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 چکیده:

یافتن اساس ژنتیکی صفات مهم فیزیولوژیکی در گندم بسیر حائز اهمیت است. صفت میزان کلروفیل به 
یکی از بهترین روش ها در این  QTLعنوان یکی از صفات فیزیولوژیکی در گندم مطرح است. نقشه یابی 

ی کنترل کننده صفات کمی را زمینه است، این روش اطالعات مهم و کاربردی از جایگاه و تعداد ژن ها
 فراهم می کند.

الین اینبرد نوترکیب حاصل از  111به این منظور در پژوهش حاضر یک جمعیت نقشه یابی شامل 
مورد  aتالقی دو واریته محلی طبسی و اروپایی اصالح شده تایفون برای صفت فیزیولوژیک میزان کلروفیل 

 ارزیابی قرار گرفت.
رنون و با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر انجام گرفت. با استفاده از یک اندازه گیری به روش آ

بر مبنای  QTLنشانگر مورفولوژیک تجزیه  3نشانگر ریزماهواره و  801نقشه پیوستگی در دسترس حاصل از 
 1بر روی برگ گندم انجام گرفت. برای این صفت تعداد  aگروه لینکاژی  برای صفت میزان کلروفیل  82

QTL  شناسایی شد اینQTL  1ها بر روی کروموزوم هایA، 2A ،3A، 3B ،5B 6وD  قرار داشتند و بطور
 % از تنوعات فنوتیپی این صفت را تبیین نمودند.3/33میانگین 
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 مقدمه

 
همترین محصوالت غذایی جهان است، شناخت ژنتیکی و ساختمان ژنوم این گیاه بسیار مهم بوده و اصالح گندم یکی از م

(.شناخت ماهیت صفات فیزیولوژیک BENNET and SMITH., 1976این گیاه با استفاده از نشانگرهای مولکولی میسر است)
 Jacksonو غیر مستقیم گزینش همواره مطرح است)  نژادی به عنوان شاخص های مستقیم و کاربرد آن ها در برنامه های به

et al., 1996.) محتـوای بودن بیشتردر میان صفات فیزیولوژیک میزان کلروفیل برگ اهمیت زیادی دارد به طوریکه 
باال شده و  در  دانه عملکرد وحصول نـور کامـل جـذب فقدان جبران بیشتر، نور مصرف کارآیی به منجر بـرگ کلروفیـل

 (.Tindall et al., 1995وع عملکرد گیاه را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد )مجم

( تفرق همزمان صفت کمی و نشانگر مولکولی را مورد بررسی قرار داده و از QTLنقشه یابی مکان  های ژنی کمی )
 می شود. بر روی ژنوم شناخته QTLطریق آن تعداد ژن ها، نوع عمل ژن ها میزان اثر آن ها و مکان 

 

 

 مواد و روش ها

 
بر روی جمعیت متشکل از الین های اینبرد  aهای کنترل کننده صفت میزان کلروفیل  QTLاین مطالعه با هدف تهیه نقشه 

نوترکیب انجام شد. دو مرحله اساسی برای انجام این پژوهش عبارت است از ارزیابی فنوتیپی جمعیت نقشه یابی برای میزان 
 های کنترل کننده میزان این صفت بر روی جمعیت مورد مطالعه. QTLو تهیه نقشه  برگ  aکلروفیل 

الین اینبرد نوترکیب بود که از تالقی والد محلی طبسی )ایرانی( و والد اصالح  111جمعیت نقشه یابی متشکل از 
در اتریش حاصل شده  8002ل که توسط کردنائیج در سا F2شده تایفون )اروپایی( به روش نتاج تک بذر مشتق شده از نسل 

 بود.
 بر روی برگ سبز گندم: aالف( ارزیابی فنوتیپی جمعیت نقشه یابی برای میزان کلروفیل 

انجام گرفت   Arnonدر نمونه های برگ سبز گندم در جمعیت مورد مطالعه به روش  aاندازه گیری میزان کلروفیل 
لیتر آب مقطر ساییده تا بصورت توده میلی 2را در هاون چینی با گرم برگ تازه را خرد کرده و آن82/0به اینصورت که 

سی سی  82لیتری ریخته و با آب مقطر به حجم میلی 82یکنواخت در آید.  سپس مخلوط حاصل را در یک بالون ژوژه 
آنرا سانتریفیوژ % مخلوط کرده و 10لیتر استون میلی 2/4لیتر از محلول حاصل را برداشته و با میلی 2/0رسانیم سپس  می
، 231، 430های  دقیقه( و در نهایت بر اساس میزان جذب در دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج 10دور در  3000کنیم ) می

 بدست آمد. aهای نانومتر، محتوای کلروفیل 223و  242
 در برگ گندم  aهای کنترل کننده میزان کلروفیل QTLب( تهیه نقشه 

می باشد. در این بررسی نقشه  QTL( و آنالیز SSRنقشه پیوستگی نشانگر ر یزماهواره ) این مرحله شامل تهیه
مورد  QTLو در دسترس بوده و برای آنالیز  (Kordenaeej 2008( که قبال تهیه شده بود )SSRپیوستگی نشانگر ریز ماهواره )

 استفاده قرار گرفت.
کروموزوم گندم را  81گروه لینکاژی همه  82می باشد که در مکان آللی نشانگر ریز ماهواره  801این نقشه شامل 

 تحت پوشش قرار داده است.
( و به روش نقشه یابی فاصله ای Wang 2007) Windows QTL cartographerبه کمک نرم افزار  QTLنقشه یابی 

ه های فنوتیپی حاصل از و در طی آن داد( Jansen and Stam 1994( انجام گرفت )Composite interval mappingمرکب )
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بر روی برگ گندم با داده های ژنوتیپی نقشه پیوستگی نشانگرهای ریز ماهواره تلفیق شده و  aاندازه گیری میزان کلروفیل 
 اندازه اثرات افزایشی و سهم این اثرات در واریانس فنوتیپی مشخص گردید. QTLبرای هر 

 

 

 نتایج و بحث

 
ین های والدین  نشان دهنده برتری نسبی والد تایفون به والد طبسی بوده است. بطوریکه در ال aآنالیز میزان کلروفیل 

 بوده است.  0012/0 (mg/gr) و برای والد طبسی برابر 0083/0 (mg/gr) برای والد تایفون برابر  aمیانگین میزان کلروفیل 
های  QTLولوژیک برای نقشه یابی نشانگر مورف 3نشانگر ریزماهواره و  801نقشه پیوستگی در دسترس شامل 

(. از مجموع نشانگرهای ذکر Kordenaeej 2008برو روی برگ گیاه مورد استفاده قرار گرفت ) aکنترل کننده میزان کلروفیل 
های صفت مورد نظر  Windows QTL cartographer ،QTLگروه لینکاژی بدست آمد و با استفاده از نرم افزار  82شده 

 تعیین شدند.
،  1A  ،2A  ،3Aبر روی کروموزوم های  Aها  QTLبرای این صفت شناسایی گردید که این  QTL 1مجموع  در

3B  ،3B  ،5B  ،5B  6وD  بدست آمد که به ترتیب با مارکرهایPub,Xgwm3094  ،Xgwm614  ،Wax  ،Xgwm4024  ،
Xgwm533a  ،Xgwm533a  ،Xgwm4972  ،Xgwm4972  وXgwm815b اند . این  تفرق پیدا کردهQTL  ها به ترتیب

 % از تغییرات فنوتیپی کل بوده اند.40/43% و 22/41% ، 21/33% ،42/41% ، 10/41% ، 14/33% ، 88/34% ، 31/38بیانگر 
QTL 1 شناسایی شده بر روی کروموزومA   دارایLOD  بوده و آلل هایی منفی از طبسی ، 22/2معادلQTL   شناسایی

شناسایی شده بر روی   QTLو آلل هایی منفی از والد طبسی ،  12/8معادل  LODدارای  2A شده بر روی کروموزوم
دارای  3Bشناسایی شده بر روی کروموزوم   QTLو آلل هایی مثبت از تایفون ،   13/1معادل  LODدارای  3Aکروموزوم 

LOD  و آلل هایی مثبت از تایفون ،  22/2معادلQTL  5م شناسایی شده بر روی کروموزوB  نیز دارایLOD  و  34/4معادل
و آلل هایی مثبت از  32/10معادل  LODنیز دارای  6Dشناسایی شده  بر روی کروموزوم   QTLآلل هایی مثبت از تایفون و

های مرتبط با صفت میزان کلروفیل  در گندم انجام شده است از  QTLتایفون بوده است. مطالعات مختلفی برای شناسایی 
الین دابل هاپلوئید حاصل از تالقی دو رقم گندم چینی  121با مطالعه بر روی جمعیتی متشکل از  8003جمله ژانگ  در سال 

Yumai57 و  Huapei3  محتوای کلروفیل را در سه محیط اندازه گیری وهفدهQTL یی نمود. یانگ در برای این صفت شناسا
یافت که یافتن  7D و 6A، 7A ،1B ،3B ،4Dرا برای این صفت بر روی کروموزوم های  QTLتعداد چهارده  8002سال 

کنترل کننده صفت مورد بررسی بر روی این کروموزوم در  QTLدر این مطالعه به احتمال باالی وجود  3Bکروموزوم 
الین  114(نیز با مطالعه بر روی جمعیتی متشکل از Weidong) 8004ال پژوهش حاضر صحه می گذارد .  ویدونگ در س

 30/4را برای صفت میزان کلروفیل برگ در گندم شناسایی شد که تنها QTLهفت  RFLPنشانگر  311اینبرد و با استفاده از 
پی  در پژوهش حاضر که برابر با % از تنوعات فنوتیپی را توجیه می کرد با مقایسه ای ساده از میانگین تنوعات فنوتی42/13تا 
% می باشد می توان به این نکته پی برد که پژوهش انجام شده دقت باالتری از پژوهش مشابه ذکر شده داشته است . 38/33

یافت وجود کروموزوم  7Aو  6D ،4D ،4Bرا بر روی کروموزوم های  QTLتعداد  پنج  8010در مطالعه ای ژانگ در سال 
صفت مورد بررسی در  QTLهش ذکر شده با مطالعه حاضر نشان دهنده باال بودن احتمال وجود در پژو 6Dمشترک 

 کروموزوم یاد شده است.
 
 
 



 

 

 

 

 

    

 

                                       

 4 

 RILبرگ در الین های والدینی و جمعیت  aمیزان کلروفیل  - 1جدول 

 جمعیتRILs میانگین

 صفت والدین )دامنه(

  تایفون                    طبسی  

0081/0  0033/0 -0018/0  0083/0                  0012/0 aمیزان کلروفیل 

 

 
 به روش نقشه یابی مرکب RILsدر برگ جمعیت  aهای شناسایی شده برای میزان کلروفیل  QTL - 2جدول 
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