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 عضو هيئت علمی موسسه تحقيقات بيوتکنولوژی کشاورزی -٢

 چکيده
ده   . بهبود کيفيت دانه يکی از مهمترين اهداف اصالحی در بسياری از برنامه های به نژادی برنج می باشد             امًال پيچي کيفيت دانه در برنج صفت ک

وز، درجه حرارت          . ت و شامل کيفيت آسياب کردن، کيفيت ظاهری و کيفيت پخت و خوراک می باشد             ای اس  زان آميل يله مي ه وس کيفيت پخت بيشتر ب
ردد  ان می گ پرم بي فافيت آندوس ه و ش دازه دان يله ان ه وس وًال ب ه کيفيت ظاهری معم الی ک ود، در ح وام ژل تعريف می ش ی شدن و ق ايی . ژالتين شناس

ه های                         نشانگرهای   ق اجرای برنام ه از طري ران دارد، چرا ک ه نژادگ پيوسته با هر يک از اجزای مرتبط با کيفيت دانه در برنج، اهميت زيادی برای ب
ل شد  ) marker-assisted selection, MAS(گزينش به کمک نشانگر  ه حاضر،   . به طور هدفمند می توان به بهبود کيفيت نائ های  QTLدر مطالع

دند     ٢Fدر يک جمعيت   ) طول و عرض دانه   (ندازه دانه   کنترل کننده ا   رده شناسايی ش فيد و گ  ١٩٢.  حاصل از تالقی دو رقم برنج ايرانی به اسامی دم س
رنج کشور     ٢Fگياه   کشت  ) رشت ( از تالقی فوق بدست آمد که به همراه هر دو والد برای اندازه گيری ابعاد دانه در مزرعه تحقيقاتی موسسه تحقيقات ب
ر ( بذری استفاده گرديد و ميانگين طول و عرض دانه ٢٠ برای اندازه گيری ابعاد دانه از نمونه های  .شدند ذور  ) ميليمت اه    ٣Fدر ب  ٢F حاصل از هر گي

ه نقشه پيوستگی مولکولی از            . اندازه گيری شد    رای تهي اهواره        ٨٨ب ز م انگر ري ر روی        ) SSR( نش ع خوبی ب ه توزي تند،    ١٢ک رنج داش وزوم ب  کروم
 سانتی مورگان از ژنوم برنج را پوشش داد و فاصله متوسط  ٩/١٣۶٧، )LOD≥  ۵ و ٣/٠با حداگثر نوترکيبی    (نقشه پيوستگی حاصل    . فاده گرديد است

د  QTLبرای شناسايی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات مورد مطالعه از دو روش تجزيه  .  سانتی مورگان بود   ١٨نشانگرها از يکديگر     تفاده گردي .  اس
ابی  اب ان ي دا مک  ت

د  QTLبرای تأييد   ) CIM(مورد استفاده قرار گرفت و سپس از مکان يابی فاصله ای مرکب             ) LOD≥  ٣( فاصله ای    . های شناسايی شده استفاده گردي
ه  QTL شناسايی گرديد که پنج QTL ١٢ فاصله نشانگری حامل    ١٠در مجموع    د    QTL و هفت  طول دان رل کردن ه را کنت انس سهم واري  .  عرض دان

يله هر   ه وس ده ب ه ش وتيپی توجي ا % ۵/٩ از QTLفن ود% ١/٣۴ت ر ب ه، يک  . متغي رای طول دان وزوم QTLب ر روی کروم ر ب زرگ اث فاصله  (٣ ب
RM251-RM554(      دو . از واريانس فنوتيپی را توجيه کرد% ٣/١٩شناسايی شد که به تنهايیQTL    وزوم های ر روی کروم فاصله   (٣ بزرگ اثر ب

RM7-RM251 (  ٨و)   فاصلهRM256-RM230 (            ه ترتيب ه ب دند ک ابی ش رل           % ٠/٢٠و  % ١/٣۴مکان ي ه را کنت وتيپی عرض دان انس فن از واري
زايش طول      QTL ميليمتر متغير بود و در تمامی ٣٢/٠ ميليمتر تا    ٠٨/٠ها از   QTLاثر افزايشی   . کردند فيد باعث اف های شناسايی شده، الل های دم س
وع عمل   . شدند) QTL ميليمتر در هر  ١١/٠با متوسط اثر افزايشی     (و کاهش عرض دانه     ) QTL ميليمتر در هر     ٢١/٠ی  با ميانگين اثر افزايش   (دانه   ن

ه          QTLهای شناسايی شده از غالبيت جزئی تا فوق غالبيت متغير بوده و در همه QTLژن در   اهش عرض دان زايش طول و ک ه سمت اف ا، غالبيت ب ه
وزوم های      (RM481-RM125 و RM437-RM289گری  که در فاصله های نشان   QTLدو  . بود ر روی کروم دند،   ) ٧ و ۵به ترتيب ب شناسايی ش

 .های پيوسته بودQTLهای يکسان و يا پيوستگی قوی QTLهر دو صفت را کنترل کردند که احتماًال ناشی از اثرات پليوتروپی 
 QTLيابی ، نقشه لينکاژی، مکان SSRبرنج، ابعاد دانه، نشانگرهای : کلمات کليدی

  مقدمه
ده ای  . بهبود کيفيت دانه يکی از اهداف اصلی بسياری از برنامه های به نژادی برنج است      کيفيت دانه برنج صفت پيچي
کيفيت پخت و   ) He et al., 1999(است و شامل کيفيت آسياب کردن، کيفيت ظاهری و کيفيت پخت و خوراک می باشد        

يله ی م        ه وس ه بيشتر ب وام ژل تعريف می شود، در         خوراک صفتی است ک ه شدن و ق وز، درجه حرارت ژالتين زان آميل ي
دازه ی  ). Tan et al., 2000(حاليکه کيفيت ظاهری معموًال به وسيله ی اندازه ی دانه و شفافيت آندوسپرم بيان می شود    ان

رنج دارد        ده ی ب ام اصالح ش اری ارق ت تج ندی و موفقي رروی بازارپس تقيمی ب ر مس ه اث رنج در  مصرف. دان دگان ب  کنن
د از   . را ترجيح می دهند   ) تيپ اينديکا (خاورميانه و جنوب آسيا و از جمله ايران، بشتر ارقام دانه بلند و باريک                ام بع اين ارق

بنده و      ) تيپ جاپونيکا(پخت دانه های بلند و جدا از هم توليد می کنند، در حاليکه ارقام دانه کوتاه           ه های چس د از پخت دان بع
د   در اصط  ی     . الح شفته توليد می کنند و ارزش تجاری کمتری در بسياری از کشورهای دنيا دارن رنج يعن ه در ب دازه ی دان ان

يله      QTLطول و عرض دانه تنوع پيوسته در نتاج يک جمعيت نشان می دهند و              ه وس ا ب های کنترل کننده ی هر يک از آنه
د       ده ان ين مختلفی شناسايی ش ايج حاصل از     ). Redona & Mackill, 1998; Tan et al., 2000(ی محقق اگر چه نت

اق                QTLمطالعات محققين مختلف، از نظر تعداد و جايگاه          ا انطب وده است، ام های کنترل کننده ی ابعاد دانه بسيار متفاوت ب
رروی کروموزوم های              QTLزياد   ه ب دازه ی دان ده ی ان رل کنن ر آن داشت ت      ٧ و ٣های کنت ا را ب ف، م ا  در مطالعت مختل

QTL       يم رار ده ه ق ورد مطالع ز م ی ني رنج ايران ام ب ه را در ارق اد دان ای ابع ی   . ه ه ی ژنتيک ر تجزي ه ی حاض در مطالع
QTL            های کنترل کننده ی اندازه دانه با استفاده از يک جمعيتF2        داد ام شد و تع ی انج رنج ايران م ب  حاصل از تالقی دو رق
QTL             وع عمل ژن و س ا، ن وتيپی      ها، جايگاه کروموزومی آنه رات فن ين               QTLهم اث ه تعي ر طول و عرض دان ؤثر ب های م

 .خواهند شد

 مواد و روشها
رق         ) دم سفيد و گرده   (دو رقم برنج ايرانی      دند و       ٢Fبرای تهيه ی جمعيت در حال تف ذر  ١٩٢ تالقی داده ش  بدست  ٢F ب

وده، در حا      ) والد مادری (دم سفيد   . آمد د و باريک ب ه های بلن ا دان رده   يک رقم پابلند ب دری  (ليکه گ د پ ا     ) وال ه پ م نيم يک رق
ا فاصله ی     ٢Fگياهان  . کوتاه با دانه های کوتاه و پهن می باشد         د ب انتيمتر در مزرعه   ٢۵×٢۵ حاصل به همراه هر دو وال  س

 بذری  ٢٠برای اندازه گيری ابعاد دانه از نمونه های تصادفی          . کشت شدند ) رشت(آزمايشی مؤسسه ی تحقيقات برنج کشور       
رار گرفت                           استف تفاده ق ورد اس ه های ژنتيکی م ه جهت تجزي انگين طول و عرض دان رای استخراج     . اده شد و مي ، DNAب

ا و همکاران    DNA و والدين جمع آوری و استخراج   ٢Fبرگهای تازه و جوان گياهان  ه روش دالپورت  Dellaporta et( ب
al., 1983 (  ام شد د شکل    ٨٨. انج ر اساس نقشه     SSR نشانگر چن ه ب  ;Chen et al., 1997(های ژنتيکی موجود     ک

Temnykh et al., 2000; McCouch et al., 2002 ( کروموزوم برنج داشتند انتخاب شدند و ١٢توزيع خوبی بر روی 
نقشه لينکاژی به روش آناليز سه نقطه ای،   .  مورد استفاده قرار گرفتند   ٢Fبرای تعيين ژنوتيپ و تهيه نقشه لينکاژی جمعيت         

زار  ۵ برابر با LOD و حداقل ٣/٠ثر ميزان نوترکيبی با حداک  ,.Mapmaker/EXP Ver.3) Lincoln et al و با نرم اف
1993a (                     ان انتی مورگ ر حسب س ه فواصل نقشه ای ب وترکيبی ب ابع نقشه ی   ) cM(تهيه شد و نهايتًا برای تبديل سهم ن از ت

ورد انتظار         . کوسامبی استفاده گرديد   دلی    برای آزمون نسبت های م انگرها از آزمون        ) ١:٢:١( من اه نش تفاده  χ2در جايگ  اس
با استفاده از ) Lander & Botstein, 1989(ابتدا مکان يابی فاصله ای . ها به دو روش انجام شدQTLمکان يابی . گرديد
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زار    رم اف ا  ) Mapmaker/QTL Ver. 1.1b) Lincoln et al., 1993bن اب     LOD≥  ٣ب ام شد و سپس از مکان ي  ی انج

ب  له ای مرک د  ) Zeng, 1993 & 1994( فاص رای تأيي زار    QTLب رم اف تفاده از ن ا اس ده ب ايی ش ای شناس  QTLه
Cartographer Ver. 1.3) Basten et al., 2001 (استفاده گرديد. 

 نتايج و بحث
ل دوازده  وع ده فاصله ی حام نج   QTLدر مجم ه پ د ک ايی گردي ر دو صفت شناس رای ه تQTL ب ه و هف ول دان   ط

QTL   ١، شکل ١جدول ( عرض دانه را کنترل کردند .(QTL     ر روی کروموزوم های ه ب ، ٢های کنترل کننده ی طول دان
دند٨ و ٧، ۵، ٣ ابی ش ان ي ا QTLيک .  مک وزوم RM251-RM554 در فاصله ی LOD=٣٢/۶ ب ر روی کروم  ٣ و ب
)gl3 (          ايی ه تنه ه ب ه را کنت           % ٣/١٩شناسايی شد ک وتيپی طول دان وع فن رد  از تن ر افزايشی     . رل ک ا از   QTLاث ا  ٠٨/٠ه  ت

ه ی       ٣٢/٠ ود و در هم ر ب ه        QTL ميليمتر متغي زايش طول دان فيد باعث اف ای دم س ا، الله ر افزايشی     (ه ا متوسط اث  ٢١/٠ب
ه،   . شدند) QTL ميليمتر در هر ١١/٠با متوسط اثر افزايشی (و کاهش عرض دانه ) QTLميليمتر در هر     برای عرض دان

رل         %  ٢٠و  % ١/٣۴شناسايی شد که به ترتيب       gb8 و gb3ثر يعنی    بزرگ ا  QTLدو   از کل تنوع فنوتيپی موجود را کنت
ود                      QTLاثر غالبيت برای تمامی     . کردند ه ب ه و کاهش عرض دان زايش طول دان ه سمت اف ده ب از دوازده  . های شناسايی ش
QTL     شناسايی شده، سه QTL                  زايش طول و ک رای اف ا را ب وق غالبيت ژنه د و شامل             عمل ف ه نشان دادن اهش عرض دان

gl2  ،gb2  وgb9 اير  .  بودند-١٢/١ و -٣٠/١، ١٢/١ به ترتيب با درجه غالبيت اقص       QTLس ا ن ی ت ا عمل غالبيت جزئ ه
 . نشان دادند٨۴/٠ تا ١٢/٠ژنها را برای افزايش طول و کاهش عرض دانه، با درجه غالبيت از 

ه اختالف ز ن است ک ر اي اد ب ی اعتق ه طور کل ر ب ايی بهت ه موجب شناس ورد مطالع دين از نظر صفات م ين وال اد ب ي
QTL  ز در شناسايی                         . ها خواهد شد انگرها ني وع نش ه و ن ورد مطالع اگر چه عوامل ديگری نظير نوع و اندازه ی جمعيت م
QTL ه   ميليمتر و٨٨/۵±٢٠/٠ ميليمتر و ٣٨/٧±١۶/٠والدين دم سفيد و گرده به ترتيب با طول دانه          . ها موثرند  عرض دان

ه ی   .  نشان دادند  α%=١ ميليمتر اختالف بسيار معنی داری در سطح احتمال          ٧۵/٢±١٣/٠ ميليمتر و    ٩٠/١±٠۴/٠ی   تجزي
QTL                 صفات نشان داد که هر يک از اين صفات به وسيله ی يک يا دو QTL    اد    ( بزرگ اثر دين  ) با اثرات فنوتيپی زي و چن
QTL  ر ک اث م    ( کوچ وتيپی ک رات فن ا اث ک ب ر ي رل)ه   کنت

ده است    ل   . می شوند، نتايج مشابهی به وسيله ی محققين ديگر گزارش ش ا و مکي دو ) Redona & Mackill, 1998(ردون
QTL         ه هر يک حدود       ٧ و٣ بزرگ اثر بر روی کروموزوم های د ک ه را     % ٢٠ شناسايی کردن وتيپی طول دان وع فن از تن

اه   )gl3( شناسايی شد   ٣رگ اثر بر روی کروموزوم     بز QTLبرای طول دانه در اين مطالعه يک        . توجيح کردند  ه جايگ ، ک
ی داشت         ين قبل ا مطالعات محقق ابهی ب امًال مش  ,.Huang et al., 1997; Redona & mackill, 1998; Tan et al(ک

ی داشت    ) gl7 (٧مکان يابی شده بر روی کروموزوم QTL ، اما )2000 اوتی از مطالعات قبل ر عالوه ب  . جايگاه کامًال متف
ر روی کروموزوم     QTLبرای عرض دانه برنج يک ) Redona & Mackill, 1998(آن، ردونا و مکيل  ر ب زرگ اث  ٧ ب

د ٨ و ٣، ٢ کوچک اثر بر روی کروموزوم های    QTLو سه    ه ی حاضر دو     .  شناسايی نمودن ه در مطالع الی ک  QTLدر ح
ای         وزوم ه ر روی کروم ه ب رض دان رای ع ر ب زرگ اث ر دو    ) gb8 (٨و ) gb3 (٣ب ه ه د ک ايی ش اه QTLشناس  جايگ

ا     ل         QTLکروموزومی يکسانی ب ا و مکي ده توسط ردون ر شناسايی ش ) Redona & Mackill, 1998( های کوچک اث
نج        . داشتند ر آن پ ا                        QTLعالوه ب ين آنه ه از ب ابی شد ک ه مکان ي ن مطالع ه در اي رای عرض دان ر ديگر ب  gb5 کوچک اث

د   gb7 و gb2 قبلی داشت و جايگاه دقيقًا يکسانی با مطالعات ی نشان دادن  Tan et( نيز انطباق تقريبًا خوبی با گزارشات قبل
al., 2000 .( با اين حال، دوQTL  ۶ جديد در اين مطالعه شناسايی گرديد که بر روی کروموزوم های) gb6 ( ٩و) gb9 (

ر روی   QTLاز طرف ديگر دو . ه باشندقرار داشتند و احتماًال مکان های اختصاصی برای والدين ايرانی مورد استفاد    ه ب  ک
دند، هر دو صفت           ) RM481-RM125فاصله ی     (٧و  ) RM437-RM289فاصله ی    (۵کروموزوم های    ابی ش مکان ي

ی    رات الل ا اث د، ام رار دادن أثير ق ه را تحت ت ود  QTLطول و عرض دان امًال متضاد ب ن دو صفت ک ر روی اي وق ب های ف
دول( ن  ). ١ج تگی اي ه همبس ی داری    مطالع ی معن تگی منف ه همبس ان داد ک فات نش ول و  ) r=٣٢١/٠ و α%=١(ص ين ط ب

واحی                        . عرض دانه وجود داشت    ين صفات، وجود ن ی دار ب ل وجود همبستگی معن ه دلي ود ک ری نم می توان چنين نتيجه گي
ا          ) هایQTL(ژنومی   رای صفات ب ه ب ه طوری ک د، ب  همبستگی  يکسانی است که هر دو صفت را تحت تأثير قرار می دهن

ی                       QTLمثبت اثرات اللی اين      رات الل ا همبستگی منفی اث رای صفات ب وده و ب م جهت ب ا ه ود    QTLه د ب ا متضاد خواه . ه
ه        د ک اه های کروموزومی         QTLمحققين ديگری نيز در مطالعات خود نشان داده ان ته اغلب در جايگ رای صفات همبس ا ب ه

 ).Xiao et al., 1996; Hittalmani et al., 2002; Septiningsih et al., 2003(مشابهی مکان يابی می شوند 

 تقدير و تشکر
رنج کشور                ات ب ق در موسسه ی تحقيق ن     ) RRII(تمامی عمليات زراعی و آزمايشگاهی اين تحقي الی اي ا حمايت م و ب
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 دم سفيد/حاصل از تالقی گردهF ٢براي ابعاد دانه برنج در جمعيت هاي شناسايي شده QTL -١جدول
 درجه 

 ١غالبيت   
(d/|a|) 

    اثر
 غالبيت 

(d) 

    اثر 
 افزايشي 

(a) 

درصد 
٢واريانس LOD ٣موقعيت

(CM) 

نشانگرهاي مجاور
QTL۴ صفت

١٢/١ ١٨/٠ ١۶/٠- ٧/١٣ ٢ ٧١/٣ 
RM438-
RM341

gl2

٧٨/٠ ١۴/٠ ١٨/٠- ٣/١٩ ٣٢/۶ ۶ 
RM251- 
RM554

gl3a

٩۵/٠ ١٨/٠ ١٩/٠- ٠ ٧/٧۶/١ ٣۶ 
RM319- 
RM168

gl3b

٨۴/٠ ٢٧/٠ ٣٢/٠- ۵/١٣ ۶١١ ١/٣ 
RM437- 
RM289

gl5

١٢/٠ ٠٢/٠ ١۶/٠- ۴/١٢ ۵٣/٣ ۵ 
RM481- 
RM125

gl7

٣۶/٠ ٠٨/٠ ٢٢/٠- ٨/١۵ ۵٨/۴ ١٠ 
RM72- 
RM515

gl8

     طول
 دانه     

٣٠/١- ١٣/٠- ١٠/٠ ٢/١۶ ١٠ ٠٨/٧ 
RM279- 
RM555

gb2

۴٧/٠- ٠٧/٠- ١۵/٠ ١/٣۴
٠٢/

١۵ 
۵ RM7- RM251 gb3

٧٣/٠- ٠٨/٠- ١١/٠ ٩/١۴ ٢٠/۶ ۴ 
RM437- 
RM289

gb5

۵۵/٠- ٠۵/٠- ٠٩/٠ ۵/١٠ ۴٣/۴ ٢ RM527- RM3 gb6

٧٠/٠- ٠٧/٠- ١٠/٠ ١/١٠ ٢١/۴ ٩ 
RM481- 
RM125

gb7

۴٢/٠- ٠۵/٠- ١٢/٠ ٠/٢٠ ۴٨/٨ ۶ 
RM256- 
RM230

gb8

١٢/١- ٠٩/٠- ٠٨/٠ ۵/٢٢ ٧٩/٣ ٩ 
RM434-
RM201

gb9

عرض 
 دانه 

 
 
 

                                                 
 افزايشي حماسبه درجه غالبيت به صورت نسبت اثر غالبيت به قدر مطلق اثر -١

 .(|d/|a)شده است 
شده   توصيف QTL  سهمي از واريانس فنوتيپي صفت مربوطه آه به وسيله هر -٢

 .است
.  از نشانگر مست چپ و بر حسب سانيت مورگان حماسبه شده استQTL  فاصله -٣
٤- QTL در اين . اند نامگذاري شده) ١٩٩٧(ها بر اساس روش مك آوچ و مهكاران

 عالمت اختصاري صفت آمي نوشته شده و به دنبال آن مشاره آروموزوم روش ابتدا
، عرض دانه (grain length) به ترتيب طول دانه gs و gl، gb. شود مربوطه نوشته مي

(grain breadth) و شكل دانه (grain shape)دهند  را نشان مي.



 
 

 
 

 
 

 
 

                     QTLهای کنترل کننده طول دانه 
 

                     QTLهای کنترل کننده عرض دانه 
 

نشانگرها در سمت راست . سفيد دم/ قي گرده حاصل از تال٢F در جمعيت SSR نشانگر ٨٨ نقشه پيوستگي -١شكل
اعداد باالي . اند ها نشان داده شده ها و فاصله ژنتيكي بين آنها بر اساس تابع آوسامبي در سمت چپ آروموزوم آروموزوم
 .دهند ها شماره گروههاي پيوستگي را نشان مي آروموزوم
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