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چکیده
برای توسعه برنامههای بهنژادی برنج هیبرید ،طبقهبندی صحیح الینهای والدینی در میان گروههای هتروتیک امرری رروری اسرت و
میتواند به بهنژادگر در پیشبینی عملکرد هیبریدهای  F1و گزینش والدین مناسب کمک شایانی نماید .از اینرو در این تحقیق ،فواصر
ژنتیکی  20الین والدینی و  40الین نرعقیم برنج با استفاده از صفات مورفولوژی ،گلچهای و گردهشناسی مرورد ارزیرابی قررار گرفتنرد.
گروهبندی افراد نشان داد که الینهای نرعقیم ندا در زیر شاخه اول و الینهای نرعقیم نعمت نیز با یکدیگر در زیرر شراخه دو از گرروه
اول قرار دارند .الینهای نرعقیم دشت ( Aدشرت ×  ،)IR68899Aخرزر  ،Aحسرنی  ،Aگررده  ،Aسرن طار  ،Aشصرتکمحمدی  Aو
نگهدارنده آنها نیز هر کدا بهطور جداگانه در یک گروه قرار گرفتند بنابراین مشخص میشود که این الینها نیز بعد از چنردین نسر
تالقی برگشتی به خلوص باالیی رسیدهاند .از نتایج این تحقیق میتوان جهت انتخاب الینهای نرعقیم مطلروب و برهکارگیری در برنامره
تولید برنج هیبرید بهمنظور یافتن نتاج با عملکرد باال استفاده نمود.
واژههای کلیدی :نرعقیمی ژنتیکی  -سیتوپالسمی ،هیبرید برنج ،خصوصیات مورفولوژیکی و گردهشناسی
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کاهش دهد (مرائو 8و همکراران1998 ،؛ یاشریتوال 9و همکراران،
 .)2002بنابراین حفظ خلروص ژنتیکری الیرنهرای  CMSبررای
بهرهبرداری از پتانسی هتروزیس روری میباشرد (یاشریتوال و
همکراران .)2002 ،ارزیرابی خلروص برذور هیبریرد و الیرنهرای
والدینی بهطرور معمرول برا اسرتفاده از آزمرون  GOT10صرورت
میگیرد که براساس ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک و گر دهی
در مرحلره بلرو مریباشرد (بالسرتر و کرارمن1998 ،11؛ جنرا و
پندی1999 ،12؛ گارگ 13و همکاران2006 ،؛ سن  14و همکاران،
 .)2006تجزیه فاصله ژنتیکی نیز ابزار مفیدی برای برنامرههرای
بهنژادی در اختیار بهنژادگر قرار مریدهرد و حلقره مهمری برین
حفاظررت و بهرررهبرررداری از منررابع ژنتیکرری موجررود ،مرریباشررد
(بوهن 15و همکاران1999 ،؛ محمدی و پراسانا .)2003 ،16تجزیه
فاصله ژنتیکی ارقا برنج براساس صرفات مورفولروژی – زراعری
بهطور معمول انجا مریگیررد (ماهاپراترا 17و همکراران1995 ،؛
کاو1995 ،18؛ نیا و همکاران1999 ،؛ مالون 19و همکاران.)2009 ،
نشانگرهای مورفولوژیکی با استفاده از روشهای چند متغیره برا
مزایایی همچون عد نیاز به امکانات پیچیده و گرانقیمت بررای
اندازهگیری ،ساده بودن و کم هزینه بودن هنروز از نشرانگرهرای
مرفولوژیکی برای بررسی میزان قرابت بین ژنوتیر هرا اسرتفاده
شررده اسررت (مانیفسررتو 20و همکرراران2001 ،؛ کرروربلینی 21و
همکاران2002 ،؛ آلمانزا 22و همکاران .)2003 ،همچنرین میرزان
ارتباط بین هیبریرد  F1و فاصرله ژنتیکری والردین در مطالعرات
تعدادی از محققرین بررسری شرده اسرت (زنر  23و همکراران،
.)1995
هرردا از ایررن تحقیررق ،ارزیررابی انشررعاب ژنتیکرری در میرران
الینهررای ایزوسیتوپالسررمی و ارقررا والرردی هیبریررد برررنج و
پیشبینی مطلوبیت الیرنهرا در برنامره تولیرد بررنج هیبریرد و
خالصسرازی الیرنهرای بررنج ایزوسیتوپالسرمی برا اسرتفاده از
نشانگرهای مورفولوژیک بود.

مقدمه
بهکارگیری و توسعه موفق برنج هیبرید در دو دهه گذشته در
چین ،پتانسی بیشتر عملکرد برنج با بهرهگیری از هتروزیس یا
قدرت هیبرید در گیاهان خودگشن را به اثبات رسانید
(ویرمانی .)1994 ،1از آنجا که برنج هیبرید  15-20درصد
عملکرد بیشتری را نسبت به بهترین الینهای بهنژادی پاکوتاه
نشان داده است (یوآن1994 ،2؛ ویرمانی1994 ،؛ ویرمانی و
همکاران .)2003 ،بنابراین تکنولوزی برنج هیبرید راهکار مؤثری
در افزایش بیشتر عملکرد جهانی برنج ارائه کرده است (یوآن،
1994؛ ویرمانی1994 ،؛ هی و لیو1998 ،3؛ جانایا و حسین،
 .)2000در این بین جهت تولید بذرهای هیبرید تجاری در
برنج ،بهکارگیری پدیده نرعقیمی از روریات امر میباشد.
اگرچه انواع مختلف نرعقیمی در برنج شناسایی شدهاند ،ولی
نرعقیمی ژنتیکی -سیتوپالسمی در توسعه و تکام فنآوری
تولید بذر هیبرید نقش بیشتری دارد (ویرمانی و همکاران،
 .)1997طی سالهای  1980تا  1998حدود  20منبع نرعقیم
شناسایی شده است اما از منبع  WAبهدلی ایجاد الینهای
نرعقیم پایدار و وجود تعداد زیاد الینهای اعادهکننده برای
آنها ،در تولید هیبریدهای تجاری بیشتر استفاده میشود
(ویرمانی و زمان.)1998 ،4
طبقهبندی صحیح الینهرای والردینی در میران گرروههرای
هتروتیک برای توسعه برنامههای بهنژادی بررنج هیبریرد امرری
روری است که مریتوانرد بره برهنژادگر در انتخراب والردین و
پیشبینی عملکرد هیبریدهای  F1کمک شرایانی نمایرد (نیرا 5و
همکاران .)1999 ،طی سالهای گذشته با تالشهای بیوقفه در
اجرای برنامههای بهنژادی برنج هیبرید در ایران ،تعردادی الیرن
نرعقیم ژنتیکی -سیتوپالسمی تولید گردید که این الیرنهرا در
شررای ارزیرابی و یررا برهکرارگیری در تولیررد هیبریرد  F1مررورد
استفاده قرار میگیرند (بابائیان جلودار 6و همکراران .)2005 ،برا
بررسیهای به عم آمده ،نشان داده شده است که الینهرای B
بیشترین گیاهان خارج از تیر را در الیرنهرای  CMSتشرکی
میدهند .طبق گزارش سیندهو و کومار ( )2002خلوص ژنتیکی
بذر هیبرید تجاری در هند  98درصد میباشرد (ورمرا.)1996 ،7
گزارش شرده کره حتری  1درصرد ناخالصری در الیرن مرادری،
میتواند عملکرد بذر هیبرید را حدود  100کیلروگر در هکترار
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پرچم ،طول خوشه ،تعداد گلچه ،طول دوره گ دهی و مساحت
برگ پرچم برای هر الین انجا گرفت (ایری.)2002 ،
فاصله ماهاالنوبیس از روش رائو )1952( 4و فاصله
تاکسونومی استاندارد از روش اسنیت و سوکال )1973( 5تخمین
زده شد .برای بررسی فاصله تاکسونومی استاندارد ،میانگین
الینها قب از تجزیه خوشهای با تفریق میانگین از مقادیر هر
صفت و تقسیم بر انحراا معیار استاندارد شد .ماتریس فاصله
تاکسونامی استاندارد ( )Dijبرای  iو  jهای منفرد و  Nصفت
مورفولوژی بهصورت زیر محاسبه شد.
Dij = [∑ni=1 (Xki – Xkj) 2 / N] 1/2
()1
همچنین تجزیه خوشهای از طریق فاصله تاکسونومی با
استفاده از روش جفت گروهی غیروزنی با میانگین حسابی6
( )UPGMAانجا شد.
دادههررای مربرروط برره تجزیرره مورفولرروژی برررای الیررنهررای
خواهری نعمت ،با استفاده از معیار نمونرهای  d2ماهراالنوبیس و
نر افرررزار  ،PASTبررره مررراتریس فاصرررله ژنتیرررک فنوتیپیرررک
( )Phenotypic Genetic Distance Matrixتبرردی شررد در
نتیجه دندروگرامی با استفاده از تجزیه خوشهای به روش جفرت
گروهی غیروزنی میانگین حسابی بهدست آمد .برازش (تطبیرق)
بین ماتریس فاصله و دندروگرا با ریب همبستگی کوفنتیرک
(( )rسوکال و رالف )1962 ،7و با نر افزار  PASTمحاسبه شد .از
میانگین فاصله ژنتیکی حاص از رایب تشابه برهعنروان ارزش
برش برای توصیف خوشهها استفاده شد (مالون.)2009 ،
جهت گروهبندی ژنوتی ها از تجزیه خوشهای برا اسرتفاده از
نر افزار  NTSYS 2.02و ریب تشابه با مربع فاصله اقلیدسی و
با الگوریتم  UPGMAصرورت گرفرت .بردین صرورت برا ادغرا
دادههای مربوط به صفات زراعری ،مورفولروژی و گلچرهشناسری
یک ماتریس  60×18بهدست آمد که از این دادهها برا نرر افرزار
 SPSSو پس از استانداردکردن میانگین دادهها ماتریس شباهت
 60× 60ایجاد شد و از این ماتریس برای گروهبندی ژنوتیر هرا
در نر افزار  NTSYSاستفاده گردید.

مواد و روشها
مواد ژنتیکی مورد استفاده شام  7الین نرعقیم سیتوپالسمی
( Aالین) و نگهدارنده آنها ( Bالینها) ،از مرکز بینالمللی
تحقیقات برنج فیلیپین و همچنین  33الین نرعقیم حاص از
هفتمین تالقی برگشتی  12رقم بومی و اصالحشده ایرانی با
الینهای نرعقیم معرفی شده از ایری و الینهای والدینی در
دانشگاه علو کشاورزی و منابع طبیعی ساری بود (بابائیان
جلودار و همکاران( )2005 ،جدول  .)1در سال زراعی ،1391
بذور الینهای نرعقیم و والدین آنها بهصورت آزمایشی در
قالب طرح پایه بلوكهای کام تصادفی با سه تکرار کشت
گردید .حدود یک ماه پس از بذرپاشی در خزانه ،نشاها با فاصله
 25 × 25سانتیمتر در زمین اصلی کشت شدند.
بعد از گ دهی ،جهت ارزیابی خصوصیات گلچه و صفات
آلوگامیک ،در ساعات اولیه صبح ( )11-9از داخ الینهای
موردمطالعه 3 ،بوته از هر الین و از هر بوته  2خوشه انتخاب و
جهت بررسی صفاتی همچون طول کیسه بساك ،طول میله
پرچم ،طول کالله ،طول گلو  ،میزان خروج خوشه از غالا
( )EP1درصد باروری دانه گرده ( ،)Fشک دانه گرده (:1
چروکیده :2 ،کروی) ،درصد باروری خوشهها ( ،)FP2طول گلچه
و عرض گلچه به آزمایشگاه منتق و در زیر بینوکولر و با کاغذ
شطرنجی ،اندازهگیری شدند .همه اندازهگیری صفات مطابق
سیستم ارزیابی استاندارد انجا گرفت (ویرمانی و همکاران،
1997؛ ایری.)2002 ،3
مطالعه باروری دانه گرده و تعیین درصد عقیمی الینهای
نرعقیم از روش ویرمانی (ویرمانی و همکاران1997 ،؛ ایری،
 )2002با استفاده از رن آمیزی دانه گرده از طریق ا افه
نمودن محلول یک درصد یدید -یدور پتاسیم ( ،)KI-I2به نمونه
و حذا مواد زائد (دیواره بساك) از محی اسالید و مشاهده در
میکروسکوپ انجا گردید .همچنین بررسی صفات فنولوژی و
مورفولوژی تعداد روز تا  5درصد گ دهی 50 ،درصد گ دهی،
پایان گ دهی ،رن بساك ( :1سفید؛  :2زرد روشن؛  :3زرد)،
رن کالله ( :1سفید؛  :2سبز روشن؛  :3زرد؛  :4ارغوانی روشن؛
 :5ارغوانی) ،وجود یا فقدان ریشک ،اندازه ریشک ،مقبولیت
فنوتیپی ،تحم به کر ساقهخوار ،رن پایه بوته ،یکنواختی
فیزیکی الینها ،تعداد بوتههای خارج از تی در الینها ،رن
نوك دانه ،ارتفاع بوته در مرحله سنبلهدهی (متوس ده بوته به
سانتیمتر)  ،تعداد پنجه بارور ،طول برگ پرچم ،عرض برگ
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 اسامی الینهای نرعقیم حاص از تالقی برگشتی و والد مادری و نگهدارنده:1 جدول
B

-نمونه الین
B Line

IR68897 B

IR68888 B

IR68280 B

IR69224 B

Table 1: List of CMS lines of backcross and maternal and maintainer lines
نمونه الینهای نرعقیم حاص از تالقی برگشتی و
ردیف
نمونه الینهای نرعقیم حاص از تالقی برگشتی ردیف
 الینهای مادریA
Male sterile lines derived from the
Row

L41

L42

L43

L44

Male sterile lines derived from the backcross
and A lines

)A  (گرده × خزرA گرده

Row

L21

Gerde A (Gerde × Khazar A)

)IR68888A ×  (گردهA گرده

L22

Gerde A (Gerde × IR68888A)

)A2 (گرده × دانشA گرده

L23

Gerde A (Gerde × Danesh A2)

 (حسنی ریشک قرمز × دانشA حسنی ریشک قرمز
)A2

L24

Hasani Rishak Ghermiz A (Hasani Rishak
Ghermiz × Danesh A2)
IR58025 B

L45

IR68888A

L25

IR62829 B

L46

IR68280A

L26

IR67684B

L47

IR69224A

L27

IR68899B

L48

IR58025A

L28

L49

IR62829A

L29

L50

IR68899A

L30

B

خزر

Khazar B

ندا

B

Neda B
B حسنی
Hasani B
B نعمت
Nemat B
B

شصتک محمدی

Shastak
Mohammadi B
B دشت
Dasht B
B

اوندا

Avanda B

L51
L52

L53

L54

L55

A

خزر

L31

Khazar A
)IR58025A ×  (اونداA اوندا

L32

Avanda A (Avanda × IR58025A)

)IR68280A × طار

 (سنA طار

سن

Sang Tarom A (Sang Tarom × IR68280A)

)A طار × خزر

 (سنA طار

سن

Sang Tarom A (Sang Tarom × Khazar A)

)A2طار × دانش

 (سنA طار

سن

Sang Tarom A (Sang Tarom × Danesh A2)

L33

L34

L35

backcross

)IR58025A ×  (نداA ندا
Neda A (Neda × IR58025A)

)IR68280A ×  (نداA ندا
Neda A (Neda × IR68280A)

)IR68899A ×  (نداA ندا
Neda A (Neda × IR58025A)

)A  (ندا × خزرA ندا
Neda A (Neda × Khazar A)

)IR62829A ×  (نداA ندا
Neda A (Neda × IR62829A)

)IR67684A ×  (نداA ندا
Neda A (Neda × IR67684A)

)IR68888A ×  (نداA ندا
Neda A (Neda × IR68888A)

)IR69224A ×  (نداA ندا
Neda A (Neda × IR69224A)
)A2 (ندا × دانشA ندا
Neda A (Neda × Danesh A2)
)A2 (حسنی × دانشA حسنی
Hasani A (Hasani × Danesh A2)
)IR68888A ×  (نعمتA نعمت
Nemat A (Nemat × IR68888A)
)IR68899A ×  (نعمتA نعمت
Nemat A (Nemat × IR68899A)

)IR62829A ×  (نعمتA نعمت
Nemat A (Nemat × IR62829A)

)IR68897A ×  (نعمتA نعمت
Nemat A (Nemat × IR68897A)
×  (شصتک محمدیA شصتک محمدی

)A2دانش

ردیف
Row

L1

L2

L3

L4

L5

L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12

L13

L14

L15

Shastak Mohammadi A (Shastak
Mohammadi A × Danesh A2)

B3

آم

Amol 3B
B گرده
Gerde B

L56
L57

حسنی ریشک قرمز
B
Hasani Rishak
Ghermiz B
B سن طار
Sang Tarom B
B سپیدرود
Sepidrood B

L58

L59
L60

)IR69224A ×  (سپیدرودA سپیدرود
Sepidrood A (Sepidrood × IR69224A)
)IR68897A ×  (سپیدرودA سپیدرود
Sepidrood A (Sepidrood × IR68897A)

)IR62829A ×  (سپیدرودA سپیدرود
Sepidrood A (Sepidrood × IR62829A)

)IR67684A ×  (سپیدرودA سپیدرود
Sepidrood A (Sepidrood × IR67684A)
)A  (سپیدرود × خزرA سپیدرود
Sepidrood A (Sepidrood × Khazar A)
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L36
L37

L38

L39
L40

)IR68899A ×  (دشتA دشت
Dasht A (Dasht × IR68888A)
) IR68888A ×  (دشتA دشت
Dasht A (Dasht × IR68888A)

)IR68899A ×  (اونداA اوندا
Avanda A (Avanda × IR68899A)

)IR69224A ×3  (آمA 3 آم
Amol 3A (Amol 3A × IR69224A)
)IR68888A ×3  (آمA 3 آم
Amol 3A (Amol 3A × I IR68888A)

L16
L17

L18

L19
L20
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گروهبندی افراد براساس نمودار درختی با استفاده از تجزیره
خوشهای (شک  ،)1نشان داد که نه گروه تشکی شده و تمامی
الینهرای نررعقیم نردا ( )L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9و
همچنین تمامی الینهای نرعقیم نعمت ( )L11, L12, L13, L14برا
یکرردیگر در گررروه اول و بررهترتیب در زیرگررروه اول و دو قرررار
دارند و این گروهبندی میتواند دلی بره خلروص رسریدن ایرن
الینها باشد بنابراین تمامی این ژنوتی های دو گروه از الینها،
بعد از شش نس تالقی برگشتی ،به یکردیگر شربیه شرده و بره
خلوص ژنتیکی باالیی رسریدند .ارقرا نردا و نعمرت الیرنهرای
خواهری یکدیگر هستند که از تالقی رقم آم  3و سرن طرار
اصالح گردیدنرد بنرابراین شرباهت ژنتیکری الینهرای نررعقیم
حاص از آنها دور از انتظار نیست .تجزیه خوشرهای نشران داد
که رقم نگهدارنده نعمت (نعمت  )L54( )Bنیز در گروه الینهای
نرعقیم نعمت قرار گرفته که مؤید آن است که الینهای نرعقیم
و نگهدارنده نعمرت ،شرباهت ژنتیکری براالیی پیردا کررده و بره
خلوص رسیدن الینهای نرعقیم را میرساند.
الیرررن نررررعقیم دشرررت ( Aدشرررت ×  )L16( )IR68899Aو
نگهدارنده ( )L57نیز در گروه اول و زیرگروه چهار قرار گرفتنرد
بنابراین مشخص میشود که از دو الیرن نررعقیم دشرت ،الیرن
دشررت ( Aدشررت ×  )IR68899Aبعررد از چنرردین نسر تالقرری
برگشتی به خلوص بیشتری رسیده است.
الین نرعقیم خرزر  )L31( Aو نگهدارنرده ( )L49نیرز در یرک
گروه قرار گرفتند بنابراین مشخص میشود که این الین نیز بعد
از چندین نس تالقی برگشتی به خلوص باالیی رسیده است.
تجزیه خوشهای نشان داد که اغلب ژنوتی های برینالمللری
در یک گرروه قررار مریگیرنرد بهطوریکره الیرنهرای نررعقیم

نتایج و بحث
نتایج حاص از محاسبه شباهت بین جفت افراد که برا اسرتفاده
از برآورد ریب مربع فاصله اقلیدسی ( )Dijانجا پذیرفت نشان
داد که در بین الیرنهرای نررعقیم نعمرت ،نعمرت ( Aنعمرت ×
 )IR68888Aو نعمررت ( Aنعمرررت ×  )IR62829Aبیشتررررین
شباهت ( )Dij =1را دارا بودند و البته سایر الیرنهرای خرواهری
نیز شرباهت بسریار براالیی برا یکردیگر داشرتند (.)Dij < 0/96
تمامی الینهای نرعقیم نعمت شباهت یکسانی برا ()Dij = 0/92
رقم والدی خود داشته است بنرابراین تمرامی الیرنهرا بره یرک
میزان به خلوص ژنتیکی دست یافتند( .جدول  .)2در زمانیکره
والدین از نظر ژنتیکی شبیه به هم باشرند چنرد تالقری معردود
ممکررن اسررت کررافی برره نظررر برسررد درحالیکرره بررا انتخرراب
ژنوتی های متفاوت بهعنوان والدین در تالقری برگشرتی جهرت
حذا اطالعات ژنتیکی نامطلوب ،به چندین تالقی برگشتی نیاز
میباشد (فارسی و باقری.)1392 ،
ررریب تشررابه ارقررا ب رهکار رفترره در ایررن تحقیررق (ارقررا
بینالمللی نگهدارنده باروری و ارقا ایرانی) نشان داد که دو رقم
شصررتک محمرردی و  IR67684Bبیشترررین میررزان تفرراوت را
داشتند (جدول  )3بنابراین پیشبینی میشود که ارقا هیبریرد
حاص از تالقری ایرن دو رقرم هترروزیس براالیی نشران دهنرد.
بهطورکلی ،رقم شصتک محمردی در برین ارقرا موردمطالعره،
ریب شباهت پایینتری در بررسی جفت افرراد از خرود نشران
داده است که میتوان این تفاوت را ناشی از زودرسی ،دارا بودن
برررگ پرررچم وسرریع ،ارتفرراع بلنررد و خصوصرریات متفرراوت در
مورفولوژی گلچه دانست .رقم حسنی ریشک قرمرز نیرز تفراوت
نسبتاً باالیی با سایر ارقا نشان داده اسرت کره البتره ایرن رقرم
شباهت براالیی ( )Dij = 0/90برا رقرم حسرنی داشرته اسرت .از
آنجاکه رقم حسنی ریشک قرمز از توده جمعیت رقرم حسرنی
خالص گردیده پریشبینری شرباهت ایرن دو برا یکردیگر دور از
انتظار نبود.
ریب تشابه نشان داد که رقم ندا و نعمت شباهت باالیی برا
یکرردیگر دارنررد ( )Dij = 0/92از آنجاکرره ایررن دو رقررم ،الیررن
خواهری یکدیگرند شباهتشان قاب پیشبینی بود (جدول .)3
بیشترین تفاوت رقم آم  3با دو رقم حسرنی ریشرک قرمرز
( )Dij = 0/36و حسنی ( )Dij = 0/39بوده است (جدول  )3کره
از این تفاوت میتوان در برنامه دورگگیری و برهنژادی ارقرا و
ایجاد تنوع ژنتیکی بیشتر بهره برد .چنانچه تفاوت برین والردین
شرکتکننده در تالقی بیشتر باشد امکان ظهور ترکیب مطلروب
جدید بیشتری در میزان جمعیت کمتر ،وجرود خواهرد داشرت
بنابراین گزینش بوته برتر با سهولت بیشتری انجا میگیرد.

IR62829A(L29),

IR68280A(L26),

(L25),

IR68888A

) IR68899A(L30با یکدیگر در گروه دو و در مجراور هرم قررار
دارند و الینهای نگهدارندهشران IR68888 B (L42), IR68280
) B (L43), IR62829 B (L46), IR68899B (L48نیز در کنار هم
و در مجاورت  Aالینهایشان قرار گرفتهاند بنابراین شباهت این
الینها به یکدیگر مشخص میشود و نشان از تنروع پرایین ایرن
الینها و میرزان نزدیکری خلروص ژنتیکری آنهرا اسرت .الیرن
) IR58025A (L28نیز با الین نگهدارنده ) IR58025B (L45خود
در یک گروه و با کمی فاصله در کنار دیگرر الیرنهرای نررعقیم
بینالمللی قرار دارد.
الین نرعقیم حسنی ( )L10نیز در گروه الین نگهدارنده خرود
( )L59و در کنار حسنی ریشرک قرمرز ( )L58قررار دارد .حسرنی
ریشک قرمز حاص جهرش خرود بره خرودی از تروده جمعیرت
حسنی بوده که ریشک قرمز در آن ایجاد شده است و برهعنوان
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که از خود نشان دادند و باروری نسبی نیز در آنها مشاهده شد
جهت تولید بذر هیبرید مناسب نبوده و از برنامه برهنژادی بررنج
هیبرید حذا شدند.
الین نرعقیم شصتک محمدی ( Aشصتک محمدی × دانرش
 )L15( )A2و نگهدارنده شصتک محمدی  )L60( Bنیرز در یرک
گروه قرار گرفتند .بنابراین ایرن الیرن نیرز بره خلروص ژنتیکری
برراالیی رسرریده اسررت .ایررن دو الیررن در پررایینترررین قسررمت
دندروگرا قرار گرفتند و بیشترین فاصرله را برا سرایر الیرنهرا
دارند که نشاندهنده آن است که با سایر ژنوتی هرا بیشتررین
تفاوت ژنتیکی را دارد و میتوان از آن در تالقیها ،برای بررسری
مولکولی توارثپذیری اسرتفاده نمرود البتره ایرن الیرن از نظرر
خصوصیات زراعی (علیرغم زودرسی و کیفیت دانه) مطلوب بره
نظر نمیرسد.

الین جدید مطرح شده است بنابراین کنار هم قرار گررفتن ایرن
ارقا در یک گروه دور از انتظار نیست.
الینهای نرعقیم گررده ( Aگررده × خرزر  ،)L21()Aگررده A
(گرده ×  ،)L22()IR68888Aگرده ( Aگررده × دانرش ،)L23()2و
الین نگهدارنده گرده  )L56( Bنیز در یک خوشه قرار گرفتنرد و
بنابراین این الینها نیز به خلروص ژنتیکری موردنیراز رسریده و
شباهت ژنتیکی باالیی با الین نگهدارنده خود نشان میدهند.
الینهای نرعقیم سن طار ( Aسن طار × )IR68280A
( ،)L33سن طار ( Aسرن طرار × خرزر  ،)L34( )Aو الیرن
نگهدارنده سن طار  )L50( Bنیز در یک خوشه قرار گرفتند و
بنابراین این الینها نیز به خلروص ژنتیکری موردنیراز رسریده و
شباهت ژنتیکی باالیی با الین نگهدارنده خود نشران مریدهنرد.
البته این گروه از الینهای سن طار به علت عقیمی متفراوتی

جدول  :2ریب تشابه الینهای نرعقیم سیتوپالسمی نعمت با یکدیگر و والد نگهدارنده ( ریب مربع فاصله اقلیدسی)
)Table 2: Similarity of Nemat CMS lines and B line (Square Euclidean Distance Coefficient
نعمت A
نعمت A
نعمت A
نعمت A
الینها
(نعمت × )IR68897A
(نعمت × )IR62829A
(نعمت × )IR68899A
(نعمت × )IR68888A
Lines

Nemat A
)(Nemat × IR68888A

Nemat A
)(Nemat × IR68899A

Nemat A
)(Nemat × IR62829A

Nemat A
)(Nemat × IR68897A

نعمت ( Aنعمت × )IR68888A
)Nemat A (Nemat × IR68888A

نعمت ( Aنعمت × )IR68899A

0.99

)Nemat A (Nemat × IR68899A

نعمت ( Aنعمت × )IR62829A

1

)Nemat A (Nemat × IR62829A
نعمت ( Aنعمت × )IR68897A

0.96

0.98
0.95

0.98

)Nemat A (Nemat × IR68897A

نعمت

B

0.92

0.93

Nemat B
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تجزیه خوشهای به

روش UPGMA

شک  :1دندروگرا ژنوتی های مورد مطالعه براساس صفات اندازهگیریشده و با روش مربع فاصله اقلیدسی
Fig. 1: Dandrogram of genotypes based on traits measured by the Square Euclidean Distance
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) ریب تشابه تعدادی از ارقا والدینی و ارقا بینالمللی نگهدارنده باروری ( ریب مربع فاصله اقلیدسی:3 جدول

0.78
0.93

0.71

0.84
0.81

0.79

0.73

0.73

0.97

0.56
0.57

0.75
0.77

0.51
0.62

0.85
0.79

IR68897 B

0.82
0.90
0.80

IR68888 B

IR69224 B

IR58025 B

IR62829 B

0.81

0.82
0.88

0.68
0.77
0.69
0.87

IR68280 B

0.81

IR67684 B

IR68899 B

خزر
B

Khazar B

سن
طار
B

Sang Tarom B

سپیدرود
B

Sepidrood B

Shastak
Mohammadi B

B

شصتک محمدی

اوندا
B

Avanda B

نعمت
B

Nemat B

ندا
B

Neda B

گرده
B

Gerde B

Dasht B

دشت
B

Hasani Rishak
Ghermiz B

B

حسنی ریشک قرمز

حسنی
B

Hasani B

Table 2: Similarity of CMS lines and B lines (Square Euclidean Distance Coefficient)

0.94
0.83
0.89
0.87
0.94

0.97
0.91
0.85
0.94
0.87
0.95

0.99
0.97
0.92
0.86
0.90
0.85
0.93

0.93

0.89

0.87
0.87

0.78
0.77

0.91

IR68888 B
IR68280 B
IR69224 B
IR58025 B
IR62829 B
IR67684 B
IR68899B
B

خزر

0.79

Khazar B
B سن طار

0.77

Sang Tarom B
B سپیدرود
Sepidrood B

0.46
0.62
0.79
0.92
0.84
0.80

0.89

0.76
0.92

0.88
0.89
0.84

0.38
0.43
0.64
0.67

0.88
0.84
0.96
0.86
0.84

0.66
0.94
0.82
0.90
0.90
0.84

0.56
0.79
0.92
0.80
0.765
0.91

0.50
0.83
0.87
0.90
0.71
0.88

0
0.56
0.86
0.76
0.45
0.71

0.28
0.76
0.82
0.90
0.78
0.77

0.05
0.51
0.85
0.80
0.49
0.80

0.65
0.89
0.91
0.85
0.84
0.93

0.45
0.85
0.96
0.93
0.80
0.91

0.46
0.82
0.89
0.88
0.76
0.90

0.49

B

شصتک محمدی

0.80

Shastak Mohammadi B
B اوندا

0.92

Avanda B
B نعمت

0.88

Nemat B
B ندا

0.77

Neda B
B گرده

0.93

Gerde B
B دشت
Dasht B

0.72
0.90
0.39

0.36

0.80
0.77

0.86
0.89
0.56

0.65
0.76
0.66

0.60
0.70
0.71

0.82
0.91
0.54

0.57
0.72
0.49

0.71
0.82
0.53

0.76
0.92
0.55

0.60
0.67
0.85

0.49
0.71
0.64

0.19
0.36
0.59

0.50
0.64
0.63

0.22
0.33
0.65

0.71
0.79
0.78

0.60
0.73
0.72

0.56
0.71
0.74

0.57

B

حسنی ریشک قرمز

0.71

Hasani Rishak Ghermiz B
B حسنی

0.75

Hasani B
B 3 آم
Amol 3B

65

ارزیابی فاصله ژنتیکی الینهای ایزوسیتوپالسمی ...

نشاندهنده آن اسرت کره  0/62از تغییررات تصرادفی هسرتند.
براساس میانگین تشرابه ژنتیکری ( )1/15برهعنوان ارزش بررش
دندروگرا  ،دو گروه مریتروان مشراهده کررد .تمرامی الیرنهرا
بههمراه رقم نگهدارنده نعمت در یک گروه قرار دارند و شرباهت
ژنتیکی این ژنوتی ها را میرساند .در گروه دو رقم نگهدارنرده
شصررتک محمرردی و الیررن نرررعقیم حاصر از آن قرررار گرفررت.

تجزیه کالستر الینهای نعمت (شک  )2نشان داد کره رریب
همبستگی کوفنتیک (( )rسوکال و رالف )1962 ،بهدست آمرده
از مقایسه ماتریس عد تشابه و دندروگرا  0/62است که میزان
انطباق دندروگرا حاصله و ماتریس دادهها را نشان میدهد .این
مقدار از ریب ،برای نمرایش گرافیکری فاصرله حرد متوسرطی
محسوب میشود .ریب تبیرین ( )r2برابرر  0/38بهدسرت آمرد
L12 Nemat

L13 Nemat

Nemat B

L11 Nemat

L14 Nemat

Sahastak B

L15 Shastak
Distance mahalanobis

شک  :2دندروگرا هفت الین نرعقیم و نگهدارنده رقم نعمت و شصتک محمدی حاص از تجزیه دادههای مورفولوژی با استفاده از
فاصله ژنتیکی ماهاالنوبیس ( )d2با روش  =0/62 .UPGMAریب همبستگی کوفنتیک =0/38 ،ریب تبیین ( =1/15، )r2میانگین
فاصله ژنتیکی (ارزش برش)
Fig. 2. Dendrogram of seven CMS line and maintainer of the Nemat and Shastak Mohammadi via morphological data
using Mahalanobis Genetic Distance (d2) with UPGMA. 0.62 = Cophenetic Correlation Coefficient, 0.38 = coefficient
)of determination (r2), 1.15 = average genetic distance (cut value

از الینهای نرعقیم خالصی که دارای ارتفاع بوته مناسب و زمان
گ دهی مطلوبی در مقایسه با الینهای اعادهکننده باروری
هستند میتوان جهت برنامههای اصالحی برنج هیبرید بهره برد.

بهطورکلی ،از نتایج این تحقیق میتوان جهت انتخاب
الینهای نرعقیم مطلوب و بهکارگیری در برنامه تولید برنج
هیبرید بهمنظور یافتن نتاج با عملکرد باال استفاده نمود .بنابراین
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Evaluation of Genetic Distance of Rice Male Sterile Isosytoplasmic Lines
Afkhami Ghadi1*, A., Babaeian Jelodar2, N. A. and Bagheri3, N. A.
Abstract
Exact classification of parental lines between hetrotic groups is necessary for improvement of hybrid rice breeding
programs because it can help breeders in parental selection and prediction of F1 hybrids yield. In this research, genetic
distance of 18 parental and 40 male sterile lines were evaluated based on morphological, floral and palynological traits.
Cluster analysis indicated that Neda male sterile lines were placed in first sub-group and also Nemat male sterile lines
were in second sub-group of the first group. Dasht A (Dasht × IR68899A), Khazar A, Hasani A, Gerde A, Sang Tarom
A, Shastak Mohammadi A and their maintainer lines were in one separate group. Therefore, these lines had high purity
after seventh backcross. The results of this research can be used for selection of suitable CMS lines used in breeding
projects of hybrid rice to find high performance progenies.
Keywords: Genetic-cytoplasmic male sterility, Hybrid rice, Morphological and palynology traits
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