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برنج دریتوپالسمیهاي نرعقیم سالیني ازدتعدادرعقیمینرپایداري میزانارزیابی

3نادعلی باقريو2جلودار، نادعلی بابائیان1عمار افخمی قادي

چکیده
از .اسـت تولید بـرنج هیبریـد  هاي مهم دربرنامهازهاي مطلوبهاي نرعقیم جهت گزینش الینالینپایداري عقیمیارزیابی

تالقی برگشتی ارقام هفتمین الین نرعقیم حاصل از 33و تعداد ) الینA(الین نرعقیم سیتوپالسمی 7از در تحقیق حاضررو این
قالـب  درو هاي خردشـده در زمـان   کرتآزمایشصورتبهشده از ایري به همراه الین والدینیهاي نرعقیم معرفیایرانی با الین

دوره در شـرایط  5دوره و عقیمـی خوشـه در   9صفات درصـد عقیمـی گـرده در    .استفاده گردیدهاي کامل تصادفیطرح بلوك
بـین اثـر متقابـل    دارمعنـی تفـاوت از وجـود حاکیواریانستجزیهازحاصلنتایج. اي و گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفتمزرعه

ـ 1احتمال سطحزمان براي هر دو صفت عقیمی گرده و خوشه دردرمورد مطالعههايالین صـفت  مقایسـه میـانگین  . وددرصد ب
هاي انجام شده بـا  عقیمی گرده نشان داد که پنج رقم نعمت، شصتک محمدي، گرده، حسنی ریشک قرمز و خزر در تمامی تالقی

کـه  ندبودهاي کامالً عقیم و پایدار جزء الینوانداز خود نشان دادهدر نه دوره ارزیابی، عقیمی کاملالمللینرعقیم بینهاي الین
مقایسه میانگین درصد عقیمی گـرده و خوشـه در   . بودهاي خارجی به ارقام مورد نظر از الینهاي عقیمیژندهنده انتقالنشان

ضمن ) 2Aدانش× حسنی (Aنشان داده که الین حسنی ارزیابی عقیمیمراحل هاي نرعقیم سیتوپالسمی برنج در تعدادي از الین
باروري نسبی داشته ونیز از بهار تا شهریوردر سه دوره،زمانی مورد مطالعه از شهریور تا مهرماهدوره4داشتن عقیمی کامل در 

نیز که IR68899Aالین . را داشته است) درصد67/25(بیشترین مقدار تولید بذر نوکلئوس در اوایل بهاردر دوره اول کاشتتنها
و طول روز کوتاه) گرادسانتیدرجه24>(ي با دماي باال انهاد در شرایط گلخدر تمامی مراحل ارزیابی عقیمی باالیی نشان داده بو

.توان در برنامه هیبرید دو الین بهره بردها میرو از این الیناز این. درصد تشکیل بذر داشته است67/15)ساعت75/13<(

ج، نرعقیمی سیتوپالسمی، برنپایداري عقیمی: هاي کلیديواژه

مقدمه
برنج غذاي اصلی حدود نیمی از مردم جهان و اغلب 

این محصول . )8(مردم کشورهاي در حال توسعه است
ک سوم کل سطح زیر کشت جهانی غالت را در بر دارد ی

میلیارد نفر 7/2درصد کالري مصرفی 65تا 35و حدود 
تولید ساالنه برنج دنیا .)12(کنددر جهان را تأمین می

میلیون تن تا 758میلیون تن به 527بایستی از می
برسد تا بتواند جوابگوي تقاضاي مورد نیاز 2020سال 
عملکرد بیشتري را 15- 20%برنج هیبرید ).9(باشد 

هاي اصالحی پاکوتاه نشان داده نسبت به بهترین الین
هیبرید نقش برنج اصالح طوریکهبه)19،23(است 

مهمی در افزایش عملکرد در تعدادي از کشورهاي 
.)8(از جمله چین ایفا کرده است تولیدکننده برنج

ي برنج هیبرید راهکار مؤثري در افزایش تکنولوژبنابراین 

در .)7،11،19،26(کرد ارائهبیشتر عملکرد جهانی برنج 
این بین جهت تولید بذرهاي هیبرید تجاري در برنج، 

دو . باشدمیامر کارگیري پدیده نرعقیمی از ضروریات به
صورت سیستم جهت تولید بذر هیبرید در برنج به

در . قرار گرفته استآمیزي مورد استفاده موفقیت
و در CMS2از نرعقیمی سیتوپالسمی 1سیستم سه الین

از نرعقیمی حساس به محیط3سیستم دو الین
EGMS4اگرچه انواع . )22،25(شودبرداري میبهره

آنهاند، از میان شناسایی شدمختلف نرعقیمی در برنج
آوري نرعقیمی سیتوپالسمی در توسعه و تکامل فن

تحقیقات .)21(هیبرید نقش بیشتري داردتولید بذر 
اکنون روي گسترش و شناسایی برنج هیبرید هم

کننده اعادههاي نرعقیم سیتوپالسمی بومی پایدار و الین
هاي الیت محلی از طریق تالقی باروري مؤثر از الین

فناوري کشاورزي طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،  پژوهشکده ژنتیک و زیست،کارشناس ارشد-1
)a.afkhami@sanru.ac.ir: نویسنده مسوول(
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دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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جهت تولید ˝ضرورتا). 3(برگشتی تکراري تمرکز دارد 
هاي نرعقیم پایدار است تا بذر بذر هیبرید نیاز به الین

گزارش شده. هیبرید با خلوص ژنتیکی باال تولید گردد
درصد ناخالصی در الین مادري، 1که حتی است
کیلوگرم در 100تواند عملکرد بذر هیبرید را حدود می

طبق گزارش سیندهو و کومار ). 14(هکتار کاهش دهد 
98%خلوص ژنتیکی بذر هیبرید تجاري در هند ،)18(

هاي براین ضرورت مطالعه پایداري الینبنا. باشدمی
ضروري است تا در روند . نمایدناپذیر مینرعقیم اجتناب

در از پایداري عقیمی برنامه تولید برنج هیبرید، ارزیابی
هاي نرعقیم با هاي نرعقیم به عمل آید تا الینالین

پایداري مطلوب انتخاب و جهت ادامه مراحل کار حفظ 
توان همچنین می. کارگیري شوندو در برنامه سه الین به

یاهاي کامالً عقیمی که طی شرایط دمایی واز الین
ده در طول روز خاصی درصدي برگشت باروري نشان دا

. برنامه تولید بذر برنج هیبرید به روش دو الین بهره برد
منبع نرعقیم شناسایی 20در دو دهه گذشته حدود 

هاي به دلیل ایجاد الینWAاما از منبع شده است
کننده هاي اعادهم پایدار و وجود تعداد زیاد الیننرعقی
استفاده یبریدهاي تجاري بیشتر ، در تولید هآنهابراي 

در مطالعه ) 2(بابائیان جلودار و همکاران . )19(شود می
حاصل F1هاي با بررسی باروري دانه گرده در تالقیخود،

المللی با ارقام محلی و هاي نرعقیم بیناز الین
ارقام سنگ طارم، دمسیاه، فجر و عنبربو را شده،اصالح

عنوان ارقام نیمه بارور و ارقام سفید رود و حسنی را به
ارقامی که آنها. ارقامی با عقیمی ناپایدار معرفی نمودند

هاي متفاوت درصد عقیمی مختلفی نشان در سال
منابع . عنوان ارقام ناپایدار معرفی نمودنددادند را بهمی

متعدد نرعقیم، عدم پایداري در نرعقیمی را نشان 
طی نیز ) 15(پرادان و همکاران .)4،20(دهند می

الین 22دانه گرده عقیمی مطالعاتی که روي پایداري 
سیتوپالسمی در طی شش فصل از - نرعقیم ژنتیکی

ها بر اساس شکل اي متفاوت انجام دادند، این الینهسال
رنگ گروه چروکیده بیبه چهار دانه گردهظاهري و رنگ

و کروي رنگکمرنگ عقیم، عقیم عقیم، کروي بی
دو ) 5،6(دالماسیو و همکاران . رنگ بارور تقسیم شدندپر

ها اسایی نمودند که یکی از این الینالین نرعقیم شن
IR67707A بوده و داراي نرعقیمی کامل و پایداري

. است

با بررسی چهار الین نرعقیم برنج از )24(وانگ و لو 
هاي مختلف کاشت، الین در تاریخHLو WAنوع 

Yuetai A که از نوع نرعقیمHLعنوان الین بود را به
آمیزي کامالً پایدار و رتون حاصله از آن را نیز بعد از رنگ

.دانه گرده، کامالً عقیم و پایدار معرفی کردند
با توجه به تأثیر قیتحقنیهدف از اکلیطوربه

هاي نرعقیم سیتوپالسمی در میزان الینپایداري عقیمی
هاي کامالً استفاده از الینهیبرید و خلوص بذر تولیدي 

مطالعه میزان، الینAعقیم ناپایدار براي تولد بذر 
شناسایی ، هاي نرعقیم سیتوپالسم برنجالینپایداري

و تعیین هاي مستعد براي ایجاد سیستم دو الینالین
. بودداري عقیمییپاهاي برتر از لحاظ نرعقیم

هامواد و روش
7شاملتحقیق این مواد گیاهی مورد استفاده در

آنهاو نگهدارنده ) الینA(الین نرعقیم سیتوپالسمی 
)Bقی تالحاصل ازبرنج الین نرعقیم 33و تعداد ) الین

ارسالیهاي نرعقیم با الین) BC7(برگشتی ارقام ایرانی 
به همراه الین والدینی جهت تولید بودند که )2(از ایري 

- وزشیــدر مزرعه آمبذر نوکلئوس کافی براي کشت
لوم کشاورزي و منابع طبیعی ــگاه عــژوهشی دانشـپ

دقیقه 8درجه و 36مختصات جغرافیاییباساري
استفاده گردید دقیقه شرقی 9درجه و 53و شمالی 

). 1جدول (
هاي نرعقیم از مزرعه به دهی، الیندر زمان خوشه

گلخانه منتقل و با الین نگهدارنده مربوطه تالقی داده 
در نیالAيمادريهاکه بوتهقیطرنیبد. شدند

ساعات خنک روز و در هنگام غروب از درون مزرعه 
مناسب گذاشته شده هايجدا و در درون سطلزاریشال

انتقال داده دارهیو به گلخانه و در مکان خنک و سا
سوم از غالف کیکه هاییدر صبح روز بعد خوشه.شدند

در آن صورت نگرفته انتخاب يآمدند و هنوز باروررونیب
برش داده یچیبا قبیصورت اورآن بههايو گلچه

قبل از .شدندبا کاغذ سلوفان پوشش داده سپس .شدند
B(نگهدارنده نیمربوط به الهايها، از بوتهبرش گلچه

که دو سومشان از هاییمربوطه در مزرعه، خوشه) نیال
آمدند انتخاب و از بوته خود جدا شده و رونیغالف ب

يو نوریرطوبت،ییدماطیجهت استفاده از گرده در شرا
.دیگرديمناسب نگهدار
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هاي نرعقیم حاصل از تالقی برگشتی و والد مادري و نگهدارنده به همراه شجره آنهااسامی الین-1جدول 
Aهاي نرعقیم حاصل از تالقی برگشتی و الینردیفهاي نرعقیم حاصل از تالقی برگشتیالینردیف

B-الینردیفمادريهاي الین

A(1IR68888 Bخزر ×گرده (Aگرده 21)IR58025A×ندا (Aندا 1

IR68888A(2IR68280 B×گرده (Aگرده 22)IR68280A× ندا (Aندا 2

2A(3IR69224 Bدانش×  گرده (Aگرده 23)IR68899A× ندا (Aندا 3

× حسنی ریشک قرمز (Aحسنی ریشک قرمز 24)Aخزر × ندا (Aندا 4
2A(4IR58025 Bدانش

IR62829A(25IR68888A5IR62829 B× ندا (Aندا 5

IR67684A(26IR68280A6IR68899B× ندا (Aندا 6

Bخزر IR68888A(27IR69224A7× ندا (Aندا 7

Bندا IR69224A(28IR58025A8× ندا (Aندا 8

Bحسنی 2A(29IR62829A9دانش× ندا (Aندا 9

Bنعمت 2A(30IR68899A10دانش× حسنی (Aحسنی 10

Bشصتک محمدي A11خزر IR68888A(31× نعمت (Aنعمت 11

Bدشت IR58025A(12×اوندا (Aاوندا 32)IR68899A× نعمت (Aنعمت 12

Bاوندا IR68280A(13× سنگ طارم (Aسنگ طارم 33)IR62829A× نعمت (Aنعمت 13

3Bآمل A(14خزر × سنگ طارم (Aسنگ طارم 34)IR68897A× نعمت (Aنعمت 14

× شصتک محمدي (Aشصتک محمدي 15
Bگرده 2A(15دانش× سنگ طارم (Aسنگ طارم 35)2Aدانش

حسنی ریشک قرمز IR69224A(16× سپیدرود (Aسپیدرود 36)IR68899A× دشت (Aدشت 16
B

Bسنگ طارم IR68897A(17×سپیدرود (Aسپیدرود 37)IR68888A×دشت (Aدشت 17

)IR62829A× سپیدرود (Aسپیدرود 38)IR68899A×اوندا (Aاوندا 18
)IR67684A×سپیدرود (Aسپیدرود 39)IR69224A×3آمل (3Aآمل 19
)Aخزر × سپیدرود (Aسپیدرود 40)IR68888A×3آمل (3Aآمل 20

که یزمان13:30تا 12:30نیدر ساعات ب
به طور قابل نیالBهايمربوط به خوشههايبساك

دایپخش دانه گرده را پیشدند و آمادگانینمایقبول
برش داده شده هايگلچهيروافشانیگردهيکردند برا
شده و سپس با کاغذ سلوفان ختهیرنیالAاز بوته 

بعد از رسیدگی، بذور برداشت و در .پوشانده شدند
، بذور 1389در سال زراعی . یخچال نگهداري شد

هاي صورت کرتدر آزمایشی بههاي نرعقیم الین
هاي کامل تصادفی قالب طرح بلوكخردشده در زمان در

6(سه تاریخ کاشت اصلی . با سه تکرار کشت گردید
یک ماه از زمانی ه فاصله ب) تیر6خرداد و 6اردیبهشت، 

از پسیک ماه. هم براي بذرپاشی در نظر گرفته شد
متر در سانتی25×25پاشی در خزانه، نشاها با فاصله بذر

هاي هر تاریخ از تعدادي بوته. کاشته شدندزمین اصلی 
بدین طریق که .گیري استفاده شدبراي رتونکاشت نیز 

متري سانتی30ها در مرحله رسیدگی، از تعدادي از بوته
همچنین تعدادي از .سطح زمین برش داده شدند

هاي مربوط به تاریخ کشت اصلی سوم در زمان بوته
شرایط دمایی باال زنی براي بررسی عقیمی در پنجه

در گلخانه (وز کوتاه و طول ر) گراددرجه سانتی24>(
ي با از مزرعه به گلخانه)1شکل ()ساعت75/13<

درجه 32گراد و حداکثر درجه سانتی24دماي حداقل 
عملیات داشت از قبیل مبارزه . گراد منتقل شدندسانتی
ها طبق دستورالعمل بیماريهاي هرز و آفات وبا علف

.فنی مؤسسه تحقیقات برنج کشور انجام گرفت
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1389در سال آبان ماه30خرداد تا 20ساعات طول روز از تاریخ میانگین درجه حرارت و - 1شکل 

بعد از گلدهی در ساعات اولیه صبح 
هاي مورد مطالعه بعد از یادداشت از داخل الین)9-11(

تاریخ شروع گلدهی و مشخص نمودن نام الین مورد 
2بوته از هر الین و از هر بوته 3مطالعه روي اتیکت، 

.خوشه انتخاب و به آزمایشگاه منتقل شدند
در آزمایشگاه ،هاالیندانه گردهعقیمیجهت آزمون 

گلچه مربوط به هر یک 5هاي انتخاب شده اولیه، از بوته
ها به طور جداگانه برداشت و با قیچی طوري از خوشه

هاي آن در معرض دید قرار برش داده شدند تا پرچم
ها جدا و روي الم قرار داده سپس بساك).18(گیرند

شد و با پنس به خوبی له شدند سپس یک قطره از 
، )KI-I2(یدور پتاسیم درصد یدید1آمیزي محلول رنگ

نمونه . قرار گرفتآنهابه نمونه اضافه شد و الملی روي 
ناحیه مساوي تقسیم و در زیر میکروسکوپ 5حاصل به 

هاي وضعیت باروري دانه10و 4نوري با بزرگنمایی 
دست میانگین اعداد به. گرده هر نمونه شمارش گردید

در آن نمونه در نظر گرفته عقیمیعنوان درصد آمده به
هاي نرعقیم بر اساس میزان عقیمی الین. شد
، 2جدول(بندي شدندهاي گرده بصورت زیر طبقهدانه

.)10،21()2شکل 

آمیزي دانه گردههاي نرعقیم بر اساس درصد رنگبندي الینطبقه-2جدول 
گرده عقیمهاي درصد دانهگروه

CS(100(کامالً عقیم 
HS(9/99-99(ی باالعقیم

S(9/98-95(عقیم 
PS(9/94-70(نیمه عقیم 
PF(9/69-31(نیمه بارور 

F(9/30-21(بارور 
CF(9/20-0(کامالً بارور 

کشت اول یک مرحله{دوره زمانی 9در مجموع 
شهریور 3مرداد، 27(، کشت دوم سه مرحله)مرداد7(

24شهریور و 17(، کشت سوم دو مرحله)شهریور10و 
7شهریور و 31(، رتون کشت اول دو مرحله)شهریور
31(و کشت در گلخانه یک مرحله) مهر14مهر تا 
هر هفته یک بار ارزیابی حدوداًو})آبان1-شهریور

الزم به ذکر است که . ام گردیدها انجعقیمی گرده الین
شروع علتها بهرتون مربوط به کشت دوم و سوم الین

پاییزه به خوشه نرفته و بنابراین ارزیابی عقیمی سرماي 
نیز در مزرعه .صورت نپذیرفتآنهادر و خوشه گرده 

هایی که در مرحله هاي مربوط به بوتهتعدادي از خوشه
کاغذ سلوفان ایزوله کرده بیرون آمدن از غالف بودند با 

توان تا دانه گرده بیگانه روي آن ننشیند بدین ترتیب می
این کار نیز . )8(درصد باروري خوشه را تعیین نمود

6(، دوم)هشتـاردیب6(خ کشت اولـاریـت5براي
و ) مرداد27(رتون کشت اول ، )تیر6(، سوم)خرداد

.انجام شد) شهریور7انتقال در (گلخانه 
ها، از براي تجزیه و تحلیل آماري داده

ها از آزمون و براي مقایسه میانگینSPSSافزار نرم
.استفاده گردیداي دانکندامنهچند

06:57

08:09

09:21

10:33

11:45

12:57

14:09

15:21
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نتایج و بحث
تفاوتاز وجودحاکیواریانستجزیهازحاصلنتایج

که بیانگر این بود هاي مورد مطالعه بین الیندارمعنی
اند عقیمی طور یکسان نتوانستهها بهالینمطلب است که 

کامل را از والد مادري دریافت نمایند و تعدادي از 

همچنین .ها، درصد متغیري از باروري نشان دادندالین
مورد هايبین اثر متقابل الینداري اختالف معنی

زمان براي صفت عقیمی دانه گرده و خوشه درمطالعه
). 3جدول (درصد بود 1احتمال سطحدر

a b c
باروري کاملc، عقیمنیمهbکامالً عقیم، aهاي نرعقیم بر اساس میزان عقیمی دانه گردهبندي الینگروه- 2شکل 

در مطالعه حاضر، بررسی سیتولوژي دانه گرده 
هاي مورد دهنده این مطلب بود که تعدادي از الیننشان

× سپیدرود (Aهاي سپیدرود مطالعه همچون الین
IR69224A ( و سپیدرودA) سپیدرود ×IR62829A (

انتقالو )3جدول (اندداراي باروري گرده باالیی بوده

بخشی نتیجه رضایتاست سیتوپالسم عقیم نتوانسته 
حل ارزیابی عقیمی کامل و در هیچ یک از مرانشان دهد 

بنابراین پیشنهاد ) ها نشان داده نشده استداده(نداشته 
.شوداز برنامه هیبرید داده میآنهاحذف 

عقیمیدوره ارزیابی 9هاي نرعقیم برنج مورد مطالعه در تجزیه واریانس عقیمی دانه گرده و خوشه براي الین-3جدول 
دوره ارزیابی عقیمی خوشه5گرده و 

.دارغیرمعنی:nsودرصد1و 5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی:**، *

) 4جدول(گرده دانه صفت عقیمی میانگینمقایسه
پنج رقم نعمت، شصتک محمدي، گرده، نشان داد که 

انجام هايحسنی ریشک قرمز و خزر در تمامی تالقی
عقیمی کامل از خود نشان ،هاي استانداردشده با الین

هاي ژندهنده صحت انتقال که این امر نشانداده 
باشدهاي خارجی به ارقام مورد نظر مینرعقیمی از الین

همچنین این ارقام در تمامی طول سال چه در شرایط 
و طول روز بلند)گراددرجه سانتی24>(دمایی باال

24<(و چه در شرایط دمایی پایین)ساعت75/13>(

و ) ساعت75/13<(و طول روز کوتاه) گراددرجه سانتی
و طول ) گراددرجه سانتی24>(چه شرایط دمایی باال

عقیمی کامل ) ساعت75/13<در گلخانه(روز کوتاه 
هاي کامالً عقیم و کرده بنابراین جزء الینخود را حفظ

ها را نتیجه این دسته از الینگیرند در پایدار قرار می
یر و تکثبراي سه الینتوان در برنامه تولید هیبریدمی

تولید بذر با خلوص ژنتیکی باال به کار برد و نگرانی از 
بذر هیبریددر مجموعه )الینA(تولید بذر مادريبابت

. وجود نخواهد داشت

MSدرجه آزاديمنابع تغییراتMSدرجه آزاديمنابع تغییرات
درصد عقیمی خوشهدرصد عقیمی گرده
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96/859**39الین79/3191**39الین
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855/1زمان× بلوك 1651/1زمان× بلوك 

31289/5)اشتباه(باقیمانده 62454/1)اشتباه(باقیمانده 
CV (%)32/1CV (%)50/2
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14. ...................................................................................1394بهار و تابستان / 15شماره / مهفتسال / پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی

نهاآهاي نرعقیم سیتوپالسمی برنج به همراه والد مادري در الیندوره ارزیابی باروري خوشه5براي و خوشهدوره ارزیابی عقیمی9براي مقایسه میانگین درصد عقیمی گرده-4جدول 

درصد هاالین
عقیمی گرده

درصد 
عقیمی 
خوشه

طول تاریخ 
درصد عقیمی درصد عقیمی گردههاالینAادامه )روز/ماه(دهیخوشه

خوشه
طول تاریخ 

)روز/ماه(دهی خوشه

IR58025A(87/99× ندا (Aندا  aa10012/08-01/05 گردهA) خزر × گردهA(100aa10012/08-21/04
IR68280A(94/92× ندا (Aندا  aa10001/08-04/05 گردهA) گرده ×IR68888A(100aa10022/07-21/04
IR68899A(41/93× ندا (Aندا  ga10005/08-02/05 گردهA) 2دانش× گردهA(100aa10004/08-21/04
A(29/99خزر × ندا (Aندا  aa40/9902/08-29/04 حسنی ریشک قرمزA) حسنی ریشک قرمز ×

2A(100aa10027/07-25/04دانش

IR62829A(100aa10006/08-29/04IR68888A100aa10010/08-31/04× ندا (Aندا 
IR67684A(93/99× ندا (Aندا  aa10003/08-05/05IR68280A100aa10010/08-29/04
IR68888A(82/99× ندا (Aندا  aa10005/08-05/05IR69224A92/96 d87/98 abc19/07-04/05
IR69224A(19/99× ندا (Aندا  aa10005/08-02/05IR58025A6/97 ca87/9910/08-13/05
2A(77/99دانش× ندا (Aندا  aa8/9924/07-02/05IR62829A78/99 a13/99 ab10/08-03/05

2A(41/77دانش× حسنی (Aحسنی  kd27/9316/07-16/04IR68899A37/99 a87/96 bc13/07-27/04
A100aa10003/08-03/05خزر IR68888A(100aa10005/08-07/05× نعمت (Aنعمت 
IR58025A(33/98× اوندا (Aاوندا 100aa10005/08-10/05)IR68899A× نعمت (Aنعمت  ba10010/08-24/04
IR68280A(15/77× سنگ طارم (Aسنگ طارم 100aa10010/08-27/04)IR62829A× نعمت (Aنعمت  k54/96 c15/07-14/04
A(63/86خزر × سنگ طارم (Aسنگ طارم 100aa10012/08-07/05)IR68897A× نعمت (Aنعمت  j45/99 a18/07-19/04

2A(30/90دانش× سنگ طارم (Aسنگ طارم 100aa10030/07-16/04)2Aدانش× شصتک محمدي (Aشصتک محمدي  i61/99 a18/07-22/04
IR68899A(48/91× دشت (Aدشت  ha47/9910/08-02/05 سپیدرودA) سپیدرود ×IR69224A(56/53 o62/63 h12/08-22/04
IR68888A(78/94× دشت (Aدشت  fabc87/9710/08-22/04 سپیدرودA) سپیدرود ×IR68897A(26/68 n35/83 f09/08-29/04
IR68899A(23/99× اوندا (Aاوندا  aa1003/08 -23/04 سپیدرودA) سپیدرود ×IR62829A(26/74 l01/72 g02/08-27/04
IR69224A(92/90× 3آمل (3Aآمل  hic53/9613/08-03/05 سپیدرودA) سپیدرود ×IR67684A(77/72 m46/90 e03/08-04/05
IR68888A(78/92× 3آمل (3Aآمل  ga73/9925/08-16/05 سپیدرودA) خزر × سپیدرودA(06/96 e97/99 a01/08-03/05

.هاستدار بین میانگیندهنده عدم وجود اختالف معنیستون حروف مشابه نشاندر هر
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20............................ ......................................................................هاي نرعقیم سیتوپالسمی در برنج ارزیابی میزان پایداري نرعقیمی در تعدادي از الین

البته در بررسی انجام شده مشاهده شد که کیسه 
حسنی ریشک قرمز در آخر فصل کاشت و با جنین الین

قرار گرفتن در سرما به رشد خود ادامه و دو بافت لما و 
پالئاي دانه را تشکیل داده اما آندوسپرم آن تشکیل 

هاي از میان الین. رودنشده و در نهایت جنین از بین می
عقیمی کامل و IR62829A× ندا تنها در تالقی ندا 

ترین الین ندا، در برنامه ناسبپایدار حاصل شده پس م
تولید بذر هیبرید است و البته سایر 

برخوردار ) x=35/98(هاي ندا از عقیمی باالیی الین
دالماسیو و ). داده نمایش داده نشده است(بودند 

در مطالعات خود، دو الین نرعقیم ) 5،6(همکاران 
که IR67707Aن شناسایی نمودند که یکی از این الی

و هسته الین O. perennisداراي سیتوپالسم گونه 
IR64بوده و نرعقیمی کامل و پایداري داشته است .

نیز در تحقیق خود علت اختالف ) 15(نبوي و همکاران 
هاي حاصل از تالقی یک پایه خصوصیات آلوگامی الین

هاي هاي نرعقیم را اثر متقابل ژنپدري با برخی از الین
هاي میتوکندریایی والد مادري اي پایه پدري و ژنههست

ها همچون الین حسنیدر برخی از الین. اندبیان کرده
A3، آملA)3آمل ×IR68824A( سنگ طارم ،A
رغم ناپایداري در علی) IR68280A× سنگ طارم (

توان در شرایط بخصوصی از عقیمی، مشاهده شد که می
این تحقیق براي الین شهریور در10و 3همچون (سال

به عقیمی کامل رسید و در شرایطی دیگر از )Aحسنی 
مرداد در این تحقیق براي الین 7همچون (سال 
درصدي باروري ایجاد و در نتیجه بذر ) Aحسنی

نوکلئوس مادري را بدون نیاز به تالقی با الین نگهدارنده 
ها عقیمی کامل که الینهمزمانی) 5جدول(تولید کرد 

در تالقی با الین برگرداننده براي تولید توان میدارند 
بذر هیبرید مورد استفاده قرار گیرند بنابراین به نظر 

ها پتانسیل تولید بذر هیبرید به روش رسد این الینمی
مقایسه میانگین درصد . سیستم دو الین را داشته باشند

هاي خوشه در تعدادي از الینباروري عقیمی گرده و 
ارزیابی عقیمی مراحل یم سیتوپالسمی برنج در نرعق

) 2Aدانش× حسنی (Aنشان داده است که الین حسنی 
10شهریور، 3(دوره4ضمن داشتن عقیمی کامل در 

در سه دوره،)مهر14مهر تا 7شهریور و 17شهریور، 
تیر 6اردیبهشت، تاریخ کاشت سوم 6تاریخ کاشت اول (

اروري نسبی داشته و در ب) شهریور7و در گلخانه در 
بیشترین مقدار تولید ) اردیبهشت6(دوره اول کاشت 

الین .را داشته است) درصد67/25(بذر نوکلئوس 
IR68899A نیز که در تمامی مراحل ارزیابی عقیمی

اي با دماي باالنهاگلخباالیی نشان داده بود در شرایط
75/13<(و طول روز کوتاه)گراددرجه سانتی24>(

جدول(درصد تشکیل بذر داشته است67/15)ساعت
5 .(

هـاي نـرعقیممقایسه میانگین درصد عقیمی دانه گرده و درصد بـاروري خـوشه در تعـدادي از الین- 5جدول 
سیتوپالسمی برنج در مراحل ارزیابی عقیمی

ه و
گرد

نه 
ی دا

قیم
ی ع

زیاب
ل ار

راح
م

شه
خو

ي 
رور

با

درصد عقیمی گرده
L10L19L30L33L34هاالین

67/72)مرداد7( ca67/98a100e33/30d67/82
52ea67/97a100d69d67/81)مرداد27(
a100b67/94a100b33/92d33/82)شهریور3(
a100a67/98a100f25b33/92)شهریور10(
a100d67/84b03/99b33/92c67/86)شهریور17(
62df67/72a100a100e73)شهریور24(
83bc33/90a100a100d33/82)شهریور31(
a100a100a100c33/85a67/98)مهر14مهر تا 7(
27fe81c33/95a100a100)1/8-31/6از گلخانه(

درصد باروري خوشه
67/25)6/2تاریخ کاشت اول ( ab0b0ab94/5bc40/0
0db0b0a33/11a33/1)6/3تاریخ کاشت دوم (
33/0)6/4تاریخ کاشت سوم ( cb0b0b0c0
0db0b0b0ab1)27/5رتون کشت اول(
67/7)7/6انتقال به گلخانه در ( ba33/17a67/15b0c0
:L10 حسنیA) 2دانش× حسنیA( ،L19 : 3آملA) 3آمل×IR69224A( ،IR68899A :L30 ،:L33 سنگ طارمA

).Aخزر× سنگ طارم (Aسنگ طارم : L34و ) IR68280A× سنگ طارم (
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توان در برنامه هیبرید دو الین ها میرو از این الیناز این
از نوع IR68899Aرسد که الین به نظر می. بهره برد

PTGMS(الین نرعقیم حساس به دما و طول روز 

× سنگ طارم (Aالین سنگ طارم . باشد) برگشتی
اي کامالً نهاها در شرایط گلخبرعکس سایر الین) Aخزر

عقیم بوده و بذري تشکیل نشده و در سایر مراحل 
).5جدول(ارزیابی، عقیمی متفاوتی داشته بود

از گروه JP 24Aرقم ) 1(محققانی همچون علی 
رقم)13(لو و همکاران وIndicaارقام 

Dianxin/A از گروه ارقامJaponica را شناسایی کرده
بوده و در هند و چین اصالح شدهCMSکه منشأ آنها 

رغم وجود نرعقیمی بودند که این ارقام علی
ا بوده و در سیتوپالسمی داراي نرعقیمی حساس به دم

.شرایط دمایی بحرانی، باروري در آنها مشاهده شده بود
نعمـت، شصـتک محمـدي، گـرده،     هاي نرعقیم الین

بـراي  3Aآمـل وAحسـنی حسنی ریشک قرمز، خـزر، 
کارهاي اصالحی نظیر تولید برنج هیبریـد بـه روش سـه    

هـاي  الین و دو الین که عملکرد بیشتري نسبت به الین
بـا  .تواند مورد استفاده قـرار گیـرد  دارند میاصالح شده 

این حال براي تولید برنج هیبرید راه زیادي مانـده اسـت   
بنـدي گـزینش و اولویـت  .که باید تالش بیشتري داشت

صـفات عقیمـی دانـه    نظـر ازمورد مطالعهبرترهايالین
براي تولید بذر هیبرید  به روش سه الیـن گرده و خوشه

، گرده A، شصتک محمديAنعمت به ترتیب مربوط به 
A   ــک قرمـــز ــنی ریشـ ــدا A، حسـ × نـــدا ( [Aو نـ

IR62829A([ ،باشد می)  همچنـین در مـورد   ). 4جـدول
حسـنی  هاي تولید بذر هیبرید به روش دو الین نیز الین

A) ــنی ــش× حســ ــل، )2Aدانــ ــل(3Aآمــ ×3آمــ
IR68888A(،IR68899A  ــارم و ــنگ ط ــنگ (Aس س

هـاي برگزیـده انتخـاب    الیـن عنـوان  به) Aخزر × طارم 
هـاي  مطالعه حاضر ارزیـابی مقـدماتی از الیـن   .گردیدند

نرعقیم اصالح شده بوده و براي تولید بذر هیبرید تجاري 
هـاي  تـري در زمینـه شناسـایی الیـن    مطالعات گسـترده 

هاي با قدرت انتشار دانه گـرده  برگرداننده باروري و الین
در رابطـه بـا   همچنین ضـروري اسـت تـا   . نیازمند است

، نقطه بحرانی عقیمـی و بـاروري در   هاي دو الیننرعقیم
شرایط فیتوترون ارزیابی  تا شرایط بهینه براي تولید بذر 

.هیبرید و نوکلئوس تعیین گردد
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Evaluation of Sterility Stability for Some of Rice Cytoplasmic Male Sterile Lines

Ammar Afkhami Ghadi1, Nadali Babaeian Jelodar2 and Nadali Bagheri3

Abstract
Evaluation of sterility stability between male sterile lines for favorite lines selection is

necessary to production of hybrid rice program. So that in present research utilization of 7
cytoplasmic male sterile lines (A line) and 33 male sterile lines product of 7th backcrosses of
Iranian varieties with IRRI standard male sterility lines. Experiment was based on a split plot to
time design in RCBD. Results of variance analysis showed significant line × time interaction for
pollen sterility and panicle at 5% level. Pollen sterility means comparison indicated that five
varieties Nemat, Shastak mohammadi, Gerde, Hasani rishak ghermez and Khazar in all crosses
with standard lines showed complete sterile in 9 evaluation stages and allocated as completely
sterile and stable lines that can be used as sources for transforming sterility genes into new
varieties. Pollen and panicle sterility percent of means comparison indicated that Hasani A line
despite bearing complete sterility in four stages (3, 10, 17, 7 to 14), have partial fertility in three
stages (6, 6, 7 in greenhouse) and have been maximum seed production percentage (25.67%) in
2 initial stages of plant. seed production percentage of IR68899A line that shown the most
sterility in all stages was 15.67% at high temperature (> 24c°) and low light (< 13.75 h)
conditions in greenhouse. Therefore, could be utilized for two line hybrid programs.

Keywords: Sterility stability, CMS, Rice
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