پیوستگی مورد استفاده شامل  .قرار گرفتندفنوتیپی 

ژنوتیپ مورد بررسی از لحاظ کلیه صفات زراعی، فنولوژیک و  150بین . بودرتروترانسپوزون 

آبی و تنش کم آبیاري یط نرمالشرادر هر دو . شد مشاهدهدار اختالف معنیموادفتوسنتزي تخصیص 

، وزن پدانکل وزن، ساقه طولدار براي صفات انتهاي فصل تفکیک متجاوز مثبت و منفی معنی

، روز تا دهی سنبله، روز تا برداشت شاخص، عملکرددانهک، ، عملکرد بیولوژیهزاردانه

و مجدد  انتقالبه برگ، میزان موادفتوسنتزي ، طول دوره پرشدن دانه، تخصیص فیزیولوژیک رسیدگی

 درمرکب  يا فاصلهیابی  مکانروش بهQTLیهتجزبا استفاده از . مشاهده شدمجدد  انتقالسهم 

52و  QTL× QTLاثراپیستازي 49یط،در مح QTLاثرمتقابل 13QTL ،16نرمالآبیاري یطشرا

ها در محدوده QTLيبرا یپیفنوت ییراتتغ تبییندامنه . شناسایی شد×QTL× QTLمحیطاثرمتقابل 

متقابل اثرهايیبرا ،)فیزیولوژیک رسیدگیو روز تا هزاردانه وزن  يبرا یبترتبه(درصد  6/13تا  10/0

QTL طول دوره پرشدن دانه و روز تا  يبرا یبترتبه(درصد  6/6تا  14/1برابر  یطدر مح

تا زرو يبرا(درصد  60/13تا  16/0در بازه  QTL× QTLاثراپیستازي یبرا ،)فیزیولوژیک رسیدگی

 4/17تا  04/0در محدوده ×QTL× QTLیطمحاثرمتقابل یو برا )و طول دوره پرشدن دانه دهیسنبله

 یطدر شرا. قرار داشت) به ساقهموادفتوسنتزي یصبه برگ و تخصموادفتوسنتزي یصتخص يبرا(درصد 

اثر  44و QTL × QTLاثراپیستازي  35یط،در مح QTL، سه اثرمتقابل 12QTLی،آب تنش کم

تا  46/4ها در محدوده QTLيبرا یپیفنوت ییراتتغ تبییندامنه  .شد ییشناسا×QTL× QTLمحیط

در  QTLمتقابل اثرهاي يبرا ،)شدن دانه و روز تا سنبله دهی طول دوره پربراي (درصد  44/12



 يبرا،)دهی و طول دوره پرشدن دانه تا سنبلهروز براي (درصد  02/6تا  02/0در محدودهیطمح

 يو برا) ساقه بیولوژیک و طول عملکرد(درصد  25/14تا  04/0در بازه  QTL× QTLاثراپیستازي 

ساقه و سنبله در  طول يبرا(درصد  22/11تا  04/0در محدوده ×QTL× QTLیطاثرمتقابل مح

یط،در مح QTLاثرمتقابل  QTL ،71عدد  32در متوسط دو شرایط نیز .متغیر بود) مترمربع

 یهدامنه توج. مشاهده شد×QTL× QTLمحیطاثرمتقابل  71و  QTL× QTLاثراپیستازي 97

عملکرددانه و  يترتیب برا به(درصد  36/10تا  02/0ها در محدوده QTLيبرا یپیفنوت ییراتتغ

درصد  28/6تا  56/0برابر  یطدر مح QTLمتقابل  ثرهايا يبرا ،)موادفتوسنتزي به ساقه یصتخص

 16/9تا  02/0در بازه  QTL× QTLاثراپیستازي  يبرا ،)پدانکل عملکرددانه و وزن يترتیب برا به(

در  ×QTL× QTLمحیطاثرمتقابل  يو برا )موادفتوسنتزي به ساقه یصساقه و تخص وزن يبرا(درصد 

  .قرار داشت) دهی و تعدادسنبله در مترمربع روز تا سنبلهبراي (درصد  964/9تا  3/0محدوده 

  QTLیابی  مکانگندم، آبی،  تنشکم، اپیستازي،اینبردالین :هاکلیدواژه
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مقدمه 1- 1

میلیون هکتار  217که در سطحی معادل  ین گیاه زراعی جهان استتر مهم) .Triticum aestivumL(گندم 

با توجه به افزایش ). FAO, 2017(است  شدهمیلیون تن گزارش  651شود و میزان تولید سالیانه آن کشت می

 2طور متوسط سالیانه  باید به 2020روزافزون جمعیت جهان، برآورد شده است که تولید گندم در جهان تا سال 

  ). Abdel-Ghany et al., 2004(نیاز غذایی جمعیت دنیا باشد درصد افزایش یابد تا پاسخگوي 

اي در بسیاري از صورت گستردهشرایط مختلف محیطی، بهنسبت به ریپذ تطابقگیاه  کعنوان یگندم به

در بیش از  )Mason et al., 2010; Reynolds et al., 2011(شودنقاط جهان در مقایسه با دیگر غالت کشت می

باشد ق زیر کشت گندم در دنیا، خشکی عامل اصلی کاهنده تولید این گیاه میدرصد مناط 50

)2007Trethowan and Reynolds, .(کمبود آب، میانگین عملکرد  لیبه دلطق ابرآورد شده است که در این من

متحمل به بنابراین، تولید ارقام ؛ )Nezhad, 2012(برداري است درصد مقدار واقعی قابل بهره 60تا  30گندم 

  . باشدهاي اصالح گندم در دنیا میهاي اصلی برنامهتنش از چالش

ژنی، اپیستازي، اثر پذیریکم،کنترلپلیخشکیباتوجهبهوراثتگزینشمستقیمبرایعملکرددرشرایطتنش

×محیطو ×متقابلژنوتیپ  QTL بنابراین، ؛بودنسازوکارهایتحملخشکی کارآیی چندانی نداردپیچیده و نیز  محیط

کننده صفات مرتبط با تحمل و استفاده از نشانگرهاي برایبهبودتحملبهخشکی، شناسایی نواحی ژنومی کنترل

ها را نیز در جهت تولید ارقام  هاي اصالحی، کارآیی آنتواند عالوه بر تسریع برنامههاي می پیوسته با این ژن

شناساییصفاتیکه در کاهش فاصلهبین عملکرد عالوه براین، . )Cattivelli, 2008(متحمل پرمحصول افزایش دهد 

  . تواند در این راستا کارساز باشدبالقوهوعملکرددرشرایطتنشخشکینقش دارند، می

افزایش عملکرد در شرایط کمبود آب، نیازمند ارقام متحمل و مدیریت الزم براي حداکثر کردن آب قابل 

ل متحمل به تنش خشکی، شناسایی نواحی ژنومی براي تولید ارقام پرمحصو .)Passioura,2006(دسترس است

Lapitan(صفات مرتبط با تحمل تنش ضروري استکنندهکنترل et al., 2009( .هاي اگرچه، بیشتر پیشرفت



هاي اصلی بوده است، ولی اغلب تغییرات بدست آمده در قرن گذشته مربوط به تغییرات ساختمانی در ژن

. باشدها میران ناشی از تغییرات کوچک ژنتیکی در تعداد زیادي از ژنطبیعی مشاهده شده در گیاهانو جانو

کننده صفاتکمی است هایکنترلنماید،عدم وجوداطالعاتکافیدرموردژنیکیازعواملیکهاصالحگندمرامحدودمی

)Terry et al., 1992 .(هانمیهایکالسیکارزیابیکنترل ژنتیکیصفاتکمیارزشمندهستند،ولیاین روشهر چندروش -

تواننداطالعاتیدرموردنواحی کروموزومیتنظیمکنندهتنوعصفت،اثر همزماننواحیکروموزومیبرسایرصفات، 

 Kirigwi(کیرجوي و همکاران ). Tanksley,  1992(دهند ارائهپلیوتروپییاپیوستگی وتفسیرروابطسببیبین صفاترا

et al., 2007 ( اظهار نمودند که شناساییQTL تواند در پیشبرد ر گندم میمرتبط با تنشخشکی د صفاتهاي

هاي کنترل کننده صفات کمی براي ژن. مقاومت به تنش خشکی نقش اساسی داشته باشد جهتاصالح گندم 

 ,Kirigwi et al., 2007; El-Feki(آبی شناسایی شده است  عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در شرایط تنش کم

2010; McIntyreet al., 2010; Pinto et al., 2010(  

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش 2- 1

کشت و کار و رشد این نبات در . گیاه زراعی دنیاست نیتر مهماولین غله و ) (.Triticum aestivum Lگندم 

میلیون هکتار در سراسر جهان  250گندم در بیش از . پذیر استتمامی نقاط دنیا و در آب و هواي مختلف امکان

خشک جهان ویژه گندم قسمت اصلی کار کشاورزان مناطق نیمهغالت بهزراعت ). Royo, 2005(شود کشت می

توانند بدون آبیاري کشت  خشک، انواع گیاهانی که بهدر شرایط اقلیمی متغیر مناطق نیمه. شودرا شامل می

پیدا  گیاه این مناطق است، ارجحیت نیتر مهماند بر گندم که ها نتوانسته شوند، نسبتاً محدودند و هیچ یک از آن

صورت مستقیم به ها به درصد جمعیت جهان است و وضعیت تولید آن 35این غله غذاي اصلی بیش از . کند

علت داشتن نشاسته، پروتئین و خواص نانوایی خوب بر سایر غالت به). Dai, 2004(پایداري جامعه بستگی دارد 

مود، ولی تا امروز هیچ گیاهی در تهیه نان براي توان نان تهیه ناگرچه از سایر غالت نیز می. شودترجیح داده می

  )Heyne1987(تغذیه انسان نتوانسته است با گندم رقابت کند 
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میلیون  521/14میلیون هکتار و مقدار کل تولید  3/7حدود  2014سطح زیر کشت گندم در ایران در سال 

شود در ها کشت می در آندرصد مناطق کشور که گندم  60بیش از ). FAO, 2017(تن برآورد شده است 

ترین تنشی که گندم در این مناطق با آن روبرو است تنش بنابراین، شایع. خشک قرار داردمناطق خشک و نیمه

  ).Kordenaeej, 2008(باشد خشکی می

در بیشتر . شودبندي میمتر جزء مناطق خشک جهان تقسیممیلی 220ایران با متوسط بارندگی سالیانه  

 ,.Nouri-Ganbalani, et al(کشور، گندم بخصوص بعد از  گلدهی با تنش خشکی جدي روبرو است مناطق 

که پهنه  86- 87هایاخیروبهویژهشرایطخشکسالیسال هایمداومدرسالوقوعخشکسالی).   2009

ومتوجهبیشازپبنابراین،لز؛صدادرآوردعظیمیازکشورراتحتتأثیرقرارداد،زنگخطرمکرریرابرایتولیداتکشاورزیوثباتتولیدبه

سالزراعی . نمایدهایتحقیقاتیو عملیاتیبرایکاهشاثرهایاینعاملطبیعی راگوشزدمیکارهایپایداردرتمامزمینهیشبهراه

-Aghaee(خوبیرویمحصوالتمختلفدیموحتیآبینشانداد هاییاستکهتأثیراینپدیدهرابهاز بارزترین سال 86- 87

Sarbarzeh et al., 2008.(

کارهایمناسب برایبهینهکردنسیستمتولیداین محصول اتخاذ کندتاراهابمیاهمیتاقتصادیگندمایج 

درمناطقسردوسردمعتدلکه (رسدتولیدومعرفیارقامپرمحصولو متحملبهخشکیآخرفصلونیزارقامزودرسنظرمیبه.گردد

- آبیمیهایمدیریتکمیاستکهدرتلفیقباسایر روشمؤثرکارهاییکیازراه)باشدهایمهمکشتگندممیازاقلیم

  ). Araus et al., 2002(حداقلبرساند تاعملکردافزایشیابد تواندتأثیراینپدیدهرابه

شوند تا صورت کمی کنترل میبیشتر صفات مورفوفیزیولوژیک که با تحمل به خشکی ارتباط دارند، به

ظهور . شودها کنترل میاي از ژنکه صفات مذکور توسط چندین ژن یا مجموعه) Blum, 1988(کیفی 

این صفات بهتر مورد تجزیه و تحلیل  QTLنگرهاي ملکولی این امکان را فراهم ساخت تا با استفاده از تجزیه نشا

کننده این صفات در ژنوم براي اصالح صفات کمی، شناسایی نواحی کنترل). Gupta et al., 2017(قرار بگیرند 

ها براي این صفات تنوع کافی وجود  در آن باشد کهی مناسب میکیتژنتیجمعبراي این کار نیاز به . ضروري است



: از جمله. پاسخدادیتوانبهسؤاالتمختلفیمQTLهیباتجز.داشته باشد

نیعایکوچکاثرند؟توزیبزرگاثروبرخیابرخیکساناست؟آییننواحیااثرهمهایکنند؟آ یراکنترلمیهدرژنوم،صفتکمیچندناح

QTLازژنوممتمرکزیهخاصیدرناحیاهمگیاندادرکلژنومپخششدهیهادرژنومچگونهاست؟آ 

  ).  Emebiri et al., 2004(طچقدراست؟یهابامحQTLند؟اثرهایمتقابلهست

- کننده صفات کمی همانند پیداکردنیکسوزندرانبارکاهاست،اما میکنترل QTLشناسایی یک ژن یا یک 

د ترقرارداتقسیمکردهو هرقسمتراموردجستجویدقیق)هایپیوستگیگروه(تر هاي کوچکتواناینانباررابهقسمت

)Collard et al., 2005 .(زمانصفتکمیونشانگرهایمولکولی بررسیمیدر این روش تفرق هم -

- شودکهمیروي گروه پیوستگی شناساییمی QTLشودودرنهایتتعداد،نوععمل ومیزاناثربرآوردشدهو مکان

هستند، لذا  که بیشتر صفات زراعی اقتصادي کمینظر به این .توانازنتایجآندر گزینشبهکمکنشانگر استفادهکرد

آورد و از این نظر داراي ارزش ها را در برنامه اصالحی فراهم می وري مستقیم از آنها امکان بهرهQTLشناسایی 

هاي پیوستگی و کروموزومی حاصل از نشانگرهاي با استفاده از نقشه). Mather, 1949(اقتصادي باالیی هستند 

DNA یابی امکان مکانQTL حتی انسان(ها که این نشانگرها تقریباً در کلیه جمعیتبه ایننظر . گرددمیسر می (

. گرددهاي اصالحی میسر میها  امکان طراحی مؤثر برنامهQTLچند شکل هستند، از اطالعات حاصل از تجزیه 

است که ابزار مفیدي براي ) MAS(هایی که امروز پیشنهاد شده است، گزینش به کمک نشانگر یکی از راه

).Bell andEcker, 1994(باشد سریع ژنتیکی در صفات کمی میپیشرفت 

دهند، براي بهبود درك اساس ژنتیکی صفاتی که عملکرد گندم را در شرایط خشکی تحت تأثیر قرار می

گیري در منابع هاي اخیر پیشرفت چشمدر سال. هاي اصالحی بسیارحیاتی استپایدار عملکرد گندم، در برنامه

یابی تواند در دستها انجام گرفته است که ما را میQTLیابی ویژه مکانمرتبط با ژنتیک ملکولی و بهژنتیکی ابزار 

). Bregitzer et al., 2004(به این مهم در گندم یاري نماید 
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اهداف تحقیق 3- 1

:شداین پژوهش براي دستیابی به اهداف ذیل طراحی و به مورد اجرا گذاشته 

.هاي اینبرد نوترکیب گندم نان بهارهآبی در الینصفات مرتبط با تحمل به تنش کم تعیین.1

  آبی در شرایط آبیاري کامل و تنش کم هاي با پتانسیل عملکرد باالشناسایی الین.2

.آبی در گندماتنش کمبطبتصفاتمریهاQTLشناسایی .3

محیط  هاباQTLاثرمتقابل برآورد   .4
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  مبانی نظري پژوهش:  فصل دوم
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  اهمیت گندم - 1- 2

Triticum aestivum(گندم نان  L (غله غذایی جهان است که در مرحه اول تبدیل به آرد شده و  ینتر مهم

;Li et al., 2015; Huang et al., 2010(شوددر مراحل بعدي چندین محصول متنوع از آن حاصل می Sun et 

al., 2010(.  گندم هگزاپلوئید)2n=6x=42 ( ژنومی باالیی در حدود  اندازهدارايMb17300 است که در حدود

Oryza sativa)م برنج برابر ژنو 35 L.)   برابر ژنوم آرابیدوپسیس است  110و)Hussain and Rivandi , 2007  .(

 Triticumurartuاست که در مرحله اول از هیبریداسیون گونه) AABBDD(گندم هگزاپلوئید یک آلوپلی پلوئید 

و سپس در مرحله بعدي  B(2n=2x=14, BB)ژنوم با با گونه ناشناخته  (2n=2x=14, AA)با عدد ژنومی 

 Devos and(وجود آمده استبه (2n=2x=14, DD)با عدد ژنومی  Aegilops tauschiiهیبریداسیون با گونه 

Gale, 1997; Daud and  Gustafson, 1996.(  عناصر تکرار شوندهDNA  درصد و عناصر جابجا  90در حدود

عنوان  یک گندم  به). Wanjugi et al., 2009(ند دهدرصد از ژنوم گندم را تشکیل می 80شونده در حدود 

اي در سطح وسیعی از جهان در مقایسه با دیگر محصوالت صورت وسیع و گستردهپذیر، بهمحصول زراعی تطابق

از لحاظ تولید سالیانه گندم سومین  ).Munns and Richards, 2010; Reynolds et al., 2011(شودکشت می

Graybosch and(برنج است  غله مهم بعد از ذرتو Peterson, 2010 .( درحدود یک پنجم از کل کالري جمعیت

در سطح  ییغذا تیجزء مهم از امن کتولید گندم ی). FAO, 2017(شود جهان از گندم حاصل می

  .شودیمحسوب میجهان

  مقاومت به خشکی در گندم -2- 2

گیاهان که منجر به کاهش عملکرد در خشکی در کشاورزي عبارت است از کمبود آب در منطقه ریشه 

;Rampino et al., 2006(شودطول دوره رشد گیاهان می Passioura, 2007; Ji et al., 2010( تحمل  ،بنابراین؛
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 ,.Fleury et al(شود صورت توانایی گیاه براي بقا و تولید مثل و تکثیر در شرایط کمبود آب تعریف میخشکی به

 2، تحمل خشکی1اجتناب از خشکی يها سمیمکانی وجود دارد که شامل مقاومت به خشکسه جزء براي ). 2010

اجتناب از خشکی عبارت است از توانایی گیاه در حفظ پتانسیل و سطح آبی گیاه  . باشدمی3و فرار از خشکی

 ,Blum(گرددیبرمهاي گیاه بعد از وقوع تنش خشکی تحمل خشکی به عملکرد و فعالیت کهدرحالی .است

اي براي دسترسی به آب، استفاده بهینه شامل توسعه سیستم ریشه اهانیدر گ یآباجتناب کم ياستراتژ). 2011

هاي سازوکاردر بین ). et al., 2009Salekdeh(ی مطابق با بارش باران است اصالح چرخه زندگاز آب موجود و 

تر و مؤثرتر از مکانیسم اجتناب از خشکی مکانسیمی بسیار شایع سازوکارمقاومت گیاهان زراعی به خشکی، 

فرار از خشکی در بهبود گیاهان زراعی از طریق گزینش براي گیاهانی که طول دوره رشد  سازوکار. تحمل است

ست فرار این ا سازوکاراز معایب .شودانجام می ،دهندکنند و سریعاً دوره رشد خود را خاتمه میخود را کوتاه می

توانند حداکثر عملکرد را در مقایسه با دیگر واریته نمی ،که در شرایط مساعدي رشدي قرار گرفتندکه زمانی

  ). Passioura, 2007(کسب کند 

واکنش گیاه به تنش خشکی پیچیده . بینی استتنش خشکی از لحاظ زمان، دوره و شدت غیر قابل پیش

صفات اثرمتقابل چنین فیزیولوژیکی در سطوح مختلف سلولی و هماست که در برگیرنده شماري از فرآیندهاي 

که ییاز آنجا ).Witcombe et al., 2008; Kadam et al., 2012(هایی در کل سطح گیاه استمختلف با واکنش

به شدت تحت  ،شودصورت کمی کنترل میپذیري پایین و بهاي با وراثتیدهچمقاومت به خشکی یک صفت پی

ی مصادف است و یتنش خشکی معموالً با تنش گرما. گیردقرار می  (GxE)تأثیر اثرمتقابل ژنوتیپ در محیط

تري در مخربمراتب  بهدهند که داراي اثر صورت دو تنش غیر زنده در شرایط مزرعه رخ میصورت همزمان بهبه

Fleury et(مقایسه با یک تنش منفرد بر روي گیاه هستند  al., 2010 .(در گذشته عملکرد نباتات گران اصالح

                                                  

1Dehydration avoidance
2Dehydration tolerance
3Dehydration escape
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هاي قبلی در بازده اما پیشرفت؛ )Cattivelli et al., 2008(اند را در شرایط تنش خشکی بهبود داده انگیاه

دلیل افزایش به مقدار کافی نبوده است که پاسخگوي تقاضاي نیاز غذایی جامعه به عملکرددانهژنتیکی 

توجه زیادي به افزایش عملکرد گیاهان زراعی تحت شرایط خشکی  اخیراً. تغییرات اقلیمی باشدجهان و جمعیت

از طریق تلفیق اطالعات حاصل از فیزیولوژي صفات، کنترل ژنتیکی مقاومت به خشکی و محیط هدف معطوف 

ی به میزان صفات فیزیولوژیکبراساس موفقیت در اصالح گیاهان مقاوم به خشکی ). Blum, 2011(شده است 

اثرمتقابل پذیري و میزان همبستگی ژنتیکی صفت با عملکرد نهایی، میزان تنوع ژنتیکی صفت، سطح وراثت

Mir(ژنوتیپ در محیط وابسته است  et al., 2012 .(هاي هآبی جایگامطالعات ژنتیکی انجام شده در محیط کم

 ;Kirigwi et al., 2007(شناسایی کرده استرا براي عملکرد و اجزاي عملکرد در گندم ) QTL(صفات کمی 

El-Feki, 2010; McIntyreet al., 2010; Pinto et al., 2010 (

 هايQTLاما  ،درگیر هستند عملکرددانهکم در کنترل صفت  اثرهايبا  یکروموزومبسیاري از مناطق 

 هاQTLاین وضعیت باعث شده است که  انتقال اطالعات  .باشندتکرارپذیر در مناطق و شرایط مختلف نادر می

 ن،یبنابرا؛ آبی تضعیف شوددر شرایط کم عملکرددانههاي اصالح نباتات جهت افزایش بازده گزینشی در برنامه

اي و صفات مثالً صفات ریشه(ی صفات مرتبط با تحمل به خشک يبرا یاز مناطق ژنوم يبردارو بهره ییشناسا

  .باشد عملکرددانهتنهایی بر نسبت به تمرکز به يمؤثرتراست استراتژي  ممکن) زایشی

  نشانگرهاي ملکولی - 3- 2

عنوان کاوشگرهایآزمایشگاهیبراییافتنومشخصکردنیکفرد، نشانگرهایمولکولیازجملهعناصرزیستیهستندکهبه

درژنتیککالسیک، . شوندصورتاشکالمختلفآللیمعرفیمیروندوبهکارمیهبافت،سلول،هستهسلولی،کروموزومیاژنب

عنوانتنوعدرهرمکانژنیروي درژنتیکنوین،چندشکلیبه ،کهدرحالی.هایژنیاستردیفتنوعدرهمبراساس چندشکلی

را بروز  DNAبیشترنشانگرهایمولکولی،تنهاتنوعموجوددر ). Xu, 2010(شود ژنوممعرفیمی
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نشانگرهایژنتیکیمناسب باید دارایمشخصاتزیر .گیرندمنظورتسهیلمطالعاتتوارثیمورداستفادهقرار میدهندوبهمی

  :باشند

  فراوانیچندشکلیژنتیکی.1

ها،داشتنویژگیهمبارزیجهت تشخیصهتروزیگوت.2

توانتشخیصداد،ههایمختلفرابطوریکه آللترسیمسیمایآللیبه.3

توزیعمناسبروي ژنوم .4

عدماثرپلیوتروپی.5

طوراتوماتیک،شناسائیآسانوامکاناجرابه.6

گریژنتیکی، هزینهکمدرتهیهنشانگروغربال.7

.)Xu, 2010(هایمختلف هادر آزمایشگاهآوریدادهوامکانجمعباالتکرارپذیری.8

 Xu, 2010; Varshney et(هایمولکولیبهپنجدستهاصلیتقسیمکردتوانبراساسروشنشانگرهایمولکولیرامی

al., 2010 (.  

DGGE-RFLP6و  RFLP4 ،SSCP-RFLP5گذاریساترنشامل نشانگرهایمبتنیبرلکه.١

، RAPD7 ،SSR8 ،STS9 ،SCAR10 ،RP-PCR11 ،AP-PCR12شامل  PCRنشانگرهایمبتنیبر .٢

OP-PCR13،14SSCP PCR ،SODA15،16DAF ،AFLP17 ،SRAP18 ،TRAP19  وIndel20

                                                  

4restriction fragment length polymorphism
5single strand conformation polymorphic RFLP
6denaturing gradient gel electrophoresis RFLP
7randomly amplified polymorphic DNA
8simple sequence repeat
9sequence tagged site
10sequence characterized amplified region
11random primer-PCR
12arbitrary primer-PCR
13oligo primer-PCR
14single strand conformation polymorphism-PCR
15small oligo DNA analysis
16DNA amplification fingerprinting
17amplified fragment length polymorphism
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 23هاوریزماهواره22ها، ماهوارك21هاهایتکراریشاملماهوارهنشانگرهایمبتنیبرتوالی.٣

.شوندمعرفی می SSR ،SSLP24،25SRS،26TRSکهمورداخیربااسامی مختلفیهمچون 

 ,DD27 ،RT-PCR28 ،DDRT-PCR29 ،RDA30 ،ESTشامل  mRNAنشانگرهایمبتنیبر  .۴

STS31 32وSAGE.

35SFPو SNP33 ،DArTs34هایشامل یابییاریزآراينشانگرهایمبتنیبرتوالی.۵

 .اندهستند،دربیشترگیاهانزراعیتهیهشدههاییکهمتعلقبهدوگروهاول  نشانگرهایمولکولیبه ویژهآن

- ژنومیرابدونتوجهبهمناطقبیانشوندهیاغیربیانشوندهو هم DNAایننشانگرها 

هایاخیر،امکانتهیه  حال،طیسال بااین.دهند هایژنومی،موردتفحص قرارمی چنینبدونتوجهبهفعالیتبخش

 Anderson(انگرهایکارکرديعنواننش هافراهمشده استکهبه نشانگرهایمبتنیبرمناطقشناختهشدهژنومیاژن

and  Lübberstedt, 2003; Gupta and Rustgi, 2004 (  نشانگرهاي مولکولیوابستهبهژن)Varshney 

et al., 2009( یانشانگرهاي مبتنیبربیانژن ،)West et al., 2006 (شوند خواندهمی .

تاچندسالپیش،گسترشنشانگرهایوابستهبهژنمحدودبهبرخیاز 

یابیسببگسترشنشانگرهایوابستهبهژنحتیدر هاینسلجدید توالی ولیمعرفیفناوريشد هایزراعیمی گونه

                                                                                                                                                                   

18sequence-related amplified polymorphism
19target region amplified polymorphism
20insertion/deletion polymorphism
21satellite DNA
22mini-satellite DNA
23microsatellite DNA
simple sequence length polymorphism24

25short repeat sequence
26tandem repeat sequence
27differential display
28reverse transcription PCR
29differential display reverse transcription PCR
30representational difference analysis
31expression sequence tags
32serial analysis of gene expression
33single nucleotide polymorphism
34diversity array technology
35single feature polymorphism
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 Varshney et al., 2009; Varshney et(ایشدکهفاقداطالعاتژنومی بودند  هایزراعیکمترشناخته شده گونه

al., 2010 .( اصول و روش کار نشانگرهاي ملکولی مختلف که در اصالح نباتات کاربرد دارند، در جدول

).Miahet al., 2013(خالصه شده است  1- 2

)Miahet al., 2013; Miahet al., 2013(یمولکول يمهم از انواع مختلف نشانگرها يهایژگیو 1-2جدول 

  RFLP  RAPD  AFLP  SSRs  SNPs  شاخص ها

  μg(  10  02/0  5/0-1  05/0  05/0(الزم  DNAمقدار 

بلیبلی  بلی  بلی  خیر  PCRنیاز به 

  باال  متوسط  متوسط  باال  باال  استخراجی DNAکیفیت 

  1  1-3  20-100  5/1- 50  1-3  تجزیهتعداد چندشکلی مورد 

  تغیر در یک باز،  چندشکلینوع 

  حذف، اضافه

  تغیر در یک باز،

  حذف، اضافه

  تغیر در یک باز،

  حذف، اضافه

در طول  رییتغ

  تکرار

  تغیر در یک باز،

  حذف، اضافه

همتوانهمتوان  مغلوب -همتوان، غالب  مغلوب-غالب  همتوان  نوع غالبیت 

باالباالباال  قابل اعتماد ریغ  باال  تکرارپذیري 

راحتراحتراحت  راحت  سخت  سهولت استفاده و توسعه

  باال  باال  متوسط  متوسط  کم  اتوماسیون

  کم  کم  متوسط  کم  باال  لیو تحل هیهر تجز نهیهز

  باال  باال  متوسط  کم  کم  هزینه توسعه

  بلی  بلی  خیر  خیر  بلی  یتوال يهابه داده ازین

  بسیار باال  باال  متوسط  بسیار کم  بسیار باال  دقت 

  بلی  خیر  خیر  خیر  معموالً بلی  ویاکت ویراد صیتشخ

  متوسط  متوسط  بسیار زیاد  بسیار زیاد  زیاد  یژنوم یفراوان

  ژنومکل   کل ژنوم  کل ژنوم  کل ژنوم  مناطق کد کننده کم  مکان ژنوم مورد بررسی

  باال  باال  کم تا متوسط  کم تا متوسط  کم  مورفیسمسطح پلی

  همتوان  همتوان  غالب مغلوب  غالب مغلوب  همتوان  توارث

  بلی  بلی  خیر  خیر  بلی  للتشخیص ا

خاص يهاگونهخاص يهاگونه  ايتالقی بین گونه  ايتالقی بین گونه  خاص يهاگونه  یابی ژنتیکیکارایی براي نقشه

  کم تا متوسط  باال  کم تا متوسط  کم تا متوسط  متوسط  انتخاب به کمک نشانگرسودمند در 

  باال  باال  کم تا متوسط  کم تا متوسط  باال  هزینه
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)SSR(نشانگر ریزماهواره  -4- 2

- باشدکهدرژنومیکتاششجفتبازپشتسرهممی38دارایتکرارهایساده37ژنتیکیهمبارزنشانگریک36ریزماهواره

- اینتکرارهاحتیدردرونگونه. ) Litt and Luty, 1989; Peakall et al., 1998(هاوجودداردهایهمهیوکاریوت

هاسببایجادتنوعدر کهموتاسیوندلیالینهب.دهندهایبسیارنزدیکچندشکلی نشانمی

طورتصادفیدرسراسرژنوم  به DNAعمدتاًدرمناطقکدکنندهوغیرکدکننده ها آنباشند،تعدادیازواحدهایتکراریمی

Zhang(اند توزیعشده et al., 2016(.باتعداد ریزماهواره های مکان

 سازوکارهاییبهدوریزماهوارهدهندوسطح باالازچندشکلیچنینتکرارهایبسیاربزرگبیشترچندشکلینشانمی

براساس ریزماهوارهتجزیه.شوداور نامساوینسبتدادهمیبردارییاکراسینگمولکولییعنیسرخوردگیدررونوشت

 ریزماهوارهعالوه،درگندمهب.تراستانجامشآسان RFLPاست کهنسبتبهتجزیه  (PCR)مراز ایپلیواکنشزنجیره

 .)Guyomarc'h, 2002(موجودسطحبسیارباالییازچندشکلیرابهنمایشگذاشتهاست نشانگرهاینسبتبههمۀ

Litt(گزارششدهاست ) SSR(ها ریزماهوارهمکان ژنی پذیريدرحیواناتچندینمثاالزمطالعاتانتقال and  Luty, 

Peakall(خیرفراوانوسرعتبسیارکمگزارششدهاست تأهایمختلفگیاهانباما این نوع مشاهداتدربینگونها) 1989 et al., 

Roder.(باسرعتکمدرگیاهان توسعهپیداکردهاستنشانگرها،اینریزماهوارهدلیلهزینهزیاد توسعههب .)1989 et al., 

مکان 276توانستندنشانگرهاعددازاین230گندمهگزاپلوئیدرابدستآوردهوبا ریزماهواره نشانگرهایایاز مجموعه) 1995

- هم.راتکثیرنمایند ریزماهوارهاژنی

  .هاینزدیکگندمدیپلوئیدآشکارنمودندهاسطحباالییازچندشکلیرادرمیانگونهنشانگراین،چنین

                                                  

36Microsatellite
37Codominant
38Simple Sequence Repeat or SSR
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  هاریزماهوارهبندي طبقه -5- 2

بندي در داخل ژنوم دسته آنها تکرارشونده و یا موقعیتتوان براساس اندازه، ماهیت واحد را می ریزماهوارها

کلئوتیدي وتوان به یک، دو، سه، چهار، پنج و شش نرا می ریزماهوارهاي، رکلئوتیدهاي تکراوبراساس تعداد ن. کرد

 یاز اصطالحات کامل، ناقص و ترکیب) Weber, 1990(،يرکلئوتید در توالی تکراوبراساس آرایش ن. تقسیم کرد

,Wang(کهدرحالی. استفاده کرد ریزماهوارهابندي براي طبقه et al., 2009 ( ،ساده از اصطالحات ساده کامل

هاي پشت سرهم از هاي کامل آرایهرتکرا. بندي استفاده کردندبراي طبقهناقص ترکیب  کامل و  بیناقص، ترک

شده است از تکرارهاي کامل که بعضی  هاي ناقص تشکیلرتکرا کهدرحالی. ها هستندهاي ساده موتیفرتکرا

ي اصلی در ردو توالی موتیف تکرا ریزماهوارهادر ترکیب . هاي غیرتکراري قطع شده استمواقع توسط توالی

Jarne. (هاي مختلف با هم حضور دارندپیکربندي and  Lagoda, 1996 ( اصطالحات خالص و قطع شده براي

  .بردندکار هاي کامل و ناقص بهتوصیف توالی

  نشانگر رتروترانسپوزون - 6- 2

- جاگردندوباعثجهشباشدکهقادرنددرژنوممیزبانخودجابهعناصرمتحرکدرواقعقطعاتیازژنومموجودزندهمی

نظیري،یگانگی توزیع،بی). Schulman, 2006(هایژنیدرموجودزندهشوند 

Kalendar and(سازد آلمیعنواننشانگرمولکولیبسیارایدهرابهها آنهادرژنومگیاهی،استفادهازوشیوعرتروترانسپوزون

schulman, 2006.(شونداینعناصرمتحرکبهدو دسته تقسیم می:  

این عناصر کمتر . درژنومقابالنتقالهستند DNAصورت و به سازوکار برش و درجعناصرترانسپوزونکهازطریق)1

نواحی ترجیحی جهت الحاق در ژنوم را دارند  ،بسیار زیاد است ها آنهاي طول دارند، تعداد کپی bp600از 

)TAcr TAA(.  

  ) Bennetzen, 2000(دنشوحدواسطمنتقلمی RNAواسطه یک ها که بهرتروترانسپوزون)2
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  :شونداین عناصر به دو دسته بزرگ تقسیم می، ها در گیاهانانواع، ساختار و توزیع رتروترانسپوزوناز نظر 

LTRي انتهایی رهاي بلند تکراتوالیهاي داراي رتروترانسپوزون)1
39

LTRي انتهایی رهاي بلند تکراهاي فاقد توالیرتروترانسپوزون)2

  :شوندسته اصلی تقسیم مید خود به دو LTRهاي رتروترانسپوزون

1.TY1- Gypsy

2.TY3- gypsy

با همدیگر متفاوت  ،کنندهایی که کد میهایشان و هم در نوع ژنیلاین دو گروه هم در میزان شباهت توا

بیش (هاي بسیار زیادي در کپی LTRي انتهایی رهاي بلند تکراهاي فاقد توالیرتروترانسپوزون ،چنینهم.هستند

 ،چنینهم. شودها دیده میدر توالی) از چندین میلیون کپی در هسته هاپلوئید در گیاهان با ژنوم بزرگ

41هاي تکرارشونده کوتاهو توالی LINE40بلندهاي تکرارشونده مانند توالی LTRهاي فاقد رتروترانسپوزون
SINE 

  .)Grzebelus, 2006(هاي گیاهی وجود دارندهاي بسیار زیادي در ژنومنیز در کپی

 LTRبر نشانگرهایمبتنی

تواننشانگرهاي یژهدرغالتداشتهاستوبااستفادهازاینانتهاهایحفاظتشدهمیوایدرگیاهانبهاستفادهگسترده

 هاتوسعهپیداکردهاستکهعبارتندتاکنونچندینسیستمنشانگریبرمبنایرتروترانسپوزون.راطراحینمود PCRواکنش

,IRAP،RBIP،REMAP،SSAP)Kalendar:از and schulman, 2006 .(  

                                                  

39Long Terminal Repeat

40Long Interspread Nuclear DNA

41Short Interspread Nuclear DNA
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Abstract:
To identify QTLs for various traits under water deficit stress condition in spring wheat, 
148 recombinant inbred lines and two parent lines, ‘YecoraRojo’ and ‘No. 49’, were 
evaluated at two location in Miandoab and Mahabad during 2014-2016. A linkage map 
consists of 177 microsatellite and 51 retrotransposon markers was used.  There was a 
significant difference between the 150 genotypes for all traits.  In both normal irrigation 
and water deficit conditions, both positive and negative transgressive segregations for stem 
length, peduncle weight, thousand kernel weight, biological yield, grain yield, harvest 
index, day to flowering, days to physiological mature, grain filling period, leaf partition, 
remobilization of assimilates and assimilates portion in grain yield were observed. Result 
of QTL analysis based on CIM method showed in normal irrigation condition 13 QTL, 16 
QTL × environments, 49 additive × additive epistatic effects and 52 QTL × QTL× 
environment interactions were detected.  The range of justification for phenotypic variation 
for QTLs ranged from 0.10 to 13.6% (for thousand kernel weight and day to physiological 
mature), For QTL × environments, between 1.14% and 6.6% (for grain filling period and 
day to physiological mature), For QTL × QTL epistatic effect in the ranged from 0.16 to 
13.66% (for days to heading and grain filling period) and for QTL × QTL× environment 
interactions in the range of 0.04 to 17.4% (for leaf partition and stem partition). In water 
deficit conditions, 12 QTLs, 3 QTL× environment interactions, 35 additive × additive 
inactions and 44 QTL × QTL × environment interactions were identified. the range of 
justification for phenotypic variation for QTLs ranged from 4.46 to 12.44% (for grain 
filling period and day to heading), For QTL × environment interactions, between 0.02% 
and 6.02% (for day to heading and grain filling period), For QTL × QTL epistatic effect in 
the ranged from 0.04 to 14.25% (Biological yield and stem length) and QTL × QTL× 
environment interactions in the range of 0.04 to 11.22% (For stem length and spike per 
square meter). Also, in average of two conditions 32 QTLs, 71 QTL× environment 
interactions, 97 additive × additive interactions and 71 QTL × QTL× environment 
interactions were detected. The range of justification for phenotypic variation for QTLs 
ranged from 0.02 to 10.36% (for grain yield and stem partition), For QTL × environments, 
between 0.56% and 6.28% (for grain yield and peduncle weight), For QTL × QTL epistatic 
effect ranged from 0.02 to 9.16% (for stem weight and stem partition) and for QTL × 
QTL× environment interactions in the range of 0.3 to 9.64% (for day to heading and 
number of spikes per square meter).

Keywords: Inbred line, Epistatic, Water deficit stress, Wheat, QTL mapping.  
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