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چکیده1
بیمااااری لکاااه برگااای ااا توريايی ( )STBکاااه تو اااا چاااارم س کومیسااات

ساااه و د :اااد

) Mycosphaerella graminicola (anamorph S. triticiايجااااد مااایشاااود باااهعناااوان يکااای از
اصالیتاري

عواما

خساارتزای زناهه در تولیاه گناهم در جهاان ماورد توجاه میباشاه .ايا سزمااي

بهمنظور مطالعاه نواوع عملکارد ژنهاای مااومات باه  ،M. graminicolaتعیای تعاهاد ژنهاای مسالود در
ايجاد واکن

مااومت و برسورد اجزاء ژنتیکی مااومت پیريزی شهه ا ت.

مواد د ردش:ه تعهاد هشت ژنوتیا
مزرعه انتااب شاهنه .ا
بههمراه والهي در چالا

گناهم بهااره باا واکان

تعاهاد  22ژنوتیا

 F1حاصا از تالچای دیسلا يا طرفاه بای هشات والاه

طارح بلاوا کاما تیاادفی باا  9تکارار کشات گرديهناه .سلاوده اازی میانوعی

ژنوتی ها در مراح پنجاهزنای ،تشاکی
واکن

متبااوت باه  S. triticiدر شارايا گلااناه و

ااچه و رهاور بارم پار

صاورت گرفات .يادداشاتبارداری از

ژنوتی هاا باا روش ااری و پر اکات ت ییار يافتاه تو اا ايااد و همکااران ( )1221و در مایاا

 11-22انجااام شااه .صاابات شااهت بیماااری و ااطح زياار منوناای پیشاارفت بیماااری ( )sAUDPCارزيااابی
شهنه .تجزيه و تولی دادهها با روش هیم و جینکز با ا تباده از نرمافزار ژنتیکی  D2انجام گرفت.

*مسلود مکاتبهshahrbanouvakili@yahoo.com :
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یهفت :ه بر ا اا
بار روی واريااان

سزماون م ار و جینکاز بارای هار دو صابت ،اخاتال
بااا صابر و عااهم اخااتال

و هم ناای

سن بااا يا

شای

خاا رگر ایون کووارياان

یاار معنایدار شااهن ماااهار عااهدی t2

داللت بر کبايت مهد افزايشی -البیات بارای ايا صابات بودناه .نسابت اثار البیات در نتیجاه مکانهاای
ژناای هتروزيگااو
می دهااه يا

بااه واريااان

البیاات تیااویح شااهه باارای هاار دو صاابت کمتاار از  1بااود کااه نشااان

گااروه ژناای کنتاارد صاابات را باار عهااهه دارد .وراثتپااذيری خیوصاای باای

وراثتپااذيری عمااومی باای

از  29درصااه باارای هاار دو صاابت تاماای زده شااه .با ا

توارث باهصاورت افزايشای باود .سلا هاای الا
صبات و افزاي

از  21درصااه و
عمااهع واريااان

در شاهت بیمااری و  sAUDPCمنجارباه کااه

مااومت به بیماری شاهنه .از سنجاايی کاه انتاااب نسا ماااوم بار ا اا

اطح

جهات تالچای

بی والهي چاب پی بینای ا ات ،مای تاوان از طريات تالچای والاهي دارای مااومات بااال باه  STBمااومات
را بهبود باشیه .ژنوتی

الي  11حام ژنهاای افزايشای مااومات باه ا توريای برگای میباشاه کاه دارای

پتانسی تولیه نتاج برتر در طی انتاااب خواهاه باود .طبات نتااي تالچای اليا  11و  N-81-18بارای تولیاه
رچ زراعی مطلوب با مااومت پايهار به لکه برگی توريايی توصیه میگردد.
نتیج گیای :بار ا اا
ژنوتی ا

نتااي اثارات افزايشای باا

عماهه وارياان

وراثاتپاذيری را باه عهاهه دارناه.

الياا  11دارای بیشااتري ژنهااای مااوماات نساابت بااه بیماااری لکااهبرگاای اا توريايی بااود کااه

بهعنوان واله باشنهه ژنهای مااومت در تالچیها معرفی میگردد.
داژه:ه :کلید :لکه برگی توريايی ،اثر ژن مااوم ،وراثتپذيری
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مقدمه
بیماری لکه برگی توريايی ( )STBکه تو ا چارم س کومیست graminicola Mycosphaerella
) (anamorph S. triticiايجاد میشود بهعنوان يکی از اصلیتري عوام خسارتزای زناهه در تولیاه
گنهم در جهان مورد توجه میباشه .نتاي مطالعات گذشته نشان میدهه که ژنهای با اثارات افزايشای
عمههای در پا خ مااومت میزبان به  STBدر مرحلۀ گیاه های ايبا میکننه ( .)9هم نی کنتارد

نا

مااومت به  STBتو ا ي

ژن بزرم اثار در تعاهادی از ماواد گیااهی تشاایه داده شاه ( 1و .)9

همی طور مااومت به  STBبر ا ا

تأثیر نه ژن ماتلف نیز گزارش گرديهه ا ت ( .)1در ادهای

اخیر برای مااومت به  12 M. graminicolaژن بزرم اثار stb1 -تاا  - stb18شنا اايی و ناشاهياابی
شههانه ( 1و  .)1هه از اي مطالعه تعیی نووع عملکارد ژنهاای مااومات باه  ،M. graminicolaتعیای
تعهاد ژنهای مسلود در ايجاد واکن

مااومت ،برسورد میزان توارثپذيری مااومت به  STBو بارسورد

اير اجزاء ژنتیکی مااومت در مرحلۀ گیاه بالغ در نه ژنوتی

ايرانی گنهم با طوح ماتلف مااومت

به  STBدر شرايا مزرعه بود.
مواد و روشها
تعهاد هشت ژنوتی

گنهم بهاره با واکن

متباوت به  S. triticiدر شرايا گلاانه و مزرعه انتااب

شهنه .شجرع الي ها و پا خ کلیه ژنوتی ها به سلودگی با پاتوژن بیماری  STBدر جهود  1سورده شهه
ا ت .تعهاد  96ژنوتی

شام والهي و نتاج در چال

طرح بلواهای کام تیادفی با اه تکارار در

مزرعه مورد کشت چرار گرفتنه .سلوده ازی مینوعی ژنوتی ها در مراح پنجهزنای ،تشاکی
رهور برم پر
( )1221و در مایا

صورت گرفت .يادداشتبرداری از واکان

ژنوتیا هاا باا روش ايااد و همکااران

 11-22انجام شه ( .)2میزان شهت بیماری بار ا اا

موا به گرديه:

ااچه و

رابطاه شاارما و دوويلار

%severity  D1/ 9D2 / 9100

()1

که در سن  D1نشاندهنهه پیشرفت عمودی بیماری و  D2نشاندهنهه طح سلودگی برم میباشه .طح
زير منونی پیشرفت بیماری ( )AUDPCبر ا ا

فرمود مولهوان و همکاران موا به گرديه.
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از مايهزنی

در اي رابطه n ،دفعات ارزيابی (حهاچ  y ،)2ماهار شهت بیماری و  tزمان (روز) پ
میباشنه .سنالیز دادهها با ا تباده از نرمافزار ژنتیکی  D2انجام گرفت.
جددل  .1ژنوتیپ:ه :مورد استفهده در تالقی دیهلل د داکنش آنهه

Septoria tritici

Table 1. Genotypes used in diallel crosses and their reaction to Septoria tritici
الي 11

ژنوتی
genotype
واکن

N-8118

LINE#10

N-80-19

CHAMRAN

MOGHAN3

زاگر
ZAGROS

به

Septoria
tritici/
reaction
to
Septoria
tritici

نیمه مااوم

مااوم

مااوم

resistant

resistant

نتايج و بحث
دادهها بر ا ا

moderately
resistant

سن با ي

نیمه حسا
moderately
susceptible

نیمه حسا
moderately
susceptible

حسا

و هم نی

شی

خا رگر یون کوواريان

حسا

حسا

susceptible

susceptible

susceptible

سزمون کولموگرو -ا میرنو دارای توزيع نرماد بودناه .بار ا اا

جینکز برای هر دو صبت ،اختال
اختال

مران

م ان 9

تج
TAJAN

کوههشت
KOOHDASHT

بر روی واريان

سزماون م ار و
با صابر و عاهم

یر معنیدار شهن ماهار عاهدی  t2داللات بار کبايات ماهد افزايشای-

البیت برای اي صبات بودنه .در نمودار  ،Wr/Vrعرض از مبهأ م بات خاا رگر ایون نشااندهنهه
وجود اثرات افزايشی ژنها همراه با البیت ناچه میباشه .نسبت اثر البیت در نتیجه مکانهای ژنای
هتروزيگو

به واريان

البیت تیویح شهه برای هر دو صبت کمتر از  1بود که نشان میدهه يا

گروه ژنی کنترد صبات را بر عههه دارد که با نتاي ر ی و براون ( )1212و وکیلی بسطام و همکاران
( 2111الف) مطابات داشت ( 1و  .)9وراثتپاذيری خیوصای بای
عمومی بی

از  21درصاه و وراثتپاذيری

از  29درصه برای هر دو صابت تامای زده شاه کاه میياه سن ا ات کاه انتاااب در

نس های اولیه میتوانه میثر باشه .در نمودار  Wr/Vrبرای هر دو صبت شهت بیماری (شک  .1الف)
و ( sAUDPCشک  .1ج) شیوع چرار گرفت نااط نشان میدهه که رچ کوههشت که نزدي
ماتیات چرار گرفته ا ت ،دارای بیشتري ژنهای الا
البیت با فنوتی

ا ات .ضاري

باه مباهأ

همبساتگی م بات ژنهاای

والهي برای هر دو صبت نشان داد که والاهي دارای اطح بااالتر صابات شاهت

بیماری و  ،sAUDPCتعهاد سل های ال
طح بیماری را کاه

کمتری دارنه .در نتیجه برای هر دو صبت سلا هاای الا

میدهنه .برای هر دو صبت با
919
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افزايشی ژن ها بود .نتاي مشابهی در مطالعاۀ چبلای ماا روی صابات مرباوط باه بیمااری لکاه برگای
توريايی در مرحلۀ گیاه های بهد ت سمه ( .)9همی طاور زاناو و همکااران ( )2111و جلیاب و
اليا  11دارای

همکاران ( )1221نتاي مشابهی را گزارش نمودنه ( 1و  .)9از سنجاايی کاه ژنوتیا

بیشتري مااومت نسبت به بیماری لکهبرگی توريايی باود و حاما ژنهاای افزايشای مااومات باه
توريای برگی میباشه دارای پتانسی تولیه نتاج برتر در طی انتااب خواهه بود .تالچیهای حاصا
از اي ژنوتی

جهت تالچی

نیز مااومت پايهاری خواهنه داشت .انتااب نس مااوم تالچیها بر ا ا

بی والهي چاب پی بینی ا ت .از اي رو تالچی الي  11و  N-81-18کاه باهطاور گساترده در ا اتان
گلستان کشت میشود و نیمه مااوم به بیماری لکه برگی ا توريايی ا ات بارای تولیاه رچا زراعای
مطلوب با مااومت پايهار توصیه میگردد.
نتیجهگیري کلی
بر ا ا نتاي اثرات افزايشی با
نیز برای کلیه صبات باال بود .ژنوتی

عمهه واريان

وراثتپذيری را به عههه دارنه .وراثتپاذيری

الي  11دارای بیشتري مااومت نسابت باه بیمااری لکاهبرگای

توريايی بود که بهعنوان واله باشنهه ژنهای مااومت در تالچیها معرفی میگردد.
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شکل  -1نمودار ( Wr/Vrالف) د (ب) یا :صفت شدت یمهر :د  .1( sAUDPCچمیان .2 ،تجن .3 ،زاگیس،
 .4مغهن  .6 ،N-81-18 .5 ،3کو:دشت .8 ،N-80-19 .7 ،الین )11
Figure 1. Wr/Vr graph (a) and (b) for disease severity and sAUDPC, respectively (1. Chamran, 2.
)Tajan, 3. Zagros, 4. Moghan3, 5. N-81-18, 6.Koohdasht, 7. N-80-19, 8. Line#10
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