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ارزيابي هاي دقيق مزرعه اي گندم تحت تنش خشكي . تنش خشكي آخرفصل  الگوي غالب تنش در بسياري از نواحي كشت و كار گندم از جمله ايران مي باشد
با وجود اين شبيه سازي اثرات خشكي آخر فصل به كمك مواد شيميايي مانند يديد پتاسيم در خالل دانه . يعي اغلب دشوار و گاها تكرارناپذير مي باشدطب

به خشكي با نام در پژوهش حاضر يك جمعيت نقشه يابي از الين هاي اينبرد نوتركيب حاصل تالقي واريته محلي ايراني متحمل . بستن امكان پذير مي باشد
بيعي طبسي و رقم اروپايي حساس به خشكي با نام تايفون، براي نقشه يابي عملكرد و اجزاء عملكرد دانه تحت شرايط بدون تنش خشكي، تنش  خشكي ط

ديد پتاسيم در شبيه سازي اثر در اين مقاله كارايي تيمار ي. آخرفصل و تنش خشكي آخرفصل شبيه سازي شده به وسيله يديد پتاسيم مورد ارزيابي قرار گرفت
  .مورد بحث قرار گرفته است QTLتنش خشكي و كاربرد آن در نقشه يابي 

  ، يديد پتاسيمQTLتنش خشكي آخر فصل، گندم، نقشه يابي  :يديواژگان كل

  

  مقدمه

ز جمله از ميان الگوهاي مختلف تنش خشكي، تنش در زمان دانه بستن يا همان تنش انتهاي فصل ، مهمترين الگو به خصوص در نواحي كشت و كار گندم ا
اهش سريع در ميزان فتوسنتز رخ مي دهد كه به نوبه خود توزيع فراورده هاي فتوسنتزي را به دانه محدود تحت تنش خشكي آخر فصل،ك. )5(ايران مي باشد

 اندازه اي كه ذخاير كربوئيدرات ممكن است در عملكرد دانه نقش داشته باشند به توانايي گياه در ذخيره فراورده هاي فتوسنتزي در ساقه و. )8(مي كند

ظرفيت به كارگيري ذخاير ساقه در دانه بستن در زماني كه منبع فتوسنتزي به طور كامل . )4(جابجايي آن ذخاير به دانه بستگي داردهمچنين راندمان انتقال و 
كسيد محلول پاشي گياهان با يك ماده ا. )2( تحت تأثير تنش بازداشته مي شود را مي توان با نابود كردن منبع فتوسنتز در زمان دانه بستن اندازه گيري كرد
ظرفيت ذخاير ساقه در پشتيباني دانه بستن بر . كننده مانند كلرات منيزيوم يا يديد پتاسيم باعث نابود كردن كلروفيل و توقف فتوسنتز در برگ ها خواهد شد

در اين روش، تنش . مي شود براي هر ژئوتيپ تعيين) شاهد(و تيمار نشده ) محلول پاشي شده(مبناي اختالف در وزن نهايي دانه بين گياهان تيمار شده 
  . خشكي ايجاد نمي شود بلكه اثر تنش با بازداشته شدن توليد فراورده هاي فتوسنتزي شبيه سازي مي شود

  

  ها روش و مواد

بوده است كه از تالقي بين يك واريته بومي ايراني متحمل به خشكي به )  F2:7(الين اينبرد نوتركيب گندم 118جمعيتي از  مواد گياهي در اين تحقيق شامل
مواد گياهي تحت .باال به روش نتاج تك بذر توليد شد  نام طبسي و رقم اصالح شده آلماني به نام تايفون به عنوان والد غير متحمل به خشكي با كيفيت نانوايي

  :رايط مختلف به شرح زير قرار گرفتندش

شرايط خشكي شبيه ساري شده كه در آن اثر تنش خشكي . شرايط تنش خشكي  طبيعي كه در آن الين هاي گندم تحت تنش خشكي آخر فصل قرار گرفتند
در   F2:7منظورتخريب منبع فتوسنتز، گياهان  به. با استفاده از خشك كننده شيميايي شبيه سازي و مورد ارزيابي قرار گرفت) دوره دانه بندي(آخر فصل 

شرايط عدم تنش كه در آن بوته هاي گندم به مقدار كافي آب . درصد يديد پتاسيم محلول پاشي شدند 5زمان گلدهي نشانگذاري شده و دو هفته بعد با محلول 
  .را چه از طريق باران و چه با آبياري دريافت كردند

جمع آوري ) Tkw(و وزن هزار دانه ) Gps(، تعداد دانه در ده خوشه )Yld(دانه براي ده خوشه ) وزن(ت زراعي شامل عملكردداده هاي فنوتيپي براي سه صف
در جمعيت اينبرد ) كردناييج، چاپ نشده(QTLبراي تهيه نقشه لينكاژ و نقشه ) SSR(نشانگر ريز ماهواره 202اين داده ها همراه با داده هاي مربوط به . شدند
   .مورد استفاده قرار گرفتند F2: 7هاي الين 

  

  

  

  



  بحث و نتايج

به طور آشكاري از نقاط مربوط ) 1نقاط با نشان مثلث در شكل (تحت تنش خشكي طبيعي  F7در الين هاي  Tkwو  Yld ،Gpsتوزيع داده هاي مربوط به 
اين موضوع حاكي از آن است كه تنش خشكي سبب كاهش معني . متمايز و جدا هستند) 1نقاط با نشان دايره در شكل (به همان داده ها در آزمايش عدم تنش

نشان ) 1در شكل  +نقاط با نشان (يديد پتاسيم و آزمايش با از طرف ديگر هم پوشاني باالي نقاط مربوط به آزمايش خشكي طبيعي . دار در عملكرد شده است
  .بيعي و خشكي اعمال شده تحت اثر يديد پتاسيم هم جهت بوده اندداده است كه الگوي پاسخ گياهان به اثرات خشكي ط

 

 

 

 

 

 

 F7تحت شرايط تنش و عدم تنش در جمعيت الين هاي نوتركيب  Tkwو  Yld ،Gpsنمودار پراكنش صفات :  1شكل 

اي شيميايي نظير يديد پتاسيم داراي در آزمايش هاي ديگر نشان داده شده  كه كاهش عملكرد تحت تنش خشكي طبيعي و تنش حاصل از تخريب كننده ه
بين كاهش عملكرد دانه تحت تنش طبيعي و ) , 0.01α r=0.67=(در اين آزمايش نيز همبستگي بسيار معني داري. )1،10(همبستگي معني دار هستند

ستگي باال و نيز تشابه اساسي در الگوي توزيع رابطه همبهمين دليل به . كاهش عملكرد دانه حاصل از تنش القاء شده با كمك يديد پتاسيم مشاهده شده است
يديد آزمايش تنش خشكي با تيمار شيميايي داده هاي  ،داده هاي مربوط به عملكرد دانه در دو آزمايش اثر خشكي با تيمار شيميايي و اثر خشكي طبيعي

 ،)Tkw(و وزن هزار دانه ) Gps(، تعداد دانه در خوشه )Yld(لكرد دانه براي صفات عم .مورد استفاده قرارگرفتند QTL براي نقشه يابي پتاسيم با اطمينان باال
درصدي آزمايش يديد  79حاكي ازكارايي  كه اين خود) 2شكل(در آزمايش يديد پتاسيم شناسايي شدند  QTL پانزدهدر شرايط تنش طبيعي و  QTLنوزده 

ضفات وزن دانه، تعداد دانه در خوشه و وزن هزار  براييزرگ اثر  QTLپتاسيم سه  در آزمايش يديد QTLاز پانزده . مي باشد QTLپتاسيم براي شناسايي 
در توافق گذشته مطالعات شناسايي شده صفات مشابه در  هاي QTL با ها QTLحضور اين . ندشناسايي شد A5و  3B ، 7Aدانه به ترتيب بر روي كروموزوم 

   .شناسايي شدند KIكوچك اثر نيز براساس آزمايش  QTL دوازدهمذكور، هاي بزرگ اثر  QTLعالوه بر . )11، 7 ،6، 3(مي باشند

  

 

 

 

 

 

  

 F7هاي شناسايي شده در شرايط تنش و عدم تنش در جمعيت الين هاي نوتركيب QTL  نمودار فراواني :  2شكل 

ي مي تواند با استفاده از تيمارهاي شيميايي نظير يديد اين مطالعه به خوبي نشان داد كه اثر تنش خشكي در زمان دانه بستن در گندم به طور مؤثردر مجموع 
  .استفاده نمودQTL پتاسيم شبيه سازي شده و از داده هاي فنوتيپي آن نيز مي توان با اطمينان بااليي در نقشه يابي 
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