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 חיטת לחם ישראלית  בחלבון השיפור כמות ל  מחיטת הבר שהועברו QTLאיפיון תרומת 

 .מרת קרוגמן, נדריא פטיוחה , יקולאינ גובטה

 .אוניברסיטת חיפה ,החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, המכון לאבולוציה, דגני ברלבנק הגנים 

 תקציר
כ   ו    20%חיטה מספקת  ולכן היא מהווה מקור חשוב    מהצריכה האנושית מכמות החלבון    25%מכמות הקלוריות 

לעומת חיטת   ,בחיטה התרבותית מוגבלהחלבון    לשיפור כמות  הפוטנציאל הגנטי.  בתזונת האדםומינרלים    לחלבון
במחקר קודם ערכנו מיפוי  .  החלבון בחיטה  טיפוחל  כמקור חשובנחשבת  ולכן   העשירה בחלבון  הבר )"אם החיטה"(

 ;Recombinant Inbred Lines) ת מיפוי  י אוכלוסיבשל כמות חלבון    Quantitative Trait Loci; QTL)כמותי )גנטי  
RIL)  בהמשך העברנו  דורום.עם חיטת  חיטת בר  על ידי הכלאה בין    שמתבססת  QTL    לשני    חיטת הברמשמקורם
(  RIL12)  מחיטת בר   QTLטטרהפלואידי עתיר חלבון הנושא  קו  של    הכלאותעל ידי  ,  רותה וגדרהשל חיטת לחם  זנים  

מטרת המחקר הנוכחי היתה   . מדור לדור  (Marker assisted breeding; MAS)  סמנים מולקולרייםשל  תוך מעקב  
  חקלאי בתנאי שדה  ,  שוניםמכרומוזומים    QTLשלושה  הנתרמת על ידי    בגרגר  חלבוןהלכמות    התרומהלאפיין את  

  התקבלה  משמעותיתתוספת לחלבון  שתוצאות המחקר הראו    .רעים(קיבוץ  ו  ,)גליל עליון, עכוניסויי שדה  שלושה  ב
   .חנקן או בתנאי יובשת  רק בתנאי עק, אך חיטת הברשל   5Bמכרומוזום  QTLבזן רותה אליו העברנו אזור  

וניים  צלשמש באזורים בהם תנאי מזג האוויר קייכול  בר  החיטת  של     5Bכרומוזום  מ  QTLהזן רותה שנושא    :לסיכום
להפחית פגיעה סביבתית    ובכך  נמוכיםכמו כן ניתן לגדל אותו בתנאי דישון  .  מהקרקע  עלולים לגרום לשטיפת החנקן

 .עודף דישוןהנגרמת מ 
  

 מבוא
עיקרי  חיטה מזון  בעולםהחקלאיים  הינה מהגידולים  ו  משמשת כמקור  ביותר  והנפוצים  חיטה  בישראל  .  החשובים 

ו  הפתוחים  השטחים  של  המרכזי  הגידול  את  דונם מהווה  כמיליון  נזרעים  שנה  כ  מדי  מספקת  חיטה  מכמות    20%. 
הגורמים הקובעים את ערכה   .מקור חשוב לחלבוןולכן היא מהווה    מכמות החלבון הנצרכים בעולם  25%ו  הקלוריות  

חיטה  איכות וכמות החלבון ב  . (Grain Protein Content; GPC) ת החלבוןוכמו  הכלכלי של החיטה הם יבול הגרגרים  
התזונתי,   ערכה  את  הסופי  איכות  את  וקובעים  עוגיות,  כמו    end-use))המוצר  מחיטת לחם,  המיוצרת  הפסטה  או 

יבול וחלבון   ומושפעות  והן תכונות כמותיות, המהדורום.  גנטית מורכבת  ידי מערכת  על  כמו  מתנאי סביבה  כתבות 
למשל,   יםארועים בעלי משמעות כולל המתרחשים בשלבי התפתחות שונים של החיטה.    אירועי מזג אוויר קיצוניים

  הגידולבסוף עונת  מילוי גרגר  או  פריחה  בזמן  או או יובש קיצוני    הגבוה   רהמפרטוטמחסור או עודף מים בשלב הנבט,  
(  Zorb et al, 2018).      למרות חשיבותGPC  נמוכה  החלבון    כמות ו  ,מוגבל  וכמותלשיפור  , הפוטנציאל הגנטי  בחיטה
 Bonfil)לדישון החנקני יש השפעה רבה הן על היבול והן על כמות החלבון ). זני החיטה הקיימים כיוםרוב ב (14-10%)

et al., 2015  ,סביבתי  לזיהום    גורם דישון  עודף    . , לעיתים בעודףלהעלאת חלבון היא דישון חנקני  כיום   השיטה העיקריתו
חנקן נשטף על פני השטח ומגיע  הרוב  , ומכלל החנקן המסופק על ידי הדשן נקלט על ידי הצמח  30-50%מכיוון שרק  
   למטרה חשובה בפני עצמה.אי לכך, הפחתת דישון חנקני הפכה . (NH3ניה )אמולאוויר כ ףאו מתנדלמי תהום, 

משנות העשרים של המאה הקודמת היא לנצל מאגרים גנטיים, הן של זנים תרבותיים יפוח כבר  ט בהגישה המקובלת  
( מקומיים  מסורתיים  זנים  קרוביםlandracesישנים,  הבר  צמחי  של  והן  התרבות.  -(,  צמחי  של  הבר גנטיים  חיטת 

Triticum dicoccoides     ביותר של חיטת הדורום גם "אם החיטה", היא המקור הגנטי הראשוני והחשוב  המכונה 
עברה התאמה  ו   ,הטטראפלואידית וחיטת הלחם ההקספלואידית. חיטת הבר הנפוצה באזורי הסהר הפורה ובישראל
מות המשקעים. למגוון רחב של בתי גידול הנבדלים בתנאים אקולוגיים רבים ביניהם סוגי קרקעות, טמפרטורה ובר

(. Krugman et al., 2018) שנים האחרונות במכון לאבולוציה    ארבעים חיטת הבר הוותה נושא למספר רב של מחקרים ב
כעשירה בשונות גנטית של תכונות בעלות חשיבות חקלאית כגון: עמידות למחלות, עמידות ליובש,   הנמצאחיטת בר  

GPC  ,.ן   הג  ותכולת מינרלים חשובים לבריאות האדםGpc-B1  (Uauy et at 2006)   רם להעלאת  ותשGPC  טה  יח ב
הראה  של הגן  ועילות איפיון פ(. Tabita 2015זני חיטה ברחבי העולם  )להועבר בודד מחיטת הבר  מישראל ו ,תרבותית

יש אי לכך,    .מתאים לשימושלא בכל מקום הוא מתאים  לכן  ו   והעברת המוטמעים לזרע,  הקדמת פריחה שהוא גורם ל 
 .  הפועלים במנגנונים שוניםלשיפור החלבון בחיטה  גנים חדשים איתור חשיבות ב
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גילוי  , GPCכמו  חקלאיות חשובות  על תכונות כמותיותאזורים גנומיים האחראיים לגלות מיפוי גנטי מדוייק מאפשר 
העברת תכונות    .Quantitative Trail Loci (QTL) mapping  (Fatiukha et al., 2020)על ידי ניתוח   תכונות נעשה  ה

 Marker  סמנים מולקולרים     במעקב אחרת  ומשולבההכלאות    בשיטה שלמחיטת בר לחיטה תרבותית יכולה להתבצע  
assisted breeding MAS))   ((Ovnat et al. 2016a, b  .   

כלאה  תוצרי ה     (recombinant inbred lines) RILאוכלוסיית מיפוי  ב  GPCשל    QTLמיפוי    על  תבססההנוכחי  המחקר  
 ,.Peleg et al) (20%) גבוה GPCאשר אופיינה כבעלת    G18-16בין חיטת בר מישראל מאזור גיתית   לבין חיטת דורום 

2009; Fatiukha et al., 2020  .)  אזורי  10גילה  המיפוי  QTL    התורמים ל  GPC    שמקורם מחיטת הברבגנום החיטה. 
  מאד משמעותיים שלושה  מתוכם    QTLשמונה    נושא ה   RIL12   את  בחרנו    RIL  מיפויאוכלוסיית הקווים ב  152מתוך  

המאופיין  בחרנו בזן רותה  ידועים.    סמנים מולקולרים  שני  תחום על ידי  QTLכאשר כל    ,4BS, 5BS  7AL כרומוזומים   ב
.  הואינדקס גלוטן גבבהזנים מאופיינים  מרותה, כאשר שני  יותר גבוה  עם חלבון  ובזן גדרה    ,וחלבון נמוךבעל יבול גבוה  כ

שהעברנו אינם כוללים    QTL  מכיוון והגלוטן רטוב    או  אינדקס גלוטן   ינוי במדדי איכות כמויהיה שאנו לא צופים ש
 גנים הקובעים את הגלוטנינים והגליאדינים בחיטה.  

מטרת מחיטת הבר.  QTLבחיטה ישראלית על ידי העברת  GPC  ה   של המחקר היא לשפר את ארוכת הטווח מטרתו 
מכיוון והעליה    שהעברנו לשני זנים ישראלים.   QTLשל כל אזור     GPC  המחקר הנוכחי היתה לאפיין את התרומה ל 

ל  GPC  ב כל זאת תוך  ,מינימאלית ביבול  וודא שתהיה ירידהנמצאת לרוב בקורלציה הפוכה ליבול הגרגרים, חשוב 
 הפחתת דישון הפוגע בסביבה. 

 
  שיטות

שנתית   רב  הכלאות  רותה  )טטרהפלואידית(     RIL12של  הכלאה    הכללתכנית  סמנים  ו עם  אחרי  מעקב  תוך  גדרה, 
  ,שלוש הכלאות מחזירות ושלושה דורות של הכלאה עצמיתהתהליך כלל  ,  MASבשיטת    QTLמולקולרים הקרובים ל  

 .  93%צפוי להיות כ   QTLכשבשלב זה הרקע הגנטי של הזן התרבותי שאליו עבר ה  
  .(כמות זרעים קטנה)בגלל  רמת הצמח הבודד  ב   3F3BCבדיקת כמות החלבון הראשונה התבצעה בניסוי שדה בשלב  

 .גרגריםבמשקל  עם הפחתה מועטה      GPC  ב עליה  אינטרוגרסיה שהראו    קווי נבחרו    4F3,BC 5F3BCלהמשך התהליך ב  
שהתבצען בשנת    שימשו לשני ניסוייםבניסוי זה    והזרעים שהתקבלו   .בחלקות קטנות  4F3BCאת  גידלנו    2019בשנת  

 .  5F3BCבשלב   בחלקות גדולות 2020

   3F3BC   - 2018שנת  -לבדיקת חלבון בצמחים בודדים   ניסוי .1
בשלוש חזרות ביולוגיות. מכל קו שנבחן  אינטרוגרסיה    קווי   190נערך בשדה נסיונות באוניברסיטת חיפה, כלל    הניסוי 
צמחים כולל    600  כ  ובסך הכל הניסוי כללבמבנה של בלוקים באקראי,  ,  חזרות  X  3  )כיחידת ניסוי(  צמחים  6נזרעו  

(, משקל אלף, משקל אלף, מספר שיבולים,  GYנתונים שנאספו במהלך הניסוי: זמן פריחה, משקל גרגרים ) ביקורות.
 .אומדן הכלורופיל בצמח SPAD(, DPHמספר זרעים בשיבולת, בזמן הפריחה )

 
 2019-2020 ניסויים בחלקות צפופות. 2

חלקות    120קווים נבחרים שנזרעו ידנית ב    30הניסוי כלל    –  4F3BC    חוות גד"ש בגליל העליון  2019שנת   .1
 ארבע חזרות במבנה של בלוקים באקראי.  במטר,  X1 1.5בגודל  וצפופות קטנות  
כמות משקעים בשנה זאת היתה  יחידות חנקן(.    4.6קג' לדונם אוריאה )   10ללא דשן יסוד, דשן ראש    דישון:

 מ"מ. 760
כל חלקה  10נדגמו  לפני הקציר הממוכן   לבדיקת  שיבולים ממרכזה של  זרעים  נלקחו  שיטת  ב  GPC, מהם 

 קלדל.  
מהם נזרעו גם בקיבוץ רעים( שנזרעו    8קווים נבחרים )  15הניסוי כלל    - 5F3BC    בחוות גליל מערבי   2020שנת   .2

 (.  2019בנובמבר  24במבנה של בלוקים באקראי )זריעה:  ,חמש חזרות Xמטר   X 4.5   1.5חלקות של    75ב 
  8(, בסוף ינואר דשן ראש אורן  32ליטר לדונם אורן נוזלי    24קג חנקן/דונם  )  10דשן יסוד לפני זריעה    דישון:

 קג/דונם בריסוס מהאוויר. 
ברקע    4Bום  מכרומוז   QTLקווים נבחרים עם התמקדות ב    8הניסוי כלל    -    5F3BC  בקיבוץ רעים   2020שנת   .3

חזרות במבנה של  ארבע    X מטר  X  6  1.5חלקות של    32, שנזרעו ב  ברקע של רותה  5Bשל גדרה וכרומוזום   
 (. 2019בנובמבר  21בלוקים באקראי, )זריעה: 

+ השקיית הנבטה   266. גשם  3.1.2020יחידות חנקן ב     4יחידות חנקן, דשן ראש    8דשן יסוד לפני זריעה    דישון:
 ממ.   60של 
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החלקות טופלו והוכנו על ידי הצוותים המקומיים )הכנת השדה, ריסוסים נגד   2020ו   -2019ב טיפול בשדה ומדידות: 

והתקדמות המחקר הוכתבו מכמות הזרעים שאפשר היה לזרוע.   עשבים ונגד מחלות, דישון, והשקיה(. גודל הניסויים
 זרעים למ"ר.  250בשני הניסויים הזריעה נעשתה  ע"י מזרעה בצפיפות  2020הזריעה היתה ידנית וב   2019ב 

  FOSמדדנו יבול גרגרים, חלבון, אינדקס גלוטן, גלוטן רטוב, ומשקל נפחי על ידי חברת ג'סקו במכשיר   2020ב 
(NIR .)קלדל. על ידי שיטת  חלבון בניסוי ברעים נבדק גם 

 תוצאות 
ויבול גרגרים.   לאמוד כמות חלבוןכדי  להגיע לדור מתקדם    מצריךת כמות החלבון בחיטה  כמותי של תכונ -גנטיהאופי ה
עד לבחינת הצמחים  רמת הצמח הבודד  ניסוי ב, החל מהכלאות בחממה, ל תהליך העברת הגנים ארך מספר שניםאי לכך  

נבחנו    ראשון בו ניסוי  ב   .(1,3,6,9)איורים    2020ב    בחלקות גדולות  יםניסוישני  לבסוף  ו   2019ב    בחלקות צפופות קטנות
בדור  )  (1החלבון נמדד בצמחים בודדים )איור  ,משלושה כרומוזומים שונים מחיטת הבר  QTL עםקווי אינטרוגרסיה 

3F3BC(. 
 

 
 

   2018 בשנת , בשדה הנסיונות באוניברסיטת חיפה3F3BCניסוי בצמחים בודדים בשלב . 1איור 
 

 2018 צמחים בודדים בחיפה, תוצאות הניסוי ב
בדיקה  ה  .לזנים התרבותייםכדי לוודא את העברת המקטע    SNP  סמני   נעשה על ידי בדיקת  QTLשל ה    תהליך ההעברה

חלקם היו הטרוזיגוטים ,  מכרומוזומים שונים  QTLבודד וחלקם הכילו שני    QTLהראתה שחלק מהקווים הכילו  
 . יגוטיםוחלק היו הומוז QTLבאחד מה 

  -  9.7%של       GPC  מספר רב של אינטרוגרסיות היתה עליה בב הראתה ש  GPC  ל  QTLבחינת התרומה של שלושת ה  
אינטרוגרסיה    ווי ק בשנמצא גם  בחלבון נשמר היבול.  האינטרוגרסיות בהן היתה עליה    , ולא בכללא בכולן  אך   ,20%

   .(2)איור  בכמות החלבון 20% משמעותית שלעליה  היתה  R12-10423  (4B+5B)כמו  QTLשני שכללו 
ו גבוהים משמעותית הי  יהכל קווי אינטרוגרסשל    יםגובה הצמח, ראינו ש4B  מ    QTL  ה   של  למרות שהיתה תרומה
 יותר(.    45%מרותה או גדרה )עד כ 

שיטת קלדל )במעבדת שרות בנוה יער( המאפשרת לבדוק כמויות קטנות של   :שתי שיטותנבדק בחלבון  החשוב לציין ש
הראתה  שיטות  ההשוואה בין  לא היו זהות )התוצאות    .באנגליה(  KWS)במעבדה של חברת    NIRגר' קמח, ובשיטת    5

   .)0.83קורלציה של 
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 רומוזומים שונים מחיטת בר מכ QTLעם בקווי אינטרוגרסיה )נמדד בשיטת קלדהל(  GPC. תוצאות 2איור 
 

ה    DNAסמני  בשילוב  חלבון  ה בדיקות  בעקבות    :מסקנה בקווי אינטרוגרסיה  רק  הוחלט להתמקד    MASבתהליך 
הומוזיגוטים  ובנוסף לבחון קווי אינטרוגרסיה    4B, 5B, 7Aכרומוזומים  ממחיטת הבר    QTL  עם של רותה    יםהומוזיגוט 

 .   QTL 4Bשל הזן גדרה עם 
  

 2019 ,חלקות צפופות, גליל העליוןבהניסוי  תוצאות
היוו בסיס לבחירת קווי אינטרוגרסיה לניסויים שנערכו בגליל העליון   (  F3BC 3)  2018ב  שהתקבלו בניסוי    GPC  ה  ערכי

)אינטרוגרסיות וזנים  שנכללו בניסוי    הצמחיםכל  ב  GPCערכי  להפתעתנו    .  )4F3BC)   2019צפופות ב  ו  קטנות  בחלקות
   .בחנקן בקרקעחמור מחסור על  מעיד ה, דבר  (7.5-11.5)נמוכים  היו מאד  תרבותיים( 

כמות המשקעים  מכיוון וטיפול בדשן ראש בתחילת העונה.  בדרך כלל  בחוות גד"ש בגליל העליון לא מצריך  אופי הקרקע  
  וירד(  מ"מ  310כ  )  משקעיםהמכמות    40%  ,לא היה אחיד  המשקעים  ממ( ופיזור  760היתה יחסית גבוהה )כ    2019בשנת  

מה  גר בזמן קצר    שכמות משקעים גבוהה אנו מניחים    .(ב3)איור    (ינואר ועד אמצע פברואר  אמצעמ במשך חודש אחד )
   התפתחות הצמח בשלב הצעיר. אשר פגע במהשנה הקודמת  לשטיפה של ייתרות החנקן בקרקע
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 עליה משמעותית ב של חיטת הבר היתה    5Bכרומוזום  מ  QTLעם    האינטרוגרסי קווי  ברק  תוצאות הניסוי הראו ש
GPC    הממוצע  עוד  ב  .למרות המחסור בחנקןלעומת רותה  GPC  שהתקבל בשדה   12.5)לעומת כ     8.2  היה   זן רותהב

.  והיתה גם עליה ביבול  (4)איור    לעומת רותה   30%יותר מ    שלתוספת  הגיע ל  R  12-10313הקו המצטיין  (,  2018בחיפה ב  
)תוצאה לא משמעותית סטטיסטית בגלל    18-24%של    GPCהגיעו לתוספת     4Bרותה עם    שני קווי אינטרוגרסיה של

עקת בתנאי    הראו עליה משמעותיתלא     7Aשלינטרוגרסיות  א( והצמחים היו גבוהים מאד.  בין החזרות  שונות גבוהה
 .  חנקן

 
בא   :מסקנה שהתקבל  החלבון  כרומוזום  כמות  של  חנקן  על  מרמזת  5ינטרוגרסיה  קליטת  של  יותר  טובה  .  יעילות 

 .  בשלב הצעיר של הצמחקליטת חנקן ביעילות קשורים גנים הכולל  QTL שה ההשערה היא
 

 
 

 2019בניסוי  R 12-10313הקו המצטיין לעומת רותה בזן ( GPCוחלבון )  (GY. יבול )4 איור
 

   2020  ב השדהניסויי 
שני השדות דושנו בתחילת העונה ובמשך עונת    ,גליל מערבירעים ובץ  קיבוב  :הניסויים שנערכו בשני אתרים שונים

בין  והגידול,   גבוהם מיטביים עם רמת  תנאיאיפשרו להשוות  מחצית  כלבין  בגליל מערבי    (מ"מ  700)כ    המשקעים 
   .שאיפשרו השוואה בין שני השדות, יםתפמשו  קווים 8 כללובשני הניסויים  מ"מ(.300מהמשקעים )כ  

 הקווים המשותפים לשני הניסויים כללו: 
    5B   10155-R12,10313 -10154;  R12-R12 :מכרומוזום   QTLעם   קווי אינטרוגרסיה

 R12-415 :7A  מכרומוזום   QTLעם איטרוגרסיה קו 
 4B  194-12R:מכרומוזום   QTLשל גדרה עם   אינטרוגרסיה

 (.QTL)ללא   R12- 101312רותה, גדרה ו  ביקורות:
 

אנו מעריכים ,  (5.  )איור מס  משמעותית מאשר בעכווך  נמ  ההיבול בקיבוץ רעים הי ההשוואה בין השדות הראתה ש
רעים נמצאה קורלציה  קיבוץ  בכמו כן    בין הצפון והדרום.  50%נמוכה בכ    משקעים  היא כמות  ליבול נמוך  שהסיבה  

 .  (r= -0.59 level, p = 0.001)הפוכה בין חלבון ליבול 
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 ירוק.   –כתום, רעים  –עכו  עכו ורעים.בויבול גרגרים   GPCערכי . 5יור א
 

 רעים:קיבוץ 
בין    GPCהיתה שונות גבוהה בנתוני    (.6קווי אינטרוגרסיה בחלקות גדולות בארבע חזרות )איור    8בניסוי זה נבחנו  

הבדל   נמצא  לא( דבר שהקשה על קבלת תוצאות משמעותיות סטטיסטית.  -10155R12החלקות, בעיקר ברותה )וקו  
. כצפוי  TKWאם כי נראתה עליה בשטח פני הגרגר ו  ,  בכמות החלבון  רותה וכל קווי האינטרוגרסיותבין  משמעותי  

 באיכות הגלוטן.לא היה שינוי 
עם הזרעים מאד קטנים ו  היה  הראה חלבון גבוה אבל ההכלאות במהלך  QRLשאיבד את ה   R12-10312 קו ביקורת

TKW  רותההאמיתית היה הזן מכל הקווים ולכן הביקורת  נמוך משמעותית . 
  17%של     בוןבחל   GPC  ב היתה עליה משמעותית   4B  ((G12-194מכרומוזום    QTL   עם באינטרוגרסיה של גדרה  

, ובנוסף, הצמח היה מאד ושטח הזרע היה יותר קטן  TKWירידה ב  מלווה ב היתה  היא  , אך  (7)איור    לעומת גדרה 
 . גבוה
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 בקיבוץ רעים  2020ניסוי  -. 6 איור

 
 
 

 בניסוי בקיבוץ רעים. 1000משקל ו, גודל גרגר, גרגרים : חלבון, יבול7איור 
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רגרסיה לינארית . ניתוח  GPD    ((grain protein deviationהראה יתרון ב    QTL  5Bרוגרסיה של רותה עם  טקו אינ
ניתן לראות     R12-10313,( בין רותה והקו המצטייןp<0.05מראה שיש הבדל משמעותי ) ש  GPCו    גרגרים  בין יבול

   שהקו המצטיין נמצא מעל קו הרגרסיה. (4באיור )

 
 

)עיגול כחול קו אינרוגרסיה  רעים.  ב  GPC  וגרגרים   רגרסיה לינארית בין יבול–  GPD.  8איור  
R12-101303.)עיגול אדום רותה , 

 
 גליל מערבי ניסוי 

בגליל המערבי  היבול   .7 ,5  4מים  מכרומוזו QTL  הנושאים  אינטרוגרסיה   קווי  נבדקו  (  9בגליל המערבי )איור בניסוי  
ברעים.   מהניסוי  משמעותית  הקווים  בכל  גבוה  היהיה  זה  בניסוי  בין  תגם  גבוהה  שונות  קווי  ת.  החזרוחמש  ה 

 בתנאים שנבדקו. GPC במשמעותי  לא הראו ייתרון  QTLעם ברקע רותה  אינטרוגרסיה 
. לפי המיפוי הגנטי  20-30%גובה הצמח עלה ב    רותה וגדרהרקע של  ב  -  4  מכרומוזום  QTLקווי אינטרוגרסיה עם  

מחיטת בר )שאין לה את האלל   , העברת הגן  RhtB1)נמצא בסמוך לגן לננסות ) 4מכרומוזום    QTLשערכנו ראינו שה  
 יותר מהביקורת, ל  ו אורך השיבולת גדגם  תכונה לא רצוייה בחיטה.    גורם לכך שהצמחים גבוהים,שמנסס את הצמח(  

 ביבול בשני הזנים.   הבדלאבל לא היה  
-R12נמצא שבשני קווים    ,GPC  לא היתה עליה ב  5B מכרומוזום    QTLעם  של רותה  קווי אינטרוגרסיה  בלמרות ש

 על קליטת חנקן טובהעיד  מהמרותה, דבר  (p<0.005)   גבוהים משמעותיתהיו    SPADערכי    R12-10154וגם ב    10313
 בקווים אלה לעומת רותה.יותר 

 
 

 2020. ניסוי בחוות גליל מערבי,9איור 
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  סיכום

(  4B, 5B 7A)  של חיטת בר  שונים  םכרומוזומלי  יםזוראמ  QTLהעברנו  קווי אינטרוגרסיה אליהם  במחקר זה נבחנו  
  QTLלמרות שהצלחנו להעביר אתה  .  (MAS)  םבעזרת הכלאות המלוות בסמנים מולקולריי  לשני זנים רותה וגדרה,

לשיפור  מחיטת הבר    QTLהתרומה של ה  ו  מכיוון  בתנאים שבדקנו  GPC  תמיד ראינו עליה משמעותית  השונים לא  
 בתנאי הסביבה. , וQTLרקע הגנטי אליו עבר ה , בQTLגנים הנמצאים בכל תלויה ב  חלבון 

 QTL  5 מכרומוזוםB   -  סבל משטיפה של כאשר השדה    ,2019בשנת  בניסוי  ותית ביותר נמצאה  עהתרומה המשמ
)ינוארהחנקן   העונה  פברואר(  -בתחילת  ממחסור  תחילת  סבלו  של  והצמחים  זהחנקן משמעותי  בניסוי  בקווים    ,. 

   R12-101303.בעיקר בקו  יותר מרותה    30%עד כ עליה בחלבון של ה ת הי,  5Bמכרומוזום   QTLאליהם הועבר
GPD    חישוב של שארתיות )הוא ערך של(residuals  לוקח  שדד  מ. ערך זה  יכול לשמש  מקו רגרסיה בין יבול לחלבון

היה      R12-101303  מצאנו ש  GPDחישוב  ב   .פוטנציאל לחלבון גבוהשיש להם    בחשבון את היבול כגורם בבחירת זנים
 .נבדלו משמעותית מרותהמקו הרגרסיה ו , שהיה עם ערכים גבוהיםשנבדקו בקיבוץ רעיםהקווים היחיד מ

 QTL    4מכרומוזוםB  –  קוב   G-194   ב  17%של  משמעותית  עליה  נמצאה  גדרה  ברקע בחיפה    יםניסוי שני  בחלבון 
בר גרמה לעלייה משמעותית בגובה הצמח שנראתה בכל שלושת   הזה מחיטת  QTLמאידך, העברת ה    .וקיבוץ רעים

בגלל מוטציה    בחיטה מודרניתגורם לננסות  ש RhtB1 גן  נמצא    QTLהסיבה היא שבצמוד ל    .הניסויים ובשני הזנים
לחלבון אינה רצויה בטיפוח חיטה.     QTLיחד עם ה  מחיטת הבר    עוברתש. תכונה זאת  קיימת בחיטת ברבגן שאינה  

 ה לשימוש בחיטה לתחמיץ.  אפשר לשקול שימוש בקווים גבוהים אל
QTL    7  מכרומוזוםA:  רומתו של ה  תQTL    7מכרומוזוםA    לGPC   בצמחים בודדים (  1)איור    2018בניסוי ב    הוכחה
 .  בחלקות צפופות  לא הוכחהאבל  

 מסקנות
, QTLרקע הגנטי אליו עבר ה  , בQTLגנים הנמצאים בכל  תלויה ב  לשיפור חלבון  מחיטת הבר    QTLהתרומה של ה  

 ת עקתנאי  בהתבטאה  ש  חיטת הברשל    5Bמכרומוזום    QTLהחשובה ביותר התקבלה מ    התרומהבתנאי הסביבה.  ו
"רותה המשופרת" מצטיינת במצבים קיצוניים ובלתי צפויים   .בקיבוץ רעים  ובשבעקת י  או בניסוי בגליל העליון  חנקן  

בקווים אלה וכדי להפחית פגיעה בתנאי עקה    הקליטה המשופרת של חנקן  לאור  .הגורמים למחסור בחנקן בקרקע
   חלבון.בשלא תפגע ביבול או   ברמהדישון ההפחתת   אפשרות  לבדוקי אסביבתית של עודף דישון, כד 

שורשים ועלים אורך  שערכנו בתנאי מעבדה מוכיחים שהקווים מראים יתרון משמעותי ב  תוצאות ראשוניות בניסוי
בתנאי עקת חנקן חריפים. כדי לאשר את התוצאות שקיבלנו אנו מתכוונים לבחון את קווי האינטרוגרסיה המצטיינים 

 בשדה עם דישון נמוך. 

 
 תודות

במימון   התבצע  זה  הפלחהמחקר  עובדי  באירגון  ארגון  עזרה  על  נפתליהו  ועוזי  אברבנל  לאיציק  מיוחדות  תודות   .
  'מס  של האיחוד האירופי   WHEALBI. תודות גם לקרן  המערבי ובקיבוץ רעיםבגליל העליון, בגליל  בגליל    ניסוייםה

n°FP7- 613556  ,  וקרןBARD  .מס US- 5196-19 א לדוקטורט  סטודנטים  לשני  במלגות  פטיוחה    נדריישתמכו 
 ובחנו את תכונת החלבון בניסויים במחקר הנוכחי.   MASה בשיטת  ערכו הכלאות גובטה שקולאי יונ
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