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 چکیدٌ

یي ًز یکی اس هَاًغ ػوذُ تزای دعتیاتی تِ ػولکزد تاال در تَلیذ تذر تزًج دٍرگِ، خزٍج ًاقص خَؽِ تزًج در ال

در ایي هطالؼِ  .طَل هیاًگزُ گیاُ تزًج، ًقؼ هْوی در اًذاسُ خزٍج خَؽِ تاسی هی کٌذ. ػقین عیتَپالعوی اعت

حاصل اس گیاّاى  F2در جوؼیت  SSRتجشیِ صًتیکی صى طَیل کٌٌذُ تاالتزیي هیاًگزُ تا اعتفادُ اس ًؾاًگزّای 

اعتفادُ  SSRًؾاًگز  10در ایي تزرعی اس . قزار گزفت در گیاُ تزًج هَرد هطالؼِ 2-ٍ آهل( IR62829A)ٍالذیٌی 

ًؾاى دادًذ تیي ٍالذیي را چٌذ ؽکلی   RM304 ،RM258 ،RM269 ،RM147  ٍ RM294گزدیذ ٍ ًؾاًگزّای 

در یک گزٍُ لیٌکاصی قزار  Join mapتا اعتفادُ اس ًزم افشار  RM304 ،RM258  ٍRM269ٍ ًؾاًگزّای 

فاصلِ صى . قزار گزفتِ اعت RM304  ٍRM258تیي دٍ ًؾاًگز ( eui)زیي هیاًگزُ صى طَیل کٌٌذُ تاالت. گزفتٌذ

eui  تا ًؾاًگزRM304  ٍRM258  ًؾاًگزّای  .عاًتی هَرگاى تذعت آهذُ اعت 12ٍ  2تِ تزتیةSSR  گشارػ

 .هفیذ خَاّذ تَد CMSتزای تَعؼِ الیي ّای  euiؽذُ در ایي هطالؼِ تزای اصالح کٌٌذگاى در اًتخاب صى 

 SSRطًیل کىىدٌ باالتریه میاوگرٌ، وطاوگرَای بروج، خريج خًضٍ،   :کلمات کلیدی

 مقدمٍ

. تا افشایؼ رٍسافشٍى جوؼیت تِ ٍیضُ در کؾَرّای در حال تَعؼِ، هیشاى تقاضا تزای تزًج تِ عزػت در حال افشایؼ اعت

ارقام . تزًج در ٍاحذ عطح ٍ تا ّشیٌِ پاییي تز تَد تٌاتزایي، تایذ تِ دًثال راّکارّایی تزای دعتیاتی تِ هحصَل ّز چِ تیؾتز

ر ؽزایط  یکغاى را حاصل تیؾتز اس تْتزیي ارقام خَیؼ آهیختِ د ٪15-20دٍرگِ تزًج تاکٌَى تِ طَر هتَعط ػولکزدی 

، (CMS)اس عیغتن ًزػقین عیتَپالعوی . رگِ، پتاًغیل سیادی تزای افشایؼ هحصَل تزًج دارد تکٌَلَصی تزًج دٍ .کزدُ اًذ
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گًَاگَى قاتل دعتزط در تزًج، تیپ  CMSاس هیاى هٌاتغ . تِ طَر تجاری تزای تَعؼِ ّیثزیذّا در تزًج اعتفادُ هی ؽَد

 .د، تِ طَر گغتزدُ در تَعؼِ الیي ّای ًزػقین اعتفادُ هی ؽَ(Wild Abortive)ػقین ٍحؾی 

ٍرگِ، خزٍج ًاقص خَؽِ تزًج در الیي ًز ػقین یکی اس هَاًغ ػوذُ تزای دعتیاتی تِ ػولکزد تاال در تَلیذ تزًج د

عٌثلچِ ّا در غالف تزگ پزچن تاقی هی هاًٌذ ٍ تاػث کاّؼ ػولکزد تزًج  ٪30-40کِ در آى  عیتَپالعوی اعت 

خزٍج خَؽِ اس غالف تزگ پزچوی تا طَیل ؽذى تاالتزیي هیاًگزُ یؼٌی . (Gangashetti et al., 2004)هی ؽَد 

در تیؾتز غالت، خزٍج خَؽِ چٌذیي رٍس پیؼ اس ؽزٍع گزدُ افؾاًی در . (Wang, 2005) دهگل ّذایت هی ؽَد

گلچِ ّا کاهل هی گزدد اها در تزًج، خزٍج خَؽِ اس ًظز سهاًی تا گزدُ افؾاًی ّوپَؽاًی دارد ٍ ّز گلچِ تٌْا 

ذُ ٍ درٍى گلچِ ّای کِ خارج ًؾ. حذٍد یک رٍس پیؼ اس گزدُ افؾاًی اس غالف تزگ پزچوی خارج هی ؽَد

تفادُ اس جیثزلیک ــیک رٍػ رایج تزای حل هؾکل هذکَر اع .غالف تزگ پزچوی تاقی تواًٌذ ػقین هی گزدًذ

گزُ ای ــذ هیاًـن رؽـــجیثزلیک اعیذ یک تٌظین کٌٌذُ رؽذ گیاّی اعت کِ ًقؼ ػوذُ ای در تٌظی. اعیذ اعت

تَاًذ هَجة کاّؼ  عتفادُ اس جیثزلیک اعیذ هیالثتِ ػالٍُ تز ّشیٌِ تز تَدى، ا. (Hooleye, 1994)داراعت 

 .(Swain, et al., 1996) کیفیت تذر گزدد

، (eui-2)، در ًؾاًوٌذ عاسی ٍ ًقؾِ یاتی صى طَیل کٌٌذُ تاالتزیي هیاًگزُ (Yang et al., 2003)یاًگ ٍ ّوکاراى 

پیَعتِ  eui-2لَکَط تِ  AFLP ،EM521گشارػ کزدًذ کِ ًؾاًگز  AFLP  ٍSSRتا اعتفادُ اس ًؾاًگزّای 

، چٌیي گشارػ کزدًذ کِ چْار ًؾاًگز ریشهاَّارًُقؾِ یاتی ؽذ ٍ ّو 10اعت ٍ ایي ًؾاًگز رٍی کزٍهَسٍم 

RM258 ،RM269 ،RM271  ٍRM304  تِ لَکَطeui-2  124ٍ  3321، 1221، 12تِ تزتیة در فاصلِ صًتیکی 

 Gangashetti)گاًگاؽتی ٍ ّوکاراى . زار گزفتِ اعتق 10عاًتی هَرگاى ٍ در هٌطقِ هیاًی تاسٍی تلٌذ کزٍهَسٍم 

et al., 2004) در هطالؼِ ٍراثت صى طَیل کٌٌذُ تاالتزیي هیاًگزُ ٍ ؽٌاعایی ًؾاًگز ،RAPD  پیَعتِ تِ صىeui-1 

کٌتزل هی ؽَد ٍ ّوچٌیي در تزًج گشارػ کزدًذ کِ صفت طَیل کٌٌذُ تاالتزیي هیاًگزُ تَعط یک صى هغلَب 

عاًتی هَرگاى ٍ رٍی  326در فاصلِ صًتیکی  eui-1تِ لَکَط   RAPD ،OPAGO11000کِ ًؾاًگز تیاى داؽتٌذ 

گشارػ کزدًذ کِ صفت طَیل کٌٌذُ هیاًگزُ در  2006در عال ّوچٌیي  آًْا  .قزار گزفتِ اعت 5کزٍهَسٍم ؽوارُ 

IR91-1591-3  تَعیلِ لَکَطeui-1 5رٍی کزٍهَسٍم ؽوارُ  صى طَیل کٌٌذُ تاالتزیي هیاًگزُ. کٌتزل هی ؽَد 

در  ،(Khera et al., 2009)خزا ٍ ّوکاراى . قزار دارد sMRF19عاًتی هَرگاى اس ًؾاًگز 4/2تزًج تا فاصلِ

تزرعی هکاى یاتی صًتیکی صى طَیل کٌٌذُ تاالتزیي هیاًگزُ تا ًؾاًگزّای هیکزٍعاتالیت، تیاى داؽتٌذ صى طَیل 

ًؾاًگز  15ّوچٌیي آًْا اظْار داؽتٌذ کِ اس تیي . َب کٌتزل هی ؽَدکٌٌذُ تاالتزیي هیاًگزُ تَعط یک صى هغل

SSR ،7  ًؾاًگز ؽاهلRM6054،RM3870  ،RM3476 ،RM5970 ،RM7801 ،RM7446  ٍRM3620  تا

گشارػ کزدًذ کِ ًؾاًگزّای آًْا ّوچٌیي . عاًتی هَرگاى پیَعتِ اًذ 1/7تا 1در فاصلِ صًتیکی   eui-1لَکَط 
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SSR  ایي هطالؼِ تزای اصالح کٌٌذگاى در اًتخاب صى گشارػ ؽذُ درeui  تزای تَعؼِ الیي ّایCMS  هفیذ

 .خَاّذ تَد

. یکی اس هَاًغ ػوذُ در تَلیذ تذر تزًج دٍرگِ، خزٍج ًاقص خَؽِ تزًج در الیي ًزػقین عیتَپالعوی هی تاؽذ

یي در ایي هطالؼِ تزای رفغ ایي تٌاتزا. طَل هیاًگزُ گیاُ تزًج، ًقؼ هْوی در اًذاسُ خزٍج خَؽِ تاسی هی کٌذ

 . هؾکل تِ دًثال هکاى یاتی صى ّای طَیل کٌٌذُ تاالتزیي هیاًگزُ ّغتین

 َا مًاد ي ريش

کِ ( IR62829A)هَرد اعتفادُ در ایي هطالؼِ ؽاهل الیي ًز ػقین عیتَپالعوی ( .Oryza sativa L)صًَتیپ ّای 

هی  2-هی تاؽذ ٍ الیي تزگزداًٌذُ تارٍری تِ ًام آهل WA( Wild abortive)ًَع  ایي الیي اس هٌثغ عیتَپالعوی

حاصل اس تالقی  F2جوؼیت )گیاّاى . تاؽذ کِ در طزح تحقیقاتی تَلیذ تزًج ّیثزیذ هَرد اعتفادُ قزار هی گیزًذ

در سهاًی کِ گیاّاى در هزحلِ چْار تزگی تَدًذ اس . تزرعی هَلکَلی قزار گزفتٌذ هَرد، (IR62829A × 2-آهل

 اًجامتغییز تا کوی  CTABصًَهی اس گیاّاى تا اعتفادُ اس رٍػ  DNAًوًَِ تزداری ؽذ ٍ اعتخزاج  ی عالنْاتزگ

لیتزی هٌتقل گزدیذُ ٍ عپظ هیلی  125هقذاری اس تزگ ّا پَدر ؽذُ تِ تیَب ّای . (Sattari et al., 2007)گزدیذ 

تِ اًْا اضافِ ٍ پظ اس %SDS (20 )اس  لیتزهیکزٍ 30هقذار . تِ آى اضافِ ؽذ هیکزٍلیتز تافز اعتخزاج 550هقذار 

 NaCl 5هیکزٍلیتز  12پظ اس آى . درجِ قزار گزفتٌذ 65دقیقِ داخل حوام آب گزم  20ػول ٍرتکظ تِ هذت 

اس درجِ قزار گزفتٌذ ٍ پظ  15دقیقِ داخل حوام آب گزم  15اضافِ ٍ تِ هذت  CTABهیکزٍلیتز  75هَالر ٍ 

اضافِ کزدى کلزٍفزم دٍ فاس تؾکیل ٍ فاس رٍیی  تزداؽتِ ؽذُ ٍ تِ تیَب جذیذ هٌتقل ؽذ ٍ ایشٍپزٍپاًل تِ آًْا 

درجِ عاًتیگزاد  4دٍر در دقیقِ ٍ دهای  11000دقیقِ در  10اضافِ ؽذُ ٍ پظ اس ػول رعَب دّی تِ هذت 

 100را تا  DNAرعَب تا کالف  ،ؽذىؽغتِ ٍ پظ اس خؾک % 70تا الکل  DNAرعَب . عاًتزیفَص ؽذًذ

 .عاػت داخل یخچال ًگْذاری ؽذًذ 24حل کزدُ ٍ تِ هذت  TEهیکزٍلیتز 

 1درجِ تزای  14)چزخِ  35 ،دقیقِ 5دقیقِ در  14تِ صَرت یک چزخِ  ،SSRتزای ًؾاًگزّای  PCRؽزایط 

تاًذ هَرد  هؾاّذُپظ اس  ،PCRهحصَالت . تَدُ اعت( دقیقِ 5درجِ تزای  72دقیقِ ٍ  1درجِ تزای  55 ،دقیقِ

اس ًزم 2 تزای تْیِ گزٍُ لیٌکاصی .درصذ دًاچَرُ تزدُ ؽذًذ 6تزای اهتیاس تٌذی تِ صل اکزیالهیذ  ،ًظز در صل آگارس

 .اعتفادُ گزدیذ Join mapافشار 

 وتایج ي بحث

ّا تزای تزرعی ایي ًؾاًگز. جفت کزٍهَسٍم تزًج اعتفادُ ؽذ 12ٍاقغ رٍی  SSRدر ایي هطالؼِ اس ًؾاًگزّای 

چٌذ  10کِ اس ایي هیاى فقط ًؾاًگزّای ٍاقغ رٍی کزٍهَسٍم . چٌذ ؽکلی تیي ٍالذیي هَرد آسهایؼ قزار گزفتٌذ
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 .اعتفادُ ؽذ euiصى ًقؾِ کزٍهَسٍهی جْت تْیِ  10رٍی کزٍهَسٍم  ریشهاَّارُاس ًؾاًگزّای . ؽکلی ًؾاى دادًذ

رٍی  RM171 ،RM271 ،RM3510 ،RM333  ٍRM184، ًؾاًگزّای SSRاس هیاى ًؾاًگزّای  (.3ؽکل)

 RM304،RM258  ،RM269 ،RM147ٍلی ًؾاًگزّای  .رٍی ٍالذیي پلی هَرفیغوی ًؾاى ًذادًذ 10کزٍهَسٍم 

 ٍRM294  رٍی ٍالذیي پلی هَرفیغوی ًؾاى دادًذ کِ اس ایي هیاى ًؾاًگزّای  10رٍی کزٍهَسٍمRM 147  ٍ

RM 294 ذُ اعتًغثت کای اعکَر آى هؼٌی دار ؽ. 

در یک گزٍُ لیٌکاصی گزٍُ تٌذی  Join map تا اعتفادُ اس ًزم افشار RM304 ،RM258  ٍRM269ًؾاًگزّای 

عاًتی  2، (3ٍ  1ؽکل ) RM304تا ًؾاًگز  euiفاصلِ صى  .(3ؽکل )ُ اًذ ٍ ًقؾِ کزٍهَسٍهی تذعت آهذ ؽذ

 Yang et)یاًگ ٍ ّوکاراى  .هذُ اعتعاًتی هَرگاى تذعت آ 12، (3ٍ  2ؽکل ) RM258هَرگاى ٍ تا ًؾاًگز 

al., 2003) ، در ًؾاًوٌذ عاسی ٍ ًقؾِ یاتی صى طَیل کٌٌذُ تاالتزیي هیاًگزُ ًیش(eui-2) تا اعتفادُ اس ًؾاًگزّای 

SSR  ًِؾاًگز ریشهاَّارُگشارػ کزدًذ ک ،RM258 ،RM269  ٍRM304  تِ لَکَطeui-2  ِتِ تزتیة در فاصل

 .قزار گزفتِ اعت 10ًتی هَرگاى ٍ در هٌطقِ هیاًی تاسٍی تلٌذ کزٍهَسٍم عا 124ٍ  1221، 12صًتیکی 

 

 2 -حاصل از آمل F 2قطعات باودی جمعیت  -1ضکل 

IR62829A ×   با استفادٌ از وطاوگرRM304 

 

 

 2 -حاصل از آمل F 2قطعات باودی جمعیت  -2ضکل 

IR62829A ×   با استفادٌ از وطاوگرRM258 

 

با  11ريی کريمًزيم  euiی شن وقطٍ پیًستگ -3ضکل 

 SSRاستفادٌ از وطاگرَای 
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Abstract 

One of the major obstacles of reaching higher yields in producing hybrid seeds in cytoplasmic 

genetic male sterility (CMS) lines is incomplete panicle exertion.  Internode length of rice 

plant plays an important role in deciding the extent of panicle exertion. In this paper the 

genetic analysis of elongated uppermost internode gene (eui) using SSR markers in F2 

population derived from the cross of IR58029A and Amol-2 is studied. In this study 10 SSR 

markers are used that the markers RM304, RM258, RM269, RM147 and RM294 were found 

to be polymorphic between parents and the markers RM304, RM258 and RM269 are posited 

in a linkage group using the JOIN MAP software. The eui gene is located between the 

markers RM304 and RM258. The distance of the eui gene from the marker RM304 and 

RM258 obtained 2 and 12 cM respectively. The SSR markers evaluated in this study could be 

useful in selecting eui gene for development of CMS lines. 

Keywords: Rice, Panicle Exertion, Elongated Uppermost Internode, SSR 

Markers 

 


