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  چکیده

از دالیل عمده براي گسترش کمبود آهن در کشورهاي  هاپایین ریزمغذي با غلظتبه ویژه گندم غالت مصرف زیاد و یکنواخت 
ها در حل کمبود آهن روشن یاز بهتر یکیاز نظر عناصر ضروري  يمحصوالت کشاورز1غنی کردن .)9(باشددر حال توسعه می

پیش نیاز برنامه در گیاهان يزمغذین ریتجمع ا یکیاساس ژنتزان آهن دانه و درك ین میپالسم با باالترژرم ییشناسا. باشدمی
با توجه به ضرورت تغذیه انسان و از طرفی وجود تحقیقات مولکولی و بیومتري در شناسایی مکان لذا .باشدهاي اصالحی می

تأثیر گذار نشانگرهاي ها در ارقام ایرانی و شناسایی QTLضرورت شناسایی این  ؛بزرگ اثرکنترل کننده میزان آهن 2ژنی هاي
رقم گندم نان توسط  66در آهن  غلظت در این پژوهش .هاي اصالحی بسیار مفید استها در پیشبرد برنامهQTL این در

بزرگ  هايQTLزماهواره در مجاورت یکی از ینشانگر ر 8از  جهت بررسی تنوع هاپلوتایپی و گیري شددستگاه جذب اتمی اندازه
در  )9/0(که باالترین محتواي اطالعات ژنتیکی داد نشان جینتا .استفاده شد )Fe.pau-2A(آهن  تغلظکنترل کننده  اثر

 با WMC 667رنشانگ آهن، غلظتبا تعدادي از نشانگرها دار ارتباط معنیوجود  با توجه به چنینهم بود WMS614نشانگر
از آهن گندم  غلظتانتخاب در جهت کنترل  يبرا که نشانگر شناسایی شدموثرترین به عنوان داشتن ارتباط قوي و مثبت 

به عنوان )  71/61mg/kg(زان آهنین میبا باالتر بهارهروشن کراسبکن مطالعه رقم یدر ا .برخوردار است یت قابل توجهیاهم
لظت آهن با غ هاییرقمازطرفی وجود  .گروه هاپلوتیپی قرارگرفتند14رقم در 66و د یاستفاده گرد یپیمرجع تنوع هاپلوت

   .این ارقام است محتواي آهن دانه دربراي  جدیدهاي QTL حضورنشان دهنده  ،مناسب و هاپلوتیپی متفاوت با هاپلوتیپ مرجع
 پیهاپلوت گندم،زماهواره، یر آهن،: يدیکلمات کل
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 مقدمه

 یم یاهیگ يم غذاهایستفاده از رژوع ایاهان و شیدر گ یمعدن يهاونیکات ين بودن محتواییه انسان پایل سوء تغذیاز دال یکی
و  يمغذزین ریاز نظر ا گندم با توجه به فقر .شودمی محسوبدر جهان  یین اختالالت غذایترکمبود آهن از معمول .)2(باشد

 حل يبرا يتواند کمک موثریآهن در دانه گندم مغلظت ش یافزا ؛به ویژه در ایران ایشتر نقاط دنیبدر گندم غذایی  میرژوجود 
تواند یم یصفات کم يرات برایین کننده تغییتع یژن يها وسته به مکانیپ یمولکول ياستفاده از نشانگرها .باشد کمبود آهن

کنترل  یژن هايمطالعات معتبر منجر به شناسایی یکی از مکانتا کنون  .)2(نش به کمک نشانگر موثر واقع شودیجهت گز
این مکان ژنی در فاصله  .استشده  2Aکروموزوم مورگان از ابتدايسانتی 6 در فاصله) Fe.pau-2A(آهن غلظت کننده

 Triticum boeticumو Triticum monococcumحاصل تالقی  Ril يهات گندمیدر جمع BARC 124 و WMC 382نشانگري
وي یک کروموزوم در هاي گوناگون یک ژن است که بر رترکیبی از آلل ي دهندهپ، نشانیهاپلوت یک). 10(شده است یابیمکان

از ژنوم بدون  ینیمع ی، در نواحیمتوال يها نسل یها ط پیتنوع هاپلوت .رسندبا هم به ارث مینزدیکی یکدیگر جاي گرفته و 
مختلف  يهاپیهاپلوت یه مورد نظر به بررسیدر ناح نشانگرهاي مولکولی یمطابقت توال يتوان برمبنایم لذا .ماند یم یر باقییتغ

 یب آللین ترکین وموثرتریبهتر بدین ترتیب از صفت مورد نظر را دارد و يان بهتریپ بین نمود که کدام هاپلوتییتع پرداخت و
مورد  يهابرد که ژرم پالسم یو پ ن نمودییکنترل کننده صفت مورد نظر جهت انتخاب به کمک نشانگر تع یمکان ژن يرا برا
   .)6( صفت مورد نظر باشد يبرا يدیجد یژن يهامکان يتوانند حاوینظر م

  ها مواد و روش

 2هاي کامل تصادفی با قالب طرح بلوكیک آزمایش در  در رقم گندم 66یک مجموعه شامل این پژوهش  به منظور اجراي
استفاده از و سپس غلظت آهن در دانه این ارقام با کشت شدند شاهد  دانشگاه دانشکده کشاورزيتحقیقاتی  مزرعه تکرار در

جوان مطابق  يهااز بافت برگ ژنومی  DNAاستخراج .گیري شداندازهدر پژوهشکده بیوتکنولوژي کرج اه جذب اتمی دستگ
گزارش  یبا توجه به مکان ژنزماهواره یر هاينشانگر انتخاب از بعد .)1(ر صورت گرفتییتغ یدالپورتا و همکاران با اندک روش

 wheat.pw.usda.gov تیاز سابراساس اطالعات نقشه فیزیکی گندم ها نآ یتوال )10(آهن در دانه گندم غلظت يشده برا
مخلوط واکنش  .صورت گرفت میکرولیتر10 مراز در حجمیپل يارهیواکنش زنج .و سفارش نشانگرها انجام شد تعیین
 ولیترمیکر 10X ، 25/0میکرولیتر بافر 1 ،مولمیلی Mgcl2 50 میکرولیتر 25/0، یژنوم DNAاز نانوگرم50شامل

dNTPs10و یک واحد هانشانگر میکرولیتر از1 ،مولمیلی Taq polymeraseقه واسرشتهیدق پنج بعد ازگذشتدرابتدا  .بود 
در بسط قه یدق یکو  c°53-55در اتصال قه یدق یک ،c°94 يدر دما گیواسرشت قهیدقیک  به صورتکل یس 40اولیه،  يساز

c°72در اي قهیدق هفت ییله بسط نهامرحواکنش با یک نهایتا و انجام شدc°72 ر شده در یمحصوالت تکث .خاتمه یافت
 یوزن مولکول در ادامه.ک شدندیساعت تفک 5/2 يبرا 120ولتاژ ثابت  درصد با 8 دیآملیمراز در ژل اکریپل يارهیواکنش زنج

جهت  3یاطالعات چندشکل يو محتوا یلآل یفراوان .دیگردنییتع Alpha Ease افزاربا استفاده از نرم DNA يباند يالگوها
مورد محاسبه  v3.25 power markerافزارچندشکل با استفاده از نرم يهاباند ين ارقام برایص هر نشانگر بیتشخ یین تواناییتع

  .)3و4(ماده شدآ )2003( Anderson و Liuو )McCartney et al  )2004مطابق یپیتنوع هاپلوتوقرارگرفت 

 

 

                                                        
3 Polymorphic Information Content(PIC) 
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  ج و بحثینتا

رقم  در 71/61mg/kg تاموتانت  در رقم طبسیmg/kg 05/21بین مقادیرگندم نان  رقم 66آهن  غلظتن پژوهش یدرا
تا  71/61 غلظتبا  دسته بندي شدند ارقامی گروه مجزا 4اي ارقام درانجام تجزیه خوشه با .متغیر بود بهارهروشنکراس بک
99/37mg/kg   82/27تا  05/21این میزان در آنها بین مقادیر  هایی کهرقمو  با میزان آهن باالجزء ارقامmg/kg   رقمجزء بود

استفاده شده به  يتمام نشانگرها .بوددو گروه  بین تفاوت بسیار معنی داردهنده نشان tآزمون  .قرار گرفتندبا آهن پایین  هایی
 قطعه ترینزرگو بWMS636  متعلق به نشانگر bp 102 ر شدهیاندازه تکث ترینوچکک .ر شدندیشکل تکث چندباندهاي صورت 

bp 226 رمتعلق به نشانگ   BARC124ب نشانگریبود که به ترت متغیر 21تا 10ن یزماهواره بیر ينشانگرهادر  هاآللتعداد  .بود  
BARC124 ن و نشانگریترکم WMC382 نیباالتر .بودند داران تعداد آلل را یترشیب PIC )9/0 (در نشانگر WMS614  حاصل

در این مطالعه رقم  .)1جدول( نمود شنهادیپژنی آهن  مکان یکیمطالعات تنوع ژنت يبرا را ن نشانگریاتوان می در نتیجهشد 
 66 در ارزیابی تنوع هاپلوتیپی و استفاده شد یپیزان آهن به عنوان مرجع هاپلوتین میبهاره با داشتن باالتر روشن کراسبک

ها، کدام از هاپلوتیپچیه ).2جدول( نشان دادرا پ یهاپلوت 14تعداد ، یپیهاپلوت مرجع ينشانگر يهاللبراساس آرقم گندم 
 باالآهن غلظت  با فالترقم  .دارا نبودندرا  بهارهروشنکراسپ بکیهاپلوتترکیب یکسان آللی از نظر تمام نشانگرهاي متعلق به 

هاي مربوط به رقم10و 8، 6، 4، 3هاي شماره هاپلوتیپ .مشابه بود بهارهروشن کراسبکبا رقم  WMC382آلل نشانگري در 
وجود آلل .نداشتوجود  بهارهروشنکراسبکرقم مشابه با  ينشانگر يهاکدام از آللچیه 14پ شماره یهاپلوتدر  منفرد بود و

حضور مکانانگر یتواند ب میتخم  و سرخ 2مانند کرج باالآهن  غلظتارقامی با در با هاپلوتیپ مرجع هاي نشانگري متفاوت 
کنون مطالعات متعددي در ارتباط با بررسی تنوع هاپلوتیپی در تا. باشد محتواي آهن دانهکنترل هاي ژنی متفاوت و جدید در 

وع زنی قبل از برداشت و بررسی تنهاي ژنی کنترل کننده جوانهگندم گزارش شده است نظیر بررسی تنوع هاپلوتیپی مکان
 نشانگر کهنشان داد نتایج مطالعه حاضر . )4و8( هاي ژنی کنترل کننده مقاومت به زنگ فوزاریوم درگندمهاپلوتیپی مکان

WMC667 127و 168هاي آلل و آهن در گندم دارد يمحتوابا  يداریمعناریو بسباال یهمبستگ  bp با از این نشانگر در ارقامی
در  کنترل کننده غلظت آهن ن نشانگرین و بهتریترزکنندهیبه عنوان متمارا  این نشانگر نتوامیلذا  دنآهن باال حضور دار

ژنی کنترل  از طرفی بهترین ترکیب آللی براي مکان .نمودمعرفی در این ناحیه از کروموزوم انتخاب به کمک نشانگر  راستاي
 .شد حاصل bp160-143-126-146 -111 -168-159-196کننده غلظت آهن به صورت 

  

  

  محتواي اطالعات چندشکلی در نشانگرهاي مورد استفاده -1جدول
  

Primer Major Allele Frequency Allele No Heterozygosity PIC SSR size 
BARC124 0.68 10 0.53 0.52 182-226 
WMC 382 0.25 21 0.90 0.89 123-168 
WMS 614 0.21 19 0.91 0.90 120-167 
WMC407 0.55 14 0.67 0.66 126-162 
WMS497 0.51 14 0.71 0.70 105-185 
WMS 296 0.45 16 0.77 0.75 150-200 
WMS 636 0.43 11 0.77 0.75 102-140 
WMC 667 0.45 20 0.78 0.77 127-178 
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   بهارهروشنکراس بکارجاع به  با 2A مورگان شناسایی شده بر روي کروموزومسانتی5/8هاپلوتیپ موجود براساس ناحیه  11-2جدول
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ABSTRACT  
 
Excessive and uniform consumption of grains, especially bread wheat ( Triticum aestivum. L) with low 
concentrations of micronutrients is the main reasons for Iron deficiency in developing countries. 
Biofortification of crops is one of the best ways for solution iron deficiency. Identification of germ 
plasm with the highest iron content and understanding the genetic basis of accumulation the 
micronutrients in plants is useful for plant breeding programs. As for necessity of human nutrition and 
other molecular studies for identification of major iron concentration QTLs, the identification of QTLs 
and effective markers in Iranian cultivars is very useful. In this study concentration of iron of 66 bread 
wheat cultivars was measured by atomic observation spectrometer. In order to evaluation of haplotype 
diversity of 66 genotypes 8 microsatellite markers was used in the vicinity of iron concentration QTLs 
(Fe.pau-2A). The results of this study showed the highest PIC value (0.9) was in WMS614. Also there 
were the significant relationship in the number of markers associated with concentration of iron in the 
grain, marker’s wmc667 with a strong and positive relationship was identified as the most effective 
indicator for marker-assisted selection of iron concentration grain. In this study back cross Spring 
Roshan cultivar with the highest iron (61.71 mg/kg) was used as the reference haplotype diversity and 
all the population were categorized in to 14 haplotypes. There are different varieties with high iron 
concentration and different haplotypes with the reference haplotype, shows the novel source of QTLs 
for iron content in the grain. 
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