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 )گزارش کوتاه علمي(

  (.Septoria Tritici Blotch)تجزیه ژنتیک مقاومت گندم به لکه برگی سپتوریایی 

 لل آ روش دیبه 

 

 2حسن سلطانلو و 2، سیده ساناز رمضانپور1شهربانو وکیلی بسطام*

 ،ای، گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشجوی دکتری کشاورزی هسته1
 گرگان دانشیار، گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی2

 12/6/29 ؛ تاريخ پذيرش:  11/11/22تاريخ دريافت:  

 1چکیده

 تو اااا چاااارم س کومیساااتکاااه  (STB) بیمااااری لکاااه برگااای  ااا توريايی ساااه و  د :اااد  

Mycosphaerella graminicola (anamorph S. tritici) عناااوان يکااای ازشاااود باااهايجااااد مااای 

ايا  سزمااي  . باشاهماورد توجاه می جهاان در گناهم تولیاه زای زناهه درخساارت عواما  تاري اصالی

هاای مسالود در ، تعیای  تعاهاد ژنM. graminicola هاای مااومات باهمطالعاه نواوع عملکارد ژنمنظور به

  ريزی شهه ا ت.ايجاد واکن  مااومت و برسورد اجزاء ژنتیکی مااومت پی

 

در شارايا گلااناه و  S. triticiتعهاد هشت ژنوتیا  گناهم بهااره باا واکان  متبااوت باه  :ه مواد د ردش

هشات والاه بای   طرفاهيا  لا سدی تالچایحاصا  از  1F ژنوتیا  22تعاهاد  مزرعه انتااب شاهنه.  ا  

 اازی میانوعی سلاوده. گرديهناه کشاتتکارار  9در چالا  طارح بلاوا کاما  تیاادفی باا همراه والهي  به

بارداری از صاورت گرفات. يادداشاتزنای، تشاکی   ااچه و رهاور بارم پار   ها در مراح  پنجاهژنوتی 

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

ارزيااابی  (sAUDPC) صاابات شااهت بیماااری و  ااطح زياار منوناای پیشاارفت بیماااریانجااام شااه.  22-11

 انجام گرفت. D2افزار ژنتیکی با ا تباده از نرم جینکزها با روش هیم  و تجزيه و تولی  داده شهنه.

                                                             
  shahrbanouvakili@yahoo.comمسلود مکاتبه:*
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اخاتال  شای  خاا رگر ایون کووارياان  بارای هار دو صابت،  بر ا اا  سزماون م ار و جینکاز :ه یهفت 

 2tماااهار عااهدی  دار شااهنبار روی واريااان  بااا صابر و عااهم اخااتال  سن بااا يا  و هم ناای   یاار معنای

هاای در نتیجاه مکان اثار  البیات نسابت البیات بارای ايا  صابات بودناه.  -داللت بر کبايت مهد افزايشی

بااود کااه نشااان  1باارای هاار دو صاابت کمتاار از  ژناای هتروزيگااو  بااه واريااان   البیاات تیااویح شااهه

و  درصااه 21پااذيری خیوصاای باای  از وراثتدهااه ياا  گااروه ژناای کنتاارد صاابات را باار عهااهه دارد. می

واريااان  بااا  عمااهع  باارای هاار دو صاابت تاماای  زده شااه. درصااه 29پااذيری عمااومی باای  از وراثت

باه کااه   اطح منجار sAUDPCشاهت بیمااری و  هاای  الا  درصاورت افزايشای باود. سلا توارث باه

کاه انتاااب نسا  ماااوم  بار ا اا  جهات تالچای  جاايیاز سن صبات و افزاي  مااومت به بیماری شاهنه.

مااومات  STBتاوان از طريات تالچای والاهي  دارای مااومات بااال باه بینای ا ات، مایبی  والهي  چاب  پی 

دارای  کاه باشاههاای افزايشای مااومات باه  ا توريای برگای میحام  ژن 11ژنوتی  الي   باشیه.را بهبود 

بارای تولیاه  N-81-18و  11تالچای اليا  طبات نتااي   پتانسی  تولیه نتاج برتر در طی انتاااب خواهاه باود.

  گردد.مطلوب با مااومت پايهار به لکه برگی   توريايی توصیه میرچ  زراعی 

 

پاذيری را باه عهاهه دارناه. وارياان  وراثات بار ا اا  نتااي  اثارات افزايشای باا  عماهه گیای: نتیج 

برگاای  اا توريايی بااود کااه مااوماات نساابت بااه بیماااری لکااههااای ژندارای بیشااتري   11ژنوتیاا  الياا  

 گردد.ها معرفی میهای مااومت در تالچیژن عنوان واله باشنههبه

 

 پذيریوراثت، لکه برگی   توريايی، اثر ژن مااوم :ه: کلید: داژه
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 مقدمه

 Mycosphaerella graminicola تو ا چارم س کومیستکه  (STB) بیماری لکه برگی   توريايی

(anamorph S. tritici) تولیاه زای زناهه درخسارت عوام  تري اصلی عنوان يکی ازبهشود ايجاد می 

های با اثارات افزايشای ژن دهه که. نتاي  مطالعات گذشته نشان میباشهمورد توجه می جهان در گنهم

(. هم نی  کنتارد 9کننه )ای ايبا میدر مرحلۀ گیاه ه STBپا خ مااومت میزبان به ای در نا  عمهه

(. 9و  1تو ا ي  ژن بزرم اثار در تعاهادی از ماواد گیااهی تشاایه داده شاه ) STBمااومت به 

های (. در  اد1) ه ا تگزارش گرديهبر ا ا  تأثیر  نه ژن ماتلف نیز  STBطور مااومت به همی 

ياابی ناشاهشنا اايی و  - stb18تاا  stb1 -ژن بزرم اثار M. graminicola 12اخیر برای مااومت به 

تعیای   ،M. graminicola هاای مااومات باههه  از اي  مطالعه تعیی  نووع عملکارد ژن(. 1و  1انه )شهه

و بارسورد  STBپذيری مااومت به های مسلود در ايجاد واکن  مااومت، برسورد میزان توارثتعهاد ژن

مت  طوح ماتلف مااوبا در  نه ژنوتی  ايرانی گنهم   اير اجزاء ژنتیکی مااومت در مرحلۀ گیاه بالغ

  .بوددر شرايا مزرعه  STBبه 

 

 هامواد و روش

در شرايا گلاانه و مزرعه انتااب  S. triticiبه متباوت واکن   با تعهاد هشت ژنوتی  گنهم بهاره

سورده شهه  1در جهود  STBها به سلودگی با پاتوژن بیماری ژنوتی کلیه ها و پا خ شهنه. شجرع الي 

کام  تیادفی با  اه تکارار در های بلوادر چال  طرح  نتاج ژنوتی  شام  والهي  و 96ا ت. تعهاد 

زنای، تشاکی   ااچه و ها در مراح  پنجه ازی مینوعی ژنوتی سلوده .مزرعه مورد کشت چرار گرفتنه

باا روش ايااد و همکااران هاا برداری از واکان  ژنوتیا يادداشتصورت گرفت. رهور برم پر   

 شاارما و دوويلار رابطاهبار ا اا   میزان شهت بیماری. (2) انجام شه 11-22( و در مایا  1221)

 موا به گرديه:

(1)                                                                            1009/9/% 21 DDseverity  
 

 طح  باشه. طح سلودگی برم می دهنههنشان 2Dپیشرفت عمودی بیماری و  هدهنهنشان 1Dکه در سن 

 موا به گرديه. مولهوان و همکاران بر ا ا  فرمود (AUDPCزير منونی پیشرفت بیماری )

(2)                                                             ; )tt](2/)yy[( i1i1i

1n

i

i  



C=AUDP   
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زنی زمان )روز( پ  از مايه tماهار شهت بیماری و  y(، 2دفعات ارزيابی )حهاچ   n رابطه،اي  در 

 انجام گرفت. 2Dژنتیکی  افزارها با ا تباده از نرمسنالیز دادهباشنه. می
 

 Septoria triticiدیهلل د داکنش آنهه    :ه: مورد استفهده در تالقی . ژنوتیپ1 جددل

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

 ژنوتی 

genotype 

11الي    

LINE#10 

N-81-

18 N-80-19 
  مران

CHAMRAN 

 9 م ان

MOGHAN3 

 تج 

TAJAN 

 زاگر 
ZAGROS 

 کوههشت

KOOHDASHT 

واکن  به   

Septoria 

tritici/ 
reaction 

to 

Septoria 

tritici 

 مااوم

resistant 

 مااوم
resistant 

 مااوم نیمه

moderately 

resistant 

 حسا  نیمه

moderately 

susceptible 

 حسا  نیمه

moderately 

susceptible 

 حسا 
susceptible 

 حسا 
susceptible 

 حسا 

susceptible 

 

 نتايج و بحث

سزماون م ار و بار ا اا  ا میرنو دارای توزيع نرماد بودناه.  -ها بر ا ا  سزمون کولموگروداده

با صابر و عاهم رگر یون کوواريان  بر روی واريان  اختال  شی  خا برای هر دو صبت،  جینکز

 -داللات بار کبايات ماهد افزايشای 2tماهار عاهدی  دار شهناختال  سن با ي  و هم نی   یر معنی

 دهنههاز مبهأ م بات خاا رگر ایون نشاان، عرض Wr/Vrدر نمودار  بودنه. البیت برای اي  صبات 

های ژنای در نتیجه مکان اثر  البیت نسبتباشه. ها همراه با  البیت ناچه میوجود اثرات افزايشی ژن

دهه يا  بود که نشان می 1برای هر دو صبت کمتر از  هتروزيگو  به واريان   البیت تیویح شهه

و وکیلی بسطام و همکاران ( 1212ه با نتاي  ر ی  و براون )گروه ژنی کنترد صبات را بر عههه دارد ک

پاذيری وراثتو  درصاه 21بای  از  پاذيری خیوصایوراثت. (9و  1) داشت( مطابات الف 2111)

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

. الف( 1 شهت بیماری )شک برای هر دو صبت  Wr/Vrدر نمودار  .توانه میثر باشههای اولیه مینس 

دهه که رچ  کوههشت که نزدي  باه مباهأ ( شیوع چرار گرفت  نااط نشان میج. 1 )شک  sAUDPCو 

هاای ضاري  همبساتگی م بات ژنهای  الا  ا ات. ، دارای بیشتري  ژنماتیات چرار گرفته ا ت

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

هاای  الا  نتیجه برای هر دو صبت سلا  های  ال  کمتری دارنه. درل ، تعهاد سsAUDPCبیماری و 

علت طبیعت پذيری بهدو صبت با  عمهع واريان  وراثت هربرای دهنه.  طح بیماری را کاه  می
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گای ها بود. نتاي  مشابهی در مطالعاۀ چبلای ماا روی صابات مرباوط باه بیمااری لکاه برافزايشی ژن

و جلیاب  و ( 2111طاور زاناو و همکااران ). همی (9) د ت سمهبه ای  توريايی در مرحلۀ گیاه ه

دارای  11 اليا  ژنوتیا  کاه جاايیاز سن .(9و  1) ( نتاي  مشابهی را گزارش نمودنه1221همکاران )

هاای افزايشای مااومات باه حاما  ژنو  دبرگی   توريايی باوبیشتري  مااومت نسبت به بیماری لکه

های حاصا  تالچیلیه نتاج برتر در طی انتااب خواهه بود. دارای پتانسی  تو باشه  توريای برگی می

ها بر ا ا  جهت تالچی انتااب نس  مااوم تالچیداشت.  هنمااومت پايهاری خواه نیز از اي  ژنوتی 

طاور گساترده در ا اتان کاه باه N-81-18و  11رو تالچی الي  بینی ا ت. از اي بی  والهي  چاب  پی 

مااوم به بیماری لکه برگی  ا توريايی ا ات بارای تولیاه رچا  زراعای د و نیمهشون کشت میگلستا

 گردد. مطلوب با مااومت پايهار توصیه می

 

 گیري کلینتیجه

پاذيری وراثتپذيری را به عههه دارنه. واريان  وراثت بر ا ا  نتاي  اثرات افزايشی با  عمهه

برگای دارای بیشتري  مااومت نسابت باه بیمااری لکاه 11 الي  ژنوتی  صبات باال بود. نیز برای کلیه

 گردد. ها معرفی میت در تالچیمهای مااوژن باشنههواله عنوان   توريايی بود که به
 

 
 . زاگیس،3. تجن، 2چمیان،  .sAUDPC (1 د)الف( د )ب(  یا: صفت شدت  یمهر:  Wr/Vrنمودار  -1 شکل

 (11 . الینN-80-19 ،8. 7کو:دشت،  .N-81-18 ،6. 5، 3. مغهن 4

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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