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 چكيده

رعقيم     ن ن دادي الي ده هاي نرعقيمي        (A-Line) ابتدا تع وان نگهدارن ه عن ام ايراني ب اج    (B-Line) و ارق د سپس نت د تالقي هاي     F1انتخاب گردي  و بع
رنج     .  ايجاد گرديد(BC1, BC2, BC3)برگشتي حاصل از سه سال متوالي ه   آ DNAبه منظور رديابي ژن نرعقيمي در تالقي هاي برگشتي ب ل از هم

شانگر  .  استخراج شدCTABالين هاي موجود با استفاده از روش    ه گياهچه         RAPDن ورد نظر در مرحل ن هاي م شخيص الي راي ت ه  )   روزه30( ب ب
ه     Mgcl2 غلظت mM 2 درجه سانتي گراد دماي اتصال  37نتايج نشان داد که تحت شرايط . . آار رفت رعقيم ، يک قطع ن هاي ن  1600   در کليه الي

د    (B-Line)اين در حالي است که هيچ يک از الين هاي نگهدارنده نرعقيمي          .  تکثير يافت  OPA12جفت بازی توسط آغازگر      شان ندادن د را ن ن بان . ، اي
د  1600 در ارقام ايراني بودند، قطعه  F1و تالقي هاي برگشتي آه نتيجه تالقي نتاج F1 همچنين در تمامي نتاج   ر گردي ا .  جفت بازی تكثي ابي  نت يج ارزي

ه    1600نتايج اين تحقيق نشان مي دهد آه قطعه  . موررفولوژي آه شامل رنگ آميزي دانه گرده با يدور پتاسيم بود اين نتايج را تائيد نمود                ازی آ  جفت ب
شانگر               OPA12توسط آغازگر     وان ن ه عن د ب ر مي گردد مي توان ه گيا       RAPD تکثي ارور در مرحل ر ب رعقيم و ن شخيص گياهان ن ورد    جهت ت هچه م
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crosses. 
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Abstract  

 
In order to perform this research number of male steril lines and Iranian varietis were selected, then F1 and three 
consecutive backcrosses (BC1, BC2, BC3) was generated. To detection male steril gene(s) in rice back crosses total 
DNA from all samples was extracted by CTAB method. RAPD marker was used to distinguish male fertile from male 
steril lines at seedling stage. Results showed that under the condition of 37 ºC annealing temperature and 2 Mm 
MgCl2 concentration in all CMS lines there was a 1600 bp DNA fragment was found but this fragment was absent in 
all normal (male fertile) lines, means in F1 and three backcrosses generation was absent.  Results of morphological 
study was axepted these obtained. On the basis results obtained, RAPD marker can be used for detection male steril 
gene(s) in rice back crosses            
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  مقدمه
برنج . دومين غله مهم دنيا است و از لحاظ توليد دانه بعد از گندم در رتبه دوم قرار دارد ) (.Oryza sativa Lبرنج 

برنج دنيا در % 90بيش از . محصول فصل گرم است و عمدتا در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري دنيا کشت مي شود
نرعقيمي (عقيمي ممکن است به وسيله عمل ژن ها کنترل گردد نر). 1378ارزاني، (آسيا توليد و مصرف مي شود 

در روش هاي اصالحي . و يا اينکه هر دو عامل موثر باشند) نرعقيمي سيتوپالسمي(، يا متاثر از سيتوپالسم باشد )ژنتيکي
استفاده از در اين آزمايش سعي شده که چندشكلي نرعقيمي و نرباروري با . متعددي از صفت نرعقيمي استفاده مي شود

.  در الين هاي والديني تشخيص داده شود و به دنبال آن درنتاج و تالقي هاي برگشتي رديابي شودRAPDنشانگر ملکولي 
 از نگهدارنده هاي نرعقيمي، تنها با رفتن به مرحله خوشه دهي از CMSپيش از اين مطالعه، تشخيص گياهان نر عقيم . 

روش ديگر . ان پذير بود که اين زمان براي تعيين والدين تالقی بسيار دير استطريق مشاهده پرچم ها و پولن ها امک
 ميتوکندري و نيز کم بودن ميزان DNAاين روش نيز به دليل سخت بودن استخراج .  ميتوکندري استDNAاستفاده از 

-OPB07دو آغازگر ) 2004(شن و همكاران ). 1988کادواکي و همکاران، (چندشکلی مشاهده شده کارايي چنداني ندارد 
 آغازگر تكي 512 رپيد آه شديدا به ژن هاي بازگرداننده باروري پيوسته است را از غربال آردن OPB18-1000 و 640

وانجاري و همكاران .  بودRAPDنتايج حاآي از حساسيت و عدم تكرار پذيري .  آغازگر جفت شناسايي آردند860و 
 و نگهدارنده نر عقيمي و CMS توانستند چندشکلی  بين الين هاي RAPDفي  آغازگر تصاد80با استفاده از ) 2000(

 آغازگر 20. بررسي آردند) آه يكي از لگومهاي مهم و اقتصادي در هند است (Pigeonpeaبازگرداننده باروري در گياه 
 تكثير شد آه در OPC-11 به وسيله آغازگر bp 600 ، باند PCRدر محصوالت .   آغازگر چند شكلي نشان دادند80از 

 و نيز الين هاي B 288 و B  67 قابل رويت بود ولي در الين هاي نگهدارندهA288 و A67الين هاي نر عقيم 
 آل و DNAبا استفاده از ) 2003(ايچي و همكاران .  ديده نشدTRR5 وTRR6بازگرداننده باروري آنها شامل 

 به عنوان الگو و تكثير توسط پرايمر (B-Line) نرعقيمي و نگهدارنده(A-Line) جفت الين نرعقيم 3ميتوآندري 
OPA12نتايج زير به دست آوردند :  

 اين تكثير اتفاق Zhenshan97 B  جفت بازی تكثير شد در حاليكه در  1600   باندZhenshan97Aدر   
 700   و1000  و نيز دو باند جفت بازی 1600  باندXieqingzao Aدر .  جفت بازی يافت شد1400  نيفتاد ولي يك باند

از اين .  جفت بازی مشاهده شد1000 تنها يك باند Xieqingzao Bجفت بازی ديگر نيز مشاهده شد در حالي آه در 
  . آل و ميتوآندري نشان نرعقيمي استDNA جفت بازی مشتق از 1600  مشاهدات چنين نتيجه گرفته شد آه

  
  مواد و روش

و ارقام ايراني به عنوان نگهدارنده هاي  (A-Line) نمونه گياهي شامل الين هاي نرعقيم  34برگ هاي جوان و سالم از 
BC1) و نيز تالقيهاي برگشتي از سه سال متوالي  F1نتاج(B-Line), نرعقيمي 

 , BC2 
, BC3) در مرحله گياهچه جمع 

يين غلظت با استفاده از مقايسه با  انجام گرفت و پس از تعCTAB با استفاده از روش DNAسپس استخراج . آوري گرديد



 
 .  ذخيره گرديد-C  ▫20 در آب رقيق شد و در دمايDNA نانوگرم بر ميكروليتر از RAPD ،20فاژ المبدا ، براي تجزيه 

 بود آه توالي آن در زير OPA12آغازگر مورد استفاده در اين آزمايش يک آغازگر اختياري ده نوکلئوتيدي رپيد به نام 
                                                                   'TCGGCGATAG-3-'5 .آمده است 

   DNAتکثير 
  12 ميكروليتر و با استفاده از آغازگر اختياري ده نوآلئوتيدي به نام 20، در حجم نهايي PCRواکنش 

OPA چرخه دوازده دقيقه اي در1انجام گرفت پروفيل حرارتي شامل   C 095اي واسرشت شدن   برDNA 45 پس از آن 
 دقيقه در 2 براي اتصال آغازگر و C 037   دقيقه در 1  براي واسرشت شدن، C 094   دقيقه در 1چرخه متوالي به صورت 

 ادامه يافت و C 072   دقيقه اي در 5چرخه انتهايي با يک انکوباسيون .    جهت گسترش آغازگر انجام گرفتC 072  در 
 محصوالت را بالفاصله روي ژل آگارز PCRپس از اتمام .  قبل از الكتروفورز نگهداري شدندC 04  در  PCRمحصوالت 

 ميکروليتر از PCR ،5جهت الکتروفورز محصوالت .  الکتروفورز کردv50 دقيقه با ولتاژ  50به مدت % 5/1
از پايان الکتروفورز ژل ها به پس .  ميکروليتر بافر بارگيري را مي توان درون چاهک بار آرد2 وPCRمحصوالت 

 بررسي شدند و UV  دقيقه با اتيديوم برومايد رنگ آميزي شدند و سپس باندها با استفاده از ترانس المينيتور با 20مدت 
  . تخمين زده شد (Ladder)طول قطعه با مقايسه با وزن ملکولي استاندارد . عکسبرداري انجام شد

  
  نتايج و بحث

كلي پايداري را در تمام نمونه ها و تكرارهاي مختلف از خود نشان داد بهاين ترتيب آه باند در آليه  چندش OPA12آغازگر
. ، اين باند تكثير نشد)B-Line(الين هاي نرعقيم تكثير شد ولي در هيچ يك از ارقام ايراني به عنوان والدين تالقي برگشتي 

. ، باند مذآور تكثير شد و اين به آن معني است آه نرعقيم هستنداين درحالي است آه درآليه نتاج و تالقي هاي برگشتي 
 جفت 1600نتايج ارزيابي مورفولوژي آه شامل رنگ آميزي دانه گرده با يدور پتاسيم بود اين فرضيه را تائيد نمود که باند 

ثت مادري اين امر خارج از با توجه به اين آه نرعقيمي صفتي است با ورا.  بازی تنها در الين هاي نرعقيم تكثيرمی شود
  .انتظار نيست
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 (B-Line) الين نگهدارنده نرعقيمي)3(، (A-Line)الين نرعقيم سيتوپالسمي) 2(وزن ملکولي استاندارد، ) 1 : (1شکل 

  F1نتاج ) 8تا4(،
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تالقي هاي برگشتي حاصل از کراس الين هاي نرعقيم با الين هاي ) 8تا2(وزن ملکولي استاندارد، ) 1(مربوط به : 2شکل

  . (A-Line)الين هاي  نرعقيم) 12و11( ،(B-Line)الين هاي  نگهدارنده نرعقيمي) 10و9(نگهدارنده نرعقيمي، 
  . ها و بک کراس هاي مورد مطالعه وجود داردF1 در کليه bp 1600باند 
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