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 گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريو استاد ديار ستابه ترتيب ا - 3و  2

 خلاصه:

( Kinandang patong و  Arias halus) هاي متحمل شاهدبه همراه  ژنوتيپ مختلف برنج 11در اين مطالعه 

اورزي و منابع مرتبط با تنش خشكي در دانشگاه علوم كش SSRنشانگر مولكولي  9با استفاده از  (IR64) و حساس

 براي CTABبه روش  ، DNAاستخراج بدين منظور مورد ارزيابي قرار گرفتند. 1391در سال طبيعي ساري 

مرتبط با تنش  SSRمولكولي  نشانگرهاي از استفاده با برنج هاي ژنوتيپ بنديگروهانجام گرفت. برنج  هايژنوتيپ

 بندي تقسيم گروه چهار در را برنج هاي ژنوتيپ توانست NTSYS-pc افزار نرمبا  جاكارد تشابه ضريب با و خشكي

 هاي نيمه حساسژنوتيپ گروه اول .با هم دارندو در سطح ژنوم  كه شباهت زيادي از نظر خصوصيات ظاهري كند

، گروه د(زرد و طارم محلي مي باشن ، دمTM 33جلودار، ندا،  كه شامل طارم)بودند  بهتر IR64 كه از شاهد متحمل

 ) هاي نيمه متحمل به خشكيگروه سوم شامل ژنوتيپ ، باشدمي س به تنش خشكيهاي حسامل ژنوتيپدوم شا

و گروه چهارم ( بودند رودسفيدو  Arias Halus كوهسار، خزر، هاشمي،ريحاني، بينام، طارمغريب ژنوتيپ هاي شامل

ضمنا  .باشدمي Kinandang patongيعني  متحمل شاهد همانكه  بودمتحمل به خشكي  ژنوتيپ يكشامل 

 SSR مولكولي  براساس نشانگرحساس به تنش خشكي از لحاظ ارزيابي  2-آمل و IR64 ، پويا،TM32 هايژنوتيپ

 .بودند

 برنج. ،ضريب تشابه جاكارد  ، تنش خشكي،SSR: نشانگر مولكولي های كلیدیواژه          

 

 

 مقدمه: .1

 نمو و رشد مراحل از برخي در خشكي تنش .دارد غلات بين در را آبي نياز بيشترين كه است گياهي برنج

 نياز بحراني دوره برنج، جمله از غلات در .كند مي وارد محصول به بيشتري صدمات ديگر، مراحل با مقايسه در گياه

 SSRاي هريزماهواره .[2] تاس باروري و افشاني گرده مرحله و توليدمثلي هاياندام تشكيل زمان معمولا   گياه آبي

 سهولت آللي، تنوع از زيادي وسعت بالا، فراواني نشانگرهاي ژنتيكي بسيار مناسبي هستند كه داراي توارث همبارز،

 ارقام ژنتيكي ساختار مطالعه .[1] باشندميو تكرار پذيري بالا  طرفين آغازگرهاي جفت با  PCRاز طريق اندازه تنوع

مقاومت به چگالش برگ زرد،  خشكي به تحمل با مرتبط خصوصيات با ستهپيو ريزماهواره نشانگرهاي وسيله به برنج

توان مي عملكرد دانه در بوته، برگ شدن ايهلول هاي پر، وزن هزار دانه، طول ريشه،ارتفاع گياه، وزن دانه، تعداد دانه

ايران  شاليزاري اطقمن در و گرم فصل محصول برنج اينكه به توجه بادر شناسايي ژنوتيپ هاي متحمل موثر باشد. 

 تعدادي در خشكي به تحمل شويم لذا هدف از اين مطالعه ارزيابيمي مواجه آبي كم با برنج گياه رشد فصل اواخر در
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 به متحمل برنج هايبتوان ژنوتيپ تا ( مي باشدSSR نشانگرهاي) مولكولي  لحاظ از ايراني برنج هايژنوتيپ از

 .گيرند قرار استفاده مورد برنج گياه اصلاحي هايهبرنام ساير در و شده شناسايي خشكي

 

 مواد و روش: .2

در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري با هدف بررسي  1391اين آزمايش در ارديبهشت ماه 

ژنوتيپ  11مواد گياهي آزمايش شامل . هاي مختلف برنج در شرايط تنش خشكي به صورت گلداني اجرا شدژنوتيپ

 ارائه گرديد.  1( بود كه در جدول IR64( و حساس )Arias Halus , Kinanag Patong) اهدهاي متحملشبه همراه 

 
 خشکی تنش شرایط مورد مطالعه در برنج هایژنوتیپ -1جدول 

 

 ژنوتيپ شماره ژنوتيپ شماره

 كوهسار 11 جلودارطارم 1

 هاشميطارم 11 زرددم 2

3 TM32 12 خزر 

 2آمل 13 ريحانيغريب 4

 TM33 14 بينام 1

 Kinanag Patong 11 ندا 6

1 IR64 16 Arias Halus 

 رودسفيد 11 محليطارم 8

   پويا 9

 

با  DNAاستخراج  ژنوتيپ برنج در مرحله حداكثر پنجه دهي، نمونه برگي تهيه شد و 11براي   DNAاستخراج

روش الكتروفورز ژل آگارز، كه روشي  ژنومي با استفاده از DNAتعيين كيفيت . [4] شدانجام  CTABروش 

بر  آغازگرهاكه اين (. 2)جدولاستفاده شده  SSRنشانگر  9در اين مطالعه از . سريع و ساده است انجام گرفت

ط با تحمل به خشكي انتخاب مرتب ها با صفاتاساس مطالعات قبلي انجام شده روي گياه برنج و پيوستگي آن

 شدند.
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 .این پژوهش مورد استفاده در SSR هایری آغازگاسامی و توال -2 جدول

 

ولت  81درصد در ولتاژ  2روي ژل آگارز  PCRمحصول و  انجام [3] سرايلو و همكاران  از روش PCRمراحل 

با عكس برداري انجام شد  1سپس با دستگاه ژل داک وآميزي سپس با محلول اتيديوم برومايد رنگ والكتروفورز 

 .گرفتصفر و يك انجام  صورت بارزيابي مولكولي  شكيل شدهتوجه به باندهاي ت

 نتایج وبحث .3

( ضرايب 1)شكل SSRهاي ها بر اساس دادهبندي ژنوتيپبه منظور گروه SSR اي نشانگرتجزيه خوشه در

 افزار نرم و UPGMAهاي براي رسم دندروگرام تشابه جاكارد محاسبه گرديد. پس از مقايسه همبستگي بين ماتريس

NTSYS-pc شود.استفاده مي 

 

 

= 2جلودار. طارم=RM 432L= Ladder .1آغازگر  PCRمحصول  ژنوتیپ برنج 11پروفایل نشانگر در ژل اگارز در  -1شکل 

= 11 پویا.= 9. محلی= طارم8(. رقم حساس)IR 64= 7. ندا =6 بینام.= -5. غریب ریحانی= TM 32 4=3. زرددم

 . TM 33  .15 =Kinanag Patong . 61  =Arias Halus= 14 . 2آمل = 13 خزر. =11. طارم هاشمی= 11. كوهسار

 .سفید رود= 17

                                                           
1  Gel Documentation 
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 رسم دندروگرام و انتخاب بهترین خوشه:      .الف

اي رسم گرديد. برش دندروگرام بر نمودار خوشه UPGMAبر اساس ماتريس تشابه تطابق ساده و الگوريتم 

انجام شد. به طوري كه با توجه به دندروگرام مربوطه كه به وضوح قابل  (AMOVA) اساس تجزيه واريانس مولكولي

ها به چهار گروه مجزا تقسيم نمود كه به تشخيص است. يك محل برش براي دندروگرام مشخص گرديد و ژنوتيپ

 (.2عنوان بهترين محل برش دندروگرام انتخاب شد )شكل

 

 تحت تنش خشکی در بررسی مولکولیهای برنج مورد بررسی دندروگرام ژنوتیپ -2شکل

به چهار ژنوتيپ هاي برنج هاي مذكور دهد كه بر اساس پيش فرضاي نشان مينتايج حاصل از تجزيه خوشه

 IR64 به خشكي هستند كه از شاهد متحمل هايي نيمه حساسگروه اصلي تشكيل شد. گروه اول كه شامل ژنوتيپ

هاي حساس گروه دوم شامل ژنوتيپ مي باشند. طارم محليو  زرد، دمTM 33جلودار، ندا، طارمكه شامل  بودند بهتر

 2آمل و IR64 ، پويا،TM33 كه شامل ژنوتيپ هاي به تنش خشكي هستند كه در گروه رقم شاهد حساس قرار دارند

ژنوتيپ كه شامل  هاي نيمه متحمل به خشكي هستند كه در اين گروه قرار دارندگروه سوم شامل ژنوتيپ .مي باشند

و گروه چهارم شامل ژنوتيپ متحمل به خشكي مي باشند رود سفيدو  P94هاشمي، ريحاني، بينام، طارمغريب هاي

. بايد توجه نمود كه دو توده ممكن است از مي باشد (Kinanag Patong)يعني  متحمل شاهد همانهستند كه 

با هم شباهت زيادي داشته باشند. كمترين  لحاظ خصوصيات ظاهري متفاوت بوده باشند ولي از لحاظ كل ژنوم

ها توان اين تودهباشند. لذا ميي اين است كه دو توده داراي اختلاف ژنتيكي زياد ميميزان شباهت نيز نشان دهنده

گيري براي اصلاح ارقام برنج و بدست هاي دورگيا ارقام را در صورت داشتن صفات مطلوب، به عنوان والد در برنامه

  حداكثر هتروزيس استفاده نمود. آوردن

 گیری:نتیجه        .4

 Kinandang و  Arias halus)شاهدهاي متحمل همراه كه   ژنوتيپ مختلف برنج DNA 11استخراج  با

patong) ( و حساسIR64)  نشانگر مولكولي  9با استفاده ازSSR با استفاده ضرايب  كه مرتبط با تنش خشكي بودند
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هاي هاي نيمه حساس، گروه دوم شامل ژنوتيپتقسيم شدند. گروه اول ژنوتيپ گروه 4ها به تيپژنوتشابه جاكارد 

هاي متحمل به و گروه چهارم ژنوتيپ هاي نيمه متحمل به خشكيگروه سوم شامل ژنوتيپحساس به تنش خشكي، 

  خشكي بودند.

 قدردانی: .5

ادعلي باقري و نادعلي بابائيان جلودار چرا كه در با تشكر از استاد راهنما و مشاور گرامي جناب آقاي دكترن

 .دنامه ارشد اينجانب است مرا ياري نمودنتدوين اين مقاله كه بخشي از پايان
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ABSTRACT: 
In this study, 17 different rice genotypes with tolerant controls (Arias halus, Kinandang patong) and 

sensitive (IR64) were evaluated using 9 molecular indicators of SSR related to drought stress in Sari University 

of Agricultural Sciences and Natural Resources in 2016. For this purpose, extraction of DNA was done by 

CTAB method for rice genotypes. Grouping of rice genotypes using SSR molecular markers related to drought 

stress and Jaccard's similarity coefficient with NTSYS-pc software can split rice genotypes into four groups, 

which are very similar in terms of appearance and genomic characteristics to Have both.  the first group was 

semi-susceptible genotypes that had better IR64 tolerance (including Tarom-Jalodar, Neda, TM 33,  DOM Zard 

and Tarom- mahali), the second group included genotypes sensitive to drought stress, the third group included 

semi-tolerant genotypes drought conditions (including Gharib Rihani, Binam, Tarom-Hashemi, Koohsar, 

Khazar, Arias Halus and Sefidrud genotypes ), and the fourth group included a tolerant genotype which  was 

same control as "Kinandang patong" . In addition, TM32, Poya, IR64 and Amol- 2 genotypes were susceptible 

to drought stress in terms of evaluation  SSR molecular marker. 

 

Keywords: SSR molecular marker, drought stress, Jaccard's similarity coefficients, rice. 


