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زني برنج در شرايط غيرهوازي، جمعيتي شامل  بط با جوانههاي ژني مرت به منظور شناسايي مكان

به عنوان  IR64به عنوان والد مادري با رقم  KHAO HLAN ON (KHO)از تالقي  BC2F2گياه  398

نشانگر  680مطالعه چند شكلي در والدين با . اي مورد مطالعه قرار گرفتند والد پدري و والد دوره

نشانگر چند شكلي واضح بين والدين را نشان دادند  171 ن آنهاريزماهواره انجام گرفت كه از بي

طول نقشه كروموزمي . و از آنها براي ارزيابي ژنوتيپي جمعيت مورد مطالعه استفاده بعمل آمد

مورگان بين دو نشانگر مجاور  سانتي 3/8اي  مورگان با ميانگين فاصله سانتي 5/1483مورد استفاده 

زني در شرايط  نشان داد كه دامنه بقاء آنها از نظر جوانه BC2F2هاي  نتايج ارزيابي الين. بود

با استفاده . درصد بدست آمد 28درصد متغير بوده و ميانگين آن در حدود  68غرقابي از صفر تا 

زني  براي جوانه QTLاي مركب، تعداد شش  يابي فاصله اي و مكان يابي فاصله هاي مكان از روش

، دو )qAG-1-2و  qAG-1-1(يك   در كرموزوم QTLدند كه دو در شرايط غيرهوازي شناسايي ش

QTL هفت   در كرموزوم)qAG-7-1  وqAG-7-2 ( و دوQTL نه   در كرموزوم)qAG-9-1  وqAG-9-2 (

به جمعيت مورد مطالعه منتقل  KHOمنفي بود كه از والد  QTLاثر افزايشي پنج . قرار داشتند

زني در شرايط  باعث افزايش تحمل به جوانه KHOهاي  نتايج نشان داد كه آلل. گرديد

زني  درصد از تغييرات فنوتيپي جوانه 93ها توانستند حدود QTLاين . گردند غيرهوازي مي

  .غيرهوازي را در جمعيت مورد مطالعه توجيه نمايند
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کشت مستقيم برنج در کشورهاي آسيايي با استقبال زيادي روبرو 

شده است، زيرا هزينه اين روش كمتر بوده و از نظر عملياتي نيز 

در نواحي مستعد به سيالب، که معموالً ). ۲۲(ساده است 

گردند، کشت  در اوايل فصل کاشت با آن مواجه مي برنجکاران

تحت اين شرايط کشاورزان . مستقيم همواره با چالش مواجه است

دهند كه به ناچار بايستي متحمل  يا دوباره کشت برنج را انجام مي

هاي بيشتر شده و همچنين ممكن است با مشکالتي در  هزينه

ت مجدد صرفنظر شوند، يا اينكه از كش انتهاي فصل رشد روبرو 

يك راه . شودنموده و لذا کاهش محصول در اين مناطق ديده می

حل اساسي براي مقابله با اين چالش استفاده از ارقام برنج متحمل 

هنگام و تحمل  به شرايط غيرهوازي است كه با استقرار زود

عالوه بر اين، . گذارد شرايط غيرهوازي اين مشكل را پشت سر مي

متر آب باالي سطح  ري نگهداري چند سانتيتحت شرايط آبيا

خاک بعد از کاشت مستقيم، يك روش پايدار، ارزان و مؤثر در 

  ). ۶(شود  هاي هرز محسوب مي کنترل علف

اصالح براي افزايش قدرت بذر و گياهچه و تحمل به شرايط 

زني توسط چندين محقق انجام گرفته  غيرهوازي در مرحله جوانه

پيشرفت مطالعه پيرامون اصالح ). ۳۲، ۳۱ ،۳۰، ۲۱، ۶، ۲(است 

زني برنج به واسطه  تحمل به شرايط غيرهوازي در مرحله جوانه

اطالعات محدود در مورد مبناي ژنتيكي مقاومت به شرايط 

غيرهوازي و همچنين بدليل طرز عمل پيچيده آن و استفاده از 

 هاي ناکارآمد در ارزيابي تحمل به شرايط غيرهوازي بسيار روش

آهسته بوده است كه اين امر منجر به عدم دسترسي به ژرم پالسم 

  ).۲۳، ۱۲(مناسب گرديده است 

با پيشرفتي که در تجزيه و تحليل نشانگرهاي مولکولي بدست 

توان صفات ساده و کمي را مورد تجزيه و تحليل  آمده است، مي

اي نشانگره. هاي کنترل کننده آنها را شناسايي نمود قرار داده و ژن

هاي مطلوب شده و پيشرفت ژنتيكي  مولکولي موجب انتخاب آلل

شناسايي نشانگرهاي مولکولي که با ). ۲۶(گردند  را باعث مي

در ) شرايط غيرهوازي(هاي کنترل کننده مقاومت به سيالب  ژن

تواند انتخاب براي اين  باشند، مي زني پيوسته مي مرحله جوانه

درت تظاهر پاييني است، پذيري و ق صفت را که داراي توارث

تواند  انتخاب به کمک نشانگرهاي مولکولي مي. تسهيل نمايد

هاي مرسوم  تر از ارزيابي تر، کارآمدتر و مقرون به صرفه سريع

  ). ۱۲(تحت شرايط غيرهوازي باشد 

المللي تحقيقات  هدف از اجراي اين تحقيق كه در موسسه بين

ج انجام گرفت، شناسايي  ۱۳۸۶الي  ۱۳۸۳هاي  طی سال ١برن

زني تحت شرايط  هاي ژني مرتبط با مقاومت به جوانه مکان

و مشخص نمودن اثرات هر  BC2F2غيرهوازي در يك جمعيت 

  . مكان ژني در اين صفت بود

  

  

  زني ارزيابي تحمل به شرايط غير هوازي در مرحله جوانه) ۱

هاي  در ابتدا بيش از ده هزار نمونه از خزانه ژنتيكي و الين

هاي متحمل به شرايط  اصالحي برنج براي يافتن ژرم پالسم

اين ارزيابي با کشت . زني ارزيابي شدند غرقابي در مرحله جوانه

مستقيم بذرها در ظروف پالستيكي که داراي اليه کم عمقي از 

هاي مربوطه  مونه در رديفبذرهاي هر ن. خاک بودند انجام گرفت

. متر غرقاب گرديدند سانتي ۱۰کاشته شده و بالفاصله تا ارتفاع 

هفته حفظ گرديد و سپس تعداد بذور  ۳اين ارتفاع آب بمدت 

نتايج ارزيابي . زني محاسبه شد جوانه زده و در نتيجه درصد جوانه

ها داراي قدرت زنده ماندن  نشان داد که تعداد محدودي از نمونه

هاي داراي  از ميان ژنوتيپ. بيشتر در شرايط غيرهوازي بودند

 KHAOزني در شرايط غرقابي، رقم  تحمل مناسب به جوانه

HLAN ON  زني در شرايط  كه زيرگونه ژاپونيكا بوده و به جوانه

ناميده  KHOپس به اختصار  غيرهوازي مقاوم است و از اين

قاومت پايدار اين رقم م. براي مطالعه بيشتر انتخاب گرديد شود مي

بلند،  اين رقم پا . در آزمايشات تکراردار نيز مورد تائيد قرار گرفت

  .باشد مقاوم به سرما و معطر مي

  

  مواد گياهي بکار رفته ) ۲

که از زيرگونه اينديكا است و به شرايط جوانه زني  IR64رقم 

به  KHOغيرهوازي نيمه حساس است به عنوان والد پدري با رقم 

تالقي برگشتي  IR64بدست آمده با  F1عنوان والد مادري تالقي و 
                                                           
1 International Rice Research Institute (IRRI) 

 مقدمه

  ها مواد و روش
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  BC1F2الين  ۱۵۰نتاج بدست آمده خودگشن شده و . داده شد

بر مبناي فنوتيپ  BC1F2الين  ۱۸ها،  از ميان اين الين. بدست آمد

هايي که داراي صفات نامطلوب از قبيل بلندي و  انتخاب و الين

ابتدا  BC2F1به منظور توليد جمعيت . عقيمي بودند حذف شدند

 ۵۰روزه آنها در دماي  ۵با تيمار  BC1F2هاي  خواب بذرهاي الين

گراد شکسته شد و سپس تالقي برگشتي آنها با رقم  درجه سانتي

IR64 ۴۲۳هاي بدست آمده خودگشن شده و  الين. رفتانجام گ 

بهترين خوشه هر گياه بطور جداگانه . بدست آمد BC2F2گياه 

اي  هاي آن گياه بصورت توده و بقيه خوشه ٢براي مطالعه ژنتيكي

  . برداشت شدند ٣جهت مطالعه فنوتيپي

  

  زني بذر  آزمايش قدرت جوانه) ۳

، از BC2F2بوته  ۴۲۳براي انجام آزمايش قدرت جوانه زني بذور 

بذر بصورت تصادفي انتخاب و اين بذرها در  ۴۰هر نمونه تعداد 

هاي مخصوص کشت و  بذر در سيني ۲۰تكرار و در هر تكرار  ۲

ميزان . با مقدار کمي خاک الک شده باغباني پوشيده شدند

 ۱۰زده در مدت  ي جوانهزني بر اساس ميانگين تعداد بذرها جوانه

زني کمتر از  هايي که داراي قدرت جوانه روز ارزيابي شد و الين

بدين ترتيب آزمايش در . بودند حذف شدند) الين ۲۵(درصد  ۸۰

  .ادامه يافت BC2F2بوته  ۳۹۸شرايط غيرهوازي با 

  

   QTLيابي  مطالعه ژنوتيپي و مكان) ۴

هر   وشه اصليبذرهاي انتخاب شده از خ DNAبراي استخراج 

هاي  زني، برگ نمونه گياهي در يك رديف کاشته و پس از جوانه

بر  DNAاستخراج . اي برداشت شدند هر رديف به صورت توده

با  DNAغلظت . انجام گرفت) ۱۵(اساس روش موري و تامسون 

برآورد ) ۲۰۰۰مدل  Thermo از شرکت( ٤اسپکتروفتومتر نانودراپ

نانوگرم در  ۱۰الي  ۵هر نمونه به حدود  DNAغلظت . گرديد

 PCRليتر بافر  ميكرو ۲از  PCRمخلوط . ميكروليتر رقيق گرديد

، يك واحد آنزيم تك dNTPsميكروليتر  MgCl2 ،۲محتوی 

/. ۱مرآز، يك ميكروليتر از پرايمرهاي ريزماهواره با غلظت  پلي
                                                           
2 Genotyping 
3 Phenotyping 
4 Nanodrop 

ل تشکي) نانوگرم ۲۰معادل (  DNAميكروليتر از ۳ميكرومول و 

 ۹۴شامل واسرشت اوليه در دماي  PCRهاي  چرخه. شده بود

چرخه متوالي که به  ۳۵دقيقه و  ۵گراد به مدت  درجه سانتي

درجه  ۵۵ثانيه،  ۴۵گراد به مدت  درجه سانتي ۹۴ترتيب شامل 

 ۲گراد به مدت  درجه سانتي ۷۲ثانيه و  ۴۵گراد به مدت  سانتي

درجه  ۷۲ي در دماي دقيقه و در انتها يك مرحله امتداد نهاي

با استفاده از ژل  PCRمحصوالت . دقيقه بود ۵گراد به مدت  سانتي

آميزي  درصد تفکيك، با اتيديوم برومايد رنگ ۸پلي آکريل آميد 

  .شده و سپس با اشعه ماوراء بنفش بررسي شدند

نشانگر ريزماهواره  ۶۸۰مطالعه چندشکلي در والدين با استفاده از 

را  نشانگر باندهاي واضح و روشني ۱۷۱ن آنها از بي. انجام گرفت

نشان داده و براي ارزيابي ژنتيكي جمعيت مورد مطالعه قرار 

و باندهاي تيپ والد  Hباندهاي هتروزيگوت بصورت . گرفتند

  ).۱شکل(مشخص گرديدند  Bبا  IR64اي دوره

فاصله پيوستگي بين نشانگرها با استفاده از نقشه ژنتيكي 

Nipponbare/Kasalath )۵ ( و نقشه فيزيكي برنج)محاسبه ) ۹

 Mapchartافزار  نقشه پيوستگي در اين تحقيق از طريق نرم. گرديد

  .ترسيم شد) ۲۸(

  زني غيرهوازي با استفاده از روش تك هاي ژني صفت جوانه مکان

(SPA)اي  نقطه
(IM)اي  يابي فاصله ، مکان٥

اي  يابي فاصله و مکان ٦

(CIM)مرکب 
هاي ژني  تجزيه و تحليل اوليه مکان. انجام گرفت ٧

  QGene 3.4افزار به کمک نرم IMو  SPAبا استفاده از دو روش 

افزار  با نرم IMبراي تجزيه و تحليل به روش . انجام شد) ۱۶(

QGene  از ساختارBC2 استفاده و فاصله پيمايش يك سانتي  

رکيبي به فاصله براي تبديل درصد نوت. مورگان در نظر گرفته شد

به منظور يافتن يك . استفاده گرديد ٨ژنتيكي از تابع کوسامبي

هاي ژني مورد مطالعه از روش  دار براي مکان آستانه معني

کروموزوم استفاده شد  ۱۲ده هزار مرتبه براي  ٩گيري مجدد نمونه

)۴(.  
                                                           
5 Single Point Analysis (SPA) 
6 Interval Mapping (IM) 
7 Composite Interval Mapping (CIM) 
8 Kosambi function 
9 Permutation 
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اين روش . نيز استفاده شد CIM، از روش IMعالوه بر روش 

هاي  QTLو ) ۳۲(زمينه ژنتيكي را کاهش دهد تواند اثرات  مي

هاي  QTLرا تائيد نمايد و همچنين  IMبدست آمده با روش 

هاي بزرگ اثر پنهان  QLTبيشتري را که ممکن است بوسيله 

با استفاده از روش  ١٠عامل کمکی. يابي نمايد مانده باشند را مکان

 افزار و به کمک نرم =Fout./.۱و  =Fin./.۱اي با  رگرسيون مرحله

QTL Cartographer (ver.2.5)   در روش ). ۲۹(انتخاب شدCIM 

در يك فاصله، از ساير نشانگرها براي  QTLدر زمان آزمون براي 

ها و نيز براي كاهش واريانس باقيمانده به عنوان QTLكنترل بقيه 

كند و در نتيجه باعث بهبود آزمون  عامل كمكي استفاده مي

با استفاده از روش  CIMدار براي  ستانه معنيآ. گردد مي

گيري مجدد هزار مرتبه براي جمعيت مورد مطالعه بدست  نمونه

  . آمد

و اثر افزايشي  QTLبوسيله هر  (R2)واريانس فنوتيپي توجيه شده 

QTL ها نيز برآورد شدند.  

  

  

  ارزيابي جمعيت گياهي مورد مطالعه) ۱

بدست آمده نشان داد که قدرت بقاء جمعيت در شرايط   نتايج

زني حدود  ٪ متغير بوده و ميانگين جوانه۶۸غرقاب از صفر الي 

هاي درصد  توزيع داده. بود ۰۱۲/۰٪ و واريانس آن تقريباً  ۲۸

جوانه زني داراي توزيع پيوسته بوده و اين بدان معني است که 

کمي باشد و در کنترل تواند به صورت  توارث اين صفت مي

  ). ۲شکل (ژنتيكي اين صفت بيش از يك ژن دخالت دارند 

  

  ها  QTLيابي  مطالعه ژنوتيپي و مكان) ۲

هاي هر خانواده بصورت توده براي استخراج  از آنجا كه برگ

DNA  برداشت شده بودند، تيپ هموزيگوت براي والد دهنده

KHO عيت بدست نيامد و فقط بصورت هتروزيگوت در جم

BC2F2 لذا باندهاي تيپ آن بصورت . مشارکت داشتH  و

  ).۱شكل(مشخص گرديدند  Bبا  IR64اي باندهاي تيپ والد دوره
                                                           
10 Cofactor 

که چندشکلي  ريزماهوارهنشانگر  ۱۷۱دامنه قطعات تکثير شده در 

جفت باز متغير  ۴۴۰تا  ۸۳واضحي را در والدين نشان دادند از 

و فاصله بين  ريزماهوارهنشانگر  ۱۷۱نقشه پيوستگي  ۳شکل . بود

مورگان  سانتي ۵/۱۴۸۳اندازه کل اين نقشه . دهد آنها را نشان مي

مورگان بين دو نشانگر مجاور بوده  سانتي ۳/۸با متوسط فاصله 

دار  ، سطح معنيLODمطابق با ميانگين  IMدر روش . است

و با احتمال کمتر از  ۷/۴بيش از  ۰۱/۰آزمايش با احتمال کمتر از 

دار براي  سطح معني CIMدر روش . بدست آمد ۸/۳بيش از  ۰۵/۰

و  ۵۲/۳بيش از  LODمطابق يا ميانگين  ۰۱/۰احتمال کمتر از 

 ۴۸/۳يش از ب LODمطابق با ميانگين  ۰۵/۰براي احتمال کمتر از 

  .بوده است

هاي حاصله  QTLهاي بدست آمده در اين تحقيق با  QTLنتايج 

هايي که با  QTL. مورد مقايسه قرار گرفتند) ۷(از مطالعات قبلي 

  :ديگر مطالعات هم پوشاني داشتند به دو دسته تقسيم شدند

۱ (QTL  هايي که هم از نظر موقعيت مکاني و هم از جهت صفت

اي داشتند،  هايي که موقعيت مکاني مشابه QTL) ۲مشابه بودند، 

  .نمودند ولي صفات متفاوتي را کنترل مي

در اين  IMو  SPAهاي هاي ژني بدست آمده با روشمکان

جمعيت مطابقت خوبي با يكديگر داشته و در نتيجه فقط نتايج 

IM ل برتري اين روش نسبت به روش به دليSPA  مورد بررسي

زني در شرايط غرقابي  براي جوانه QTLشش . قرار خواهند گرفت

و  qAG-۱-۱(يك   بر روي کروموزوم QTLشناسايي شد که دو 

۲-۱-qAG( دو ،QTL  بر روي کروموزوم هفت)۷-۱-qAG  و

۲-۷-qAG ( و دوQTL  بر روي کروموزوم نه)۹-۱-qAG  و  

۲-۹-qAG ( قرار داشتند) اين ). ۳و شكل  ۱جدولQTL  ها

زني در  درصد از تغييرات فتوتيپي جوانه ۹۳توانستند در مجموع 

نقش . شرايط غرقابي را در جمعيت مورد مطالعه توجيه نمايند

هاي کوچک اثر و عوامل ناشناخته در  QTLساير عوامل شامل 

از . استدرصد بوده  ۷توجيه تنوع فنوتيپي صفت مورد مطالعه 

 CIMبوسيله روش  QTLهاي ژني شناسايي شده، دو  ميان مکان

نسبتاً باال بوده و دامنه تغييرات  QTLاثر اين شش . نيز تأييد شدند

متغير بوده  درصد ۳۱تا  درصد ۶۷/۶سهم انفرادي هر يك از 

 ۹۱/۱۹تا  ۶۹/۴هاي ژني شناسايي شده از  مکان LODمقدار . است

  ايجنت
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شناسايي شده توسط  QTLيشي به استثناي اثر افزا. بوده است

هاي شناسايي شده  QTL، اثر افزايشي ساير RM10694نشانگر 

اين نتايج . به نتاج منتقل شده است KHOمنفي بوده و از والد 

باعث افزايش مقاومت  KHOهايي از والد  نشانگر آنست که آلل

مكان ژني . گردند زني مي به شرايط غيرهوازي در مرحله جوانه

در كروموزم يك كه  RM10694ه توسط نشانگر شناسايي شد

به نتاج منتقل شده بود  IR64داراي اثر افزايشي بوده و از والد 

عليرغم نيمه حساس بودن به  IR64بيانگر آن است كه والد 

. زني در شرايط غيرهوازي داراي آلل مقاومت نيز مي باشد جوانه

هاي اين صفت افزايشي است و بيش از يك آلل  ولي چون اثر آلل

زني در  نمايد، به تنهايي قادر نيست تحمل به جوانه آنرا كنترل مي

  ).۱جدول (شرايط غرقاب را ايجاد نمايد 

  

  
  .است KHOباند تيپ والد دهنده  Hمنظور از . RM478تصوير ژل الکترفورز برای محصوالت تکثير شده بوسيله نشانگر ريزماهواره  -۱شکل

  

  

  
  در شرايط غيرهوازي) زني جوانه(توزيع فراواني طبقات درصد زنده ماندن  -۲شکل
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. زني جوانه مرحله در غيرهوازي شرايط به مقاوم هاي QTL براي LOD نمودار با ريزماهواره نشانگرهاي) لينکاژي( پيوستگي نقشه -۳شکل

  .دهد مي نشان را LODآستانه عمودي چين نقطه خطوط

  
  .۳شکل ادامه                         

  
  .۳شکل ادامه                 
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 KHO تالقي از حاصل BC2F2 جمعيت در زني جوانه مرحله در هوازي غير شرايط به تحمل با مرتبط شده شناسايي ژني هاي مكان -۱جدول

  .IR64 با

   Interval Mapping Composite Interval Mapping 

QTL نشانگر پيوسته با  کروموزمQTL LOD R2** اثر افزايشي* 
LOD R2** اثر افزايشي* 

qAG-1-1 1 RM10694 5.77 7.76 1.38    

qAG-1-2 1 RM3475 10.02 12.2 -2.1    

qAG-7-1 7 RM7571 4.69 6.67 -1.62    

qAG-7-2 7 RM478 8.73 12.02 -1.62 10.3 9.1 -1.44 

qAG-9-1 9 RM23946 16.49 23.39 -2.23    

qAG-9-2 9 RM24161 19.91 31 -2.3 14.3 13.5 -1.8 

   .است شده منتقل نتاج به IR64 والد از نظر مورد آلل يعني مثبت افزايشي اثر و KHO والد از نظر مورد آلل يعني منفي افزايشي اثر *: 

  .است QTL هر توسط شده توجه فنوتيپي واريانس R2 از منظور: ** 

  

  

نشانگر براي ترسيم نقشه ژنتيكي و  ۱۷۱در جمعيت مورد مطالعه، 

هاي ژنتيكي در  نقشه. مورد استفاده قرار گرفتند QTLشناسايي 

در اين ). ۵( ها با اهميت هستند ژن يابي لينکاژي و کشف  نقشه

  بر اساس نقشه ريزماهوارهتحقيق فاصله لينکاژي بين نشانگرهاي 

) ۹(و نقشه فيزيكي برنج ) Nipponbare/Kasalath )۵ژنتيكي 

هاي ژنتيكي حاصل از نوترکيبي هميشه  نقشه. استخراج گرديد

هاي موجود براي  تعداد کل نوترکيبي. باشند داراي اعتبار نمي

تي از فاصله ژنتيكي بين نشانگرهايي که بدست آوردن تخمين درس

در حقيقت، در اغلب موارد . باشد پيوستگي بااليي دارند کافي نمي

مرتب کردن ژنتيكي نشانگرهاي داراي پيوستگي باال امري غير 

رسد، چرا که يا نوترکيبي بين دو نشانگر نزديك  ممکن به نظر مي

ت نشانگرها افتد و يا نوترکيبي ميوزي بين جف بهم اتفاق نمي

سه نوع اشتباه ). ۲۰(گذارد  اطالعات مفيدي را در اختيار نمي

اختصاصي در زمينه نقشه ژنتيكي، به ويژه در زمينه تجزيه و 

هاي ژني  مکان) ۱: اي وجود دارند که عبارتند از تحليل چند نقطه

هاي  مکان) ۲شوند،  اشتباهاً به کروموزوم خاصي نسبت داده مي

شوند ولي  هاي مربوطه نسبت داده مي وموزومژني بدرستي به کر

) ۳ترتيب قرار گرفتن آنها بر روي کروموزوم صحيح نيست، و 

هاي مربوطه و ترتيب آنها  هاي ژني به کروموزوم اختصاص مکان

هاي ژني بر حسب مقدار  صحيح است اما فاصله بين مکان

لعه در اين مطا). ۱۷(نوترکيبي اتفاق افتاده بين آنها درست نيست 

اشتباهات تيپ يك و تيپ (به منظور اجتناب از اين نوع اشتباهات 

با توجه به جايگاه آن  ريزماهواره، موقعيت مکاني هر نشانگر )دو

الزم به ذکر است . در نقشه فيزيكي با کيفيت باال مشخص گرديد

). ۹(که نقشه فيزيكي ژنوم برنج با کيفيت باال در دسترس است 

نتيكي از نظر اختصاص دادن نشانگرها به هاي فيزيكي و ژ نقشه

ها و ترتيب آنها بر روي کروموزوم مربوطه مشابه  کروموزوم

  .اگر چه فاصله آنها ممکن است متفاوت باشد. هستند

شناسايي شد که اثر افزايشي  QTLدر جمعيت مورد مطالعه شش 

از کل تغييرات  درصد ۳۱تا  درصد ۶۷/۶آنها نسبتاً باال بوده و 

. زني در شرايط غرقاب را توجيه نمودند به جوانه فنوتيپي مربوط

هاي متفاوت براي يك صفت معموالً با يكديگر  QTLدر حاليكه 

 QTLدهند، واريانس کل ژنتيكي که بوسيله همه  برهمكنش نمي

شود کمتر از جمع واريانس ژنتيكي  هاي آن صفت توجيه مي

نتايج حاصل . به صورت منفرد است QTLتوجيه شده بوسيله هر 

 درصد ۲/۴۰با هم  QTLشش . از اين پژوهش نيز مشابه بود

افزار  در نرم PROC GLMبا دستور (واريانس را توضيح دادند 

SAS در حاليكه جمع واريانس ژنتيكي توجيه )محاسبه گرديد ،

اين مطلب با . بوده است درصد ۹۳ها تقريباً  QTLشده بوسيله 

  بحث
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عواملي . ماري متغيرهاي مستقل تناقض داردبيني افزايش آ پيش

هاي کوچک  QTLمانند تأثيرات محيطي، پليوتروپي فيزيولوژيك، 

هايي که  QTLاثر که شناسايي آنها مشکل است، کوواريانس بين 

اند و همچنين اپيستازي ممکن  بطور تنگاتنگي به يكديگر پيوسته

  ). ۱۱(ها را توجيه نمايد  اي اين تفاوت است تا اندازه

براي ) ۱۳، ۱۲(مطالعه بوسيله لينگ و همکاران  ۲تاکنون فقط 

يابي ژنتيكي مقاومت به شرايط غيرهوازي در مرحله  نقشه

در يكي از اين مطالعات، . زني در برنج صورت گرفته است جوانه

 Kinmaze (Japonica)/DV85اينبرد الين حاصل از تالقي ۸۱

(Indica)  با استفاده از نشانگرهايRFLP  مورد تجزيه و تحليل

 ۷و  ۵، ۲، ۱هاي  روي کروموزوم QTLقرار گرفته و مجموعاً پنج 

هاي بدست آمده  QTLبا  QTLشناسايي شد که دو عدد از پنج 

ها شامل مكان ژني  QTLاين . اند در اين مطالعه متناسب بوده

در  XR2635–R1485شناسايي شده در فواصل نشانگرهاي 

شناسايي شده در اين تحقيق توسط  QTLمشابه (كروموزم يك 

و مكان ژني شناسايي شده در فواصل  )RM3475نشانگر 

شناسايي  QTLمشابه ( ۷در كروموزم  X379–C213نشانگرهاي 

  ).۱۲(باشند  مي) RM478شده در اين تحقيق توسط نشانگر 

نتايج چندين مطالعه نشان داد که تعداد زيادي از عوامل کنترل 

هاي جمعي در بلوک برنج بصورت دست کننده صفات مهم 

براي مثال ارتباط بين خواب بذر و ). ۳(کروموزومي قرار دارند 

) ۸(ايكاشي ). ۲۴، ۱۹(طول عمر آن در گذشته گزارش شده است 

هاي اينديكا عليرغم آنکه خواب  مشاهده نمود که بعضي از واريته

ا و مور. بذر ضعيفي دارند ولي داراي طول عمر بيشتري هستند

هايي را براي خواب بذر با استفاده از  QTL) ۱۴(همکاران 

حاصل از تالقي   (BC1F5)هاي اينبرد تالقي برگشتي الين

Nipponbare/Kasalath//Nipponbare مکان . شناسايي نمودند

qAG-7-2 با qSD-7-2  بدست آمده براي خواب بذر در کرموزوم

پيوستگي  داراي قويترين RM1245يكسان بود و نشانگر  ۷

  .بود QTLژنتيكي با اين 

زني تحت شرايط  گياه برنج بخش هوايي خود را در هنگام جوانه

شود  دهد که به کلئوپتيل سفيد محدود مي غيرهوازي توسعه مي

طويل شدن اين بافت امکان رسيدن گياهچه غرقاب شده ). ۱۰(

با توجه به ). ۲۵، ۱۰(سازد  برنج را به منطقه هوازي فراهم مي

زني  هاي اوليه بعد از جوانه اينكه تقسيم سلولي محدود به ساعت

باشد، رشد کلئوپتيل تحت شرايط غيرهوازي ضرورتا وابسته به  مي

زني تحت شرايط  در مدت جوانه). ۱۸(ها است  طويل شدن سلول

به منظور (غيرهوازي، کلئوپتيل برنج مواد غذايي را از آندوسپرم 

. نمايد جذب مي) نس در سطح باالرشد و نگهداري فشار تورژسا

فشار تورژسانس به همراه شکل پذيري ديواره سلول طويل شدن 

در ميان مواد متنوع غذايي، نيترات و . نمايدآن را کنترل مي

و ترپاتي ). ۱(رسد  متابوليسم و انتقال پذيري آن مهم به نظر مي

را نواحي ژنومي مربوط به پايداري ديواره سلولي ) ٢٧(همکاران 

-CT9993-5با استفاده از جمعيت دابل هاپلويد حاصله از تالقي 

10/IR2266-42-6-2 موقعيت مکاني . مشخص نمودندqAG-9-1 

بدست آمده براي پايداري ديواره  qCMS-9در اين مطالعه با 

  .سلولي متناسب بوده است

گزارش دادند که کهنه شدن بذرها باعث ) ۳۲(ياماچي و وين 

گردد و  هاي غيرهوازي مي ها در خاک اهچهکاهش استقرار گي

هاي مقاوم به کهنه شدن براي اصالح رقم  پيشنهاد کردند واريته

بنابراين اصالح . هاي برنج در کشت مستقيم مفيد خواهند بود

هاي اصالحي از جذابيت بااليي  براي طول عمر بذر در برنامه

 برخوردار است تا بهبود براي شرايط غيرهوازي در مرحله

مربوط به  QTL) ١٤(ميورا و همکاران . زني تقويت گردد جوانه

اين . يابي نمودند مکان ٩بر روی کرموزوم  را )(qLG-9اين صفت 

QTL اي با  در موقعيت مکاني مشابهqAG-9-2  بدست آمده در اين

  .مطالعه همراه بوده است

در انتهای الزم به ذکر است که اين پژوهش نيازمند مطالعات 

 نشانمند کردنيابي با قدرت تفکيك باال و از قبيل نقشه تکميلي

باشد تا های شرکت کننده در مسير جوانه زنی غير هوازی میژن

  .ها را در فرآيند انتقال ژن به ساير ارقام منتقل نمودبتوان اين ژن
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گياهي و امكانات آزمايشگاهي را براي اجراي اين تحقيق در 

  .اختيار ما قرار دادند سپاسگزاريم
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