مجله بيوتكنولوژي كشاورزي
علمي-پژوهشي و ISC

ردیابی مکانهای ژنی مرتبط با مولفههای جوانهزنی برنج در تنش اسمتيک خشکی
حسين صبوری ،1مهناز

کاتوزی2

 1دانشيارگروه توليدات گياهي ،دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه گنبد كاووس.
 2كارشناس ارشد زراعت و دانشجوي كارشناسي ارشد اصالح نباتات دانشگه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

تاریخ دریافت ،1931/12/22 :تاریخ پذیرش1932/29/22 :

چکيده
قدرت جوانهزني باال یكي از فاكتورهاي مهم براي استقرار گياه در شرایط تنش خشكي است.
شناخت ساختار ژنتيكي صفات مرتبط با جوانهزني در شرایط تنش یكي از اهداف برنامههاي اصالحي مي-
باشد .سرعت جوانه زني ،طول ریشه چه و طول ساقه چه در شرایط تنش اسمتيک خشكي با استفاده از
نقشه ژنتيكي حاصل از  47نشانگر ریزماهواره و  192خانواده  12( F2:4گروه پيوستگي) جمعيت طارم
محلي × خزر ردیابي شد .در این مطالعه سه  QTLبا اثر افزایشي مثبت در جهت افزایش قدرت بذر در
فاصله بين نشانگرهاي  RM466و  RM259روي كروموزوم  1شناسایي شد .از بين QTLهاي تشخيص
داده شده  qGR-1aبزرگ اثر بوده و بيش از  22/24درصد از تغييرات مرتبط با سرعت جوانه زني را كنترل
نمود .همبستگي بين صفات مذكور و همپوشاني QTLها ناحيه مذكور نشان داد كه از این ناحيه كروموزومي
مي توان براي برنامه هاي انتخاب به كمک نشانگر استفاده نمود.

کلمات کليدی :برنج ،تحمل به خشكي ،جوانه زني ،مكان یابي ژنهاي كمي.
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براي شناسایي QTLهاي مرتبط با تحمل

مقدمه
استفاده از ارقام داراي قدرت جوانهزني باال

به خسارت قليایي 127 ،الین دابل هاپلوئيد

در نواحي گرمسيري كه با تنش خشكي مواجه

( )DHحاصل ازتالقي بين الین TN1

و

هستند ،امري ضروري است .به طوریكه امروزه

 Chunjiang 06مورد استفاده قرار گرفتند .در

قدرت جوانه زني باال یكي از صفاتي است كه در

پژوهشي چهارده  QTLافزایشي و سيزده جفت

ایجاد و توسعه ارقام برنج اصالح شده مورد توجه

 QTLاپيستاتيک كنترل كننده تحمل به قليایي

قرار ميگيرد ( .)Sabouri et al., 2008با رشد

ردیابي شد ( .)Cheng et al., 2008دو  QTLبا

چشمگير استفاده از نشانگرهاي مولكولي از دهه

اثر اصلي در منطقه  RM251–RM3280روي

 47ابزارهاي قدرتمندي براي تجزیه و تحليل

كروموزوم  1شناسایي شدند و  QTLs 1با اثر

ژنتيكي صفات كمي مرتبط با جوانهزني فراهم

اصلي بين  RM3286و  RM1279روي
4

گردیده است (.)Redona and Mackill, 1996

كروموزوم

شد.

جایگاههاي

مكانیابي

در مطالعهاي )1996( Redona and Mackill

اپيستاتيک ،RM1195 -RM1

-RM1358

سيزده  QTLردیابي نمودند كه چهار  QTLطول

 RM1279 - RM505 ،RM290و RM1246 -

ساقهچه (روي كروموزومهاي  1 ،1و  )9دو

 RM519به ترتيب بر روي كروموزوم  4 ،2 ،1و

 QTLطول ریشهچه (روي كروموزمهاي  1و )2

 12تحت تنش قليایي با اهميت گزارش شدند.

دو  QTLطول كلئوپتيل (روي كروموزمهاي 1

برخي از QTLهاي تحمل به تنش قليایي با -

و ) 2و پنج  QTLطول مزوكوتيل (روي

QTLهاي تحمل به شوري مطابقت داشتند.

كروموزومهاي  5 ،1 1،و  )4را تحت تاثير قرار

با استفاده از تعدادي از جمعيت اینبرد الین

دادند .در مطالعهاي براي توان ذخيرهاي بذر سه

نوتركيب ( )RILكه شامل 195الین حاصل از

 QTLروي كروموزومهاي  11 ،9و  12گزارش

تالقي ( Zhenshan 97Bرقم بومي) و IRAT109

شد

(رقم آپلند)QTL ،هاي طول كلئوپتيل و شاخص

( .)Zeng et al.,2006این QTLها مجموعا 15/7

مقاومت به خشكي شناسایي شد .ارتباط معني

درصد از تغييرات فنوتيپي كل را توجيه نمودند.

داري مثبت بين طول كلئوپتيل و شاخص مقاومت

QTLهاي مرتبط با سرعت جوانهزني ،طول

به خشكي تحت شرایط تنش آب وجود داشت.

ریشهچه و طول ساقهچه در تنش اسمتيک حاصل

در شرایط نرمال و تنش ،به ترتيب یازده و چهار

از سوربيتول ردیابي شد (.)Sabouri et al., 2008

 QTLبراي طول كلئوپتيل و شاخص مقاومت به

QTLهاي بزرگ اثر مكان یابي شده براي طول

خشكي روي كروموزوم ،9 ،4 ،2 ،5 ،7 ،2 ،1

ساقهچه در این مطالعه روي كروموزوم پنج و

 11و  12با استفاده ازنقشه پيوستگي SSR

دوازده قرار داشتند.

ردیابي شدQTL .هاي طول كلئوپتيل و شاخص
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مقاومت به خشكي در ناحيه مشابهي با QTLهاي

 QTLروي كروموزومهاي  2 ، 7و  9دو تا

تعداد و وزن ریشه قرار داشتند .عالوه بر این12 ،

مرتبط با سرعت جذب آب (،)qIR-6, qIR-9

و  1جفت جایگاه اپيستاتيک براي طول كلئوپتيل

یكي براي سرعت جوانه زني ) ،(qGR - 4دو تا

و شاخص مقاومت به خشكي ردیابي شد كه به

مرتبط با شاخص جوانه زني(qGI-4-1, qGI-4-

ترتيب  54/14درصد و  11/91درصد از تنوع

) 2و دو تا براي طول ریشه (qRL-4-1, qRL-4-

را بيان نمودند (.)Hu et al., 2007

) 2بودند .هيچ QTLاي براي كنترل طول ساقه و

در مطالعهاي مجموعهاي از الینهاي

قدرت بذر شناسایي نشد .دو  QTLبزرگ اثر

نوتركيب اینبرد براي صفات قدرت گياهچه در

بيش از  17درصد از واریانس فنوتيپي را توجيه

محيط هاي طبيعي مزرعه شامل دو تيمار (نرمال و

نمودند .بسياري از  QTLهاي مشاهده شده در

خشكي) ارزیابي شدند .نه  LTQبا صفات مرتبط

مناطقي گزارش شدند كه قبال براي تحمل به

با قدرت گياهچه شناسایي شد .این  LTQها

سرما گزارش شده بود .با این وجود qRL - 4 - 2

چهار تا  17درصد از كل تنوع را بيان نمودند .در

قبالً گزارش نشده بود (.)Wang et al., 2009

ميان این LTQها ،سه و چهار  LTQفقط در

جمعيت الین هاي نوتركيب اینبرد حاصل

شرایط تنش و دو تا بين دو تيمار مشترک بود.

از تالقي بين  IR26و  guiqiucuiJبراي

چهار  LTQبه طور همزمان روي دو صفت یا

شناسایي قابليت جوانه زني بذر برنج تحت تنش

بيشتر اثر داشتند .مقایسه  LTQها نشان داد كه

شوري كلرید سدیم مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج مكانیابي  LTQبر اساس ارزیابي هاي

شش صفت جوانه زني شامل سرعت جذب آب،

مزرعهاي مي تواند تا حدي با محققاني كه بر

سرعت جوانه زني ،شاخص جوانه زني ،طول

اساس آزمونهاي آزمایشگاهي انجام شده یكسان

ریشه ،طول ساقه و شاخص قدرت بذر مورد

ميباشد (.)Zhou et al., 2007

بررسي قرار گرفت .اختالفات معني دار در همه

جمعيت  F9الینهاي اینبرد نوتركيب

صفات تحت تنش شوري در ميان الینهاي برنج

) (RILحاصل از تالقي بين  IR28و Daguandao

مشاهده شد .توزیع فراواني صفات جوانه زني

براي تهيه نقشه پيوستگي و شناسایي صفات با

تحت تنش شوري در جمعيت  LIQتفكيک

قدرت جوانه زني بذرها مانند سرعت جذب آب،

پيوسته نشان داد كه نشان ميدهد صفات كمي

سرعت جوانه زني ،شاخص جوانه زني  ،طول

آنها توسط چندین ژن كنترل ميشوند .صفات

ریشه ،طول ساقه و قدرت بذر در دماي  17درجه

جوانه زني تحت تنش شوري توسط دو یا سه ژن

سانتيگراد استفاده شد .نتایج نشان داد كه صفات

اصلي عمدتا وراثت پذیري باال ،كه  12/5تا

مذكور داراي توزیع پيوسته هستند و چندین ژن

 7/99درصد تنوع فنوتيپي بيان كرد .شاخص

كنترل آنها را بر عهده دارند .در مجموع هفت

جوانه زني ،شاخص قدرت بذر و طول ریشه
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توسط دو ژن اصلي كنترل شد ( Wang et al.,

استفاده شد .مكانیابي فاصلهاي مركب با استفاده

 .)2010این مطالعه با هدف تعيين ساختار ژنتيكي

از نرم افزار Basten et ( QTL Cartographer

و نوع اثرات حاكم بر خصوصيات مرتبط با جوانه

 )al., 2001انجام شد.

زني با روش مكان یابي صفات كمي در جمعيت
برنج ایراني حاصل از تالقي طارم محلي × خزر

نتایج و بحث

اجرا شد.

بررسي فنوتيپي صفات مورد مطالعه حاكي
از وجود تغييرات كمي و پيوسته بود (شكل .)1

مواد و روشها

براي هر سه صفت سرعت جوانه زني ،طول

به منظور مكان یابي ژنهاي كنترل كننده

ریشه چه و طول ساقه چه ارزش هاي بيشتر از

صفات جوانه زني در جمعيت برنج ایراني ،ارقام

والد داراي حداكثر مقدار صفت و كمتر از والد

طارم محلي با خزر تالقي داده شدند و DNA

داراي حداقل صفت دیده شد كه مبين تفكيک

ژنومي  192بوته به تصادف آنها به روش

متجاوز براي صفات مورد مطالعه بود .آمارههاي

 )Saghi Maroof et al., 1994( CTABاستخراج

توصيفي براي صفات مورد مطالعه در جدول 1

گردید .اندازهگيري هاي فنوتيپي بر روي فاميل-

آمده است .ضریب چولگي و كشيدگي براي كليه

هاي  F4انجام گرفت و صفات سرعت جوانه

صفات معنيدار نشد .براي سرعت جوانه زني

زني ،طول ریشه چه ،طول ساقه چه روي نمونه

چهار  QTLبه ترتيب با نسبت درستنمایي

 177بذر از  27بوته هر خانواده در محلول

 22/77 ،12/75 ،14/19و  21/19مشاهده شد

حاوي مانيتول با هدایت الكتریكي  12دسي

كه مجموعا بيش از  57درصد از تغييرات مربوط

زیمنس بر متر ثبت شد .براي تهيه نقشه پيوستگي

به سرعت جوانه زني را كنترل نمودند (جدول 2

ژنتيكي نشانگرهاي  SSRدر جمعيت مورد

و شكل  .)2از بين QTLهاي ردیابي شده qGR-

مطالعه ،از داده هاي ژنوتيپي  47نشانگر چند

 22/24 1aدرصد از تغييرات مرتبط با سرعت

شكل در دو والد و  192فرد جمعيت  F2استفاده

جوانه زني را كنترل نمود .ازآنجائيكه QTL

گردید .گروههاي پيوستگي اوليه با استفاده از نرم

مذكور بيش از  27درصد از تغييرات را بخود

افزارهاي Manly and Olson, ( Map Manager

اختصاص داد بزرگ اثر شناخته شده و آلل هاي

 )1999ایجاد شدند QTL .هاي كنترل كننده

افزایشي این  QTLاز والد خزر باعث افزایش

صفات مرتبط با تحمل به تنش اسمتيک خشكي،

سرعت جوانه زني شد ،این  QTLرا براي برنامه

با استفاده از نقشه پيوستگي تهيه شده و ارزش-

هاي انتخاب به كمک نشانگر كاندید ساخت.

هاي فنوتيپي صفات شناسایي شدند .براي این

درجه غالبيت در هر چهار  QTLمثبت بود و نوع

منظور ،از روش مكانیابي فاصلهاي مركب

عمل ژن جز در  qGR-1aفوق غالبيت بود .براي
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طول ریشه چه نيز چهار  QTLتشخيص داده شد

سه صفت درصد جوانهزني ،طول ساقه چه و

كه از بين آنها  qRL-10بيش از سایر QTLها

طول ریشهچه را كنترل كردند ،ضمن اینكه

توانست تغييرات طول ریشه را كنترل كند

همبستگي فنوتيپي این دو صفت نيز بسيار باال

( .)21/55آلل هاي افزایش دهنده طول ریشه چه

بود.

از والد خزر توانست  7/11سانتي متر طول ریشه
چه را افزایش دهد .از بين QTLهاي مشخص

وجود همبستگيهاي منفي و معني دار بين

شده qRL-10 ،با نسبت درستنمایي  11/21و اثر

صفات ميتواند به وسيله اثرات پليوتروپي یا

افزایشي  1/21سانتي متر 14/24 ،درصد از

پيوستگي شدید بين ژنهاي كنترل كننده آنها

تغييرات طول ریشه چه را كنترل نمود .براي طول

توصيف شود .صفات همبسته اغلب به وسيله

ساقه چه پنج  QTLردیابي شد كه باالترین

QTLهایي كنترل مي شوند كه در نواحي مشابهي

تغييرات را  QTLروي كروموزوم  4توجيه نمود

بر روي كروموزومها قرار دارند ( Paterson et

( .)qSL-7موقعيت مكاني  qSL-7در مطالعه

 .)al., 1994چنين نتایجي براي امتياز ژنوتيپي در

حاضر با QTLهاي ردیابي شده توسط محققين

این مطالعه نيز مشاهده شد (جدول  .)1درصد

دیگر براي سرعت جوانه زني مطابقت داشت

جوانهزني ،طول ساقه چه و طول ریشهچه داراي

( .)Zhang et al., 2005a,bاثر افزایشي این ناحيه

همبستگيهاي معنيدار بودندQTL .هاي شناسایي

از ژنوم برنج روي كروموزوم هفت در هر دو

شده براي درصد جوانهزني ،صفات طول ساقه

مطالعه مثبت و در جهت افزایش قدرت جوانهزني

چه و طول ریشهچه را نيز كنترل نمودند .ضرایب

گزارش شد .باال بودن درصد توجيه این QTL

همبستگي بين درصد جوانهزني ،طول ساقه چه و

آنرا كاندید بسيار مناسبي براي برنامههاي انتخاب

طول ریشهچه در جدول  1آمده است .بنابراین

به كمک نشانگر ساخت .براي طول ساقه چه نيز

ميتوان نتيجه گرفت كه احتماال براي ژنهاي

یک  QTLروي كروموزوم یک ردیابي شد كه

كنترل كننده این صفات پليوتروپي حاكم بوده و

توانست  11/14درصد از تغييرات مربوط به

براي تجمع ژن هاي مفيد و هرمي كردن ژنها

طول ساقه چه را كنترل كندQTL .هاي مرتبط با

ميتوان از آنها استفاده نمود.

فاصله  RM466-RM259روي كروموزوم  ،1هر
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. آمارههای توصيفی برای صفات مرتبط با جوانهزنی-1جدول
Table 1- Descriptive statistics for germination traits.
طول ساقهچه
طول ریشهچه
سرعت جوانهزني
Plumule lenght

Radicle lenght

Germination rate

3.7987±0.115

5.0194±0.121

8.7587±0.101

4.0000

4.9750

9.0020

1.59607

1.67783

1.41036

Mean

ميانگين

Median
Std.

ميانه

انحراف استاندارد

Deviation
Variance واریانس

2.547

2.815

1.989

-0.140±0.158

0.104±0.165

-0.739±0.575

Skewness

-0.735±0.421

-0.690±0.354

0.165±0.346

Kurtosis

7.60

7.50

7.00

چولگي

كشيدگي
دامنه

Range

.های شناسایی شده برای صفات مرتبط با جوانهزنیQTL -2جدول
Table 2- Detected QTLs for germination traits.
نسبت

واریانس
بيان شده
Explained
variance

اثر غالبيت

اثر افزایشي

درستنما

Dominant
effect

Addative
effect

یي

نقطه اوج

نشانگرهاي

Pick point

كروموزوم

مجاور

Chrom
osome

QTL

RM466-RM259
RM562-RM543
RM7389-RM7000

1
1
3

qGR-1a
qGR-1b
qGR-3

سرعت جوانه

RM320-RM134

4

qGR-7

Germination
rate

RM466-RM259
RM259-RM3148
RM3148-RM5302
RM184-RM3152
RM8235-RM8144
RM3148-RM8097
RM320-RM478
RM152-RM8264
RM543-RM8231

1
7
1
10
1
1
7
8
1

qRL-1a
qRL-1b
qRL-1c
qRL-10
qSL-1a
qSL-1b
qRL-3
qRL-7
qSL-10

Flanking markers

Likeliho
od ratio

26.27
15.31
13.71

1.32
2.45
21.17

3.31
-2.10
0.99

17..39
12.45
22.44

26.8
32.1
12

18.84
17.27
11.32
12.25
21.55
18.77
14.21
16.14
20.21
9.12

4.32
-0.65
34.12
21.67
1.19
-0.77
-0.89
12.54
23.12
0.89

-0.32
3.21
1.87
0.11
0.88
5.34
-0.25
2.23
2.61
4.71

21.19
32.23
11.98
23.43
37.25
11.23
65.23
21.11
26.94
42.87

71.6
23.2
45.2
38.6
59
42.1
67.7
91.9
76.4
25.3

صفات
Traits

زني

طول ریشه چه
Root length

طول ساقه چه
Shoot lengh

. ماتریس همبستگی بين صفات مورد ارزیابی-9 جدول
Table 3- Correlation matrics of evaluated traits.
طول ساقهچه

طول ریشهچه

سرعت جوانهزني

Plumule lenght

Radicle lenght

Germination rate
Germination rate

1

1

Traits

سرعت جوانهزني

1

0.692**

Radicle lenght

طول ریشهچه

0.584**

0.363**

Plumule lenght

طول ساقهچه
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فراواني

Frequency

فراواني
فراواني

بB

 Aالف

Frequency

سانتيمتر Centimeter

سانتيمتر Centimeter

Frequency

مجله بيوتکنولوژی کشاورزی (دوره  ،2شماره  ،2تابستان )1939

سانتيمتر Centimeter
جC

شکل  -1نمودار ستونی صفات مورد بررسی ،الف -سرعت جوانهزنی ،ب-طول ریشهچه و ج-طول
ساقهچه.
Figure 1- Histogram of evaluated traits, A. germination rate, B. radicle length, C.
plumule length.
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0.0

RM8235

20.1

RM8144

43.1
61.9

0.0

RM1022

0.0

RM5481

23.7

RM6283

14.5

RM1048

31.6

RM416

51.7

RM6832

70.2

RM5626

80.8

RM7389

RM466

37.0

RM259

89.3

RM3148

101.4

RM5302

115.8

RM8097
109.5

129.6
141.0

171.5

RM5501
RM3475

179.4

RM488
RM5310

207.2

RM562

240.1
243.6

RM543
RM8068

265.3

RM8231

RM7000

Chromosome 3

0.0

RM184

30.6

RM3152

60.1

RM7545

80.1

RM4455

RM11

56.9

RM445

72.2

RM320

94.2

RM134

112.4

RM478

Chromosome 10

Chromosome 7

Chromosome 1
درصد جوانهزني
طول ساقهچه
طول ریشهچه

 حاصل از تالقی طارم محلی در خزر همراهF2  جمعيتSSR نقشه پيوستگی نشانگر های

2 شکل

.با مکان های ژنی کنترل کننده صفات مرتبط با جوانه زنی در برنج
Figure 2- linkage map of SSR merkers of F2 population caused Tarom Mahalli ×
Khazar with QTLs controlling of germination traits.
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Detection of chromosomal regions controlling drought osmotic stress in rice
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Abstract
Germination vigour is one of the most important factors for plant stablishing under
drought stress. In order to detect of quantitative trait loci related to drought tolerance in
germination stage a genetic map was provided by 74 SSR marker and 192 individuals of F2:4
derived from cross between Tarom mahalli × Khazar population. The hundred seeds of 20
families were used for recording of germination rate, radical length and plumule length.
Seventy four SSR markers grouped in 12 linkage groups. Thirteen QTLs were detected for
traits. Three QTLs were mapped on chromosome 1 that increased drought tolerance in
germination stage in rice. Out of these QTLs, qGR-1a distinguished as major effect and
explained 26.27% of the total variation. Correlations between traits and overlapping QTLs in
RM466-RM259 interval provided a good region for gene pyramiding and marker assisted
programs.
Key words: Rice, Drought tolerance, Germination, QTL mapping.



Corresponding Author: Sabouri H.

Tel: 09111438917

177

E-mail: hos.sabouri@gmail.com

