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  1چکیده
تواند  درك بهتر ارتباط میان صفات مورفولوژیک گیاه و مقاومت به بادزدگی فوزاریومی سنبله می

در این آزمایش به بررسی ارتباط میان مقاومت به . ثر باشدؤدر اجراي یک برنامه اصالحی موفق، م
م بهاره و  رقم گند28ها در  بیماري و صفات مورفولوژیک ارتفاع بوته، طول پدانکل و تراکم سنبلچه

داري میان ارتفاع بوته و طول پدانکل با  همبستگی منفی و معنی.  پرداخته شد دو رقم گندم دوروم
عنوان یک صفت نامطلوب زراعی  پابلندي در گندم به. حساسیت به بادزدگی فوزاریومی مشاهده شد

ي حساسیت به  مولفهرود، در این پژوهش با رسم دیاگرام دوبعدي ارتفاع بوته در برابر  شمار می به
هاي پاکوتاه با مقاومت مناسب در برابر بادزدگی  بادزدگی فوزاریومی سنبله، اقدام به گزینش ژنوتیپ

عنوان  ایکس به دست آمده ارقام فرونتانا، وانگشوباي و فرونتانا ام نتایج به با توجه به. فوزاریومی شد
با توجه به . گروه پابلندترین ارقام قرار گرفتندارقام مقاوم در برابر بادزدگی فوزاریومی سنبله، در 

اهمیت زراعی طول پدانکل در غالت در توانایی گیاه در فتوسنتز و تشکیل دانه، به بررسی ارتباط میان 
دست آمده شش  با توجه به نتایج به. این صفت با مقاومت به بادزدگی فوزاریومی سنبله پرداخته شد

ها  با توجه به تاثیر تراکم سنبلچه. انکل بلند در این آزمایش شناسایی شدندي با مقاومت باال و پد واریته
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روي عملکرد دانه در گندم، استفاده از دیاگرام دوبعدي تراکم سنبلچه در برابر مقاومت به بادزدگی 
ها براي  هاي مقاوم همراه با تراکم باالي سنبلچه فوزاریومی سنبله در این آزمایش به انتخاب ژنوتیپ

  .هاي اصالحی کمک کرد ستفاده در برنامها
  

   دیاگرام دوبعدي، صفات مورفولوژیک، مقاومت، بادزدگی فوزاریومی سنبله، گندم: کلیديهاي واژه
  

  مقدمه
 17حدود . هاي مهم گندم در سرتاسر جهان است  از بیماريFHB(1(بادزدگی فوزاریومی سنبله 

 و F. graminearumاست که در این بین  ته شده عامل این بیماري شناخFusariumگونه از قارچ 
F. culmorumاین ). 2008توث و همکاران، (اند  عنوان عوامل اصلی این بیماري شناخته شده  به
هاي مهم گندم در  طور پراکنده در ایران وجود داشته و یکی از بیماري ها پیش به بیماري از سال

برنوسی و (آید  حساب می به) دشت مغان( اردبیل هاي مازندران، گلستان، زنجان، فارس و استان
بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم در کشورهاي مختلف جهان نظیر روسیه، سوئد، ). 2002همکاران، 

  ها در بیشتر گزارش. فرانسه، ایتالیا، آلمان، استرالیا، برزیل، نروژ، ژاپن و کانادا گزارش شده است
F. graminearum1995پري و همکاران، ( بیماري معرفی شده است عنوان عامل اصلی  به .(

افت عملکرد دانه از طریق . هاي این بیماري به محصول گندم داراي ابعاد گوناگونی است خسارت
بادزدگی فوزاریومی سنبله با تخریب .  درصد گزارش شده است70 تا 30ها از  کاهش تعداد و وزن دانه

شود ها موجب کاهش کیفیت نانوایی محصول می ره سلولی دانهذخایر نشاسته، پروتئین و آسیب به دیوا
این بیماري با آسیب رساندن به جنین، موجب کاهش قوه نامیه، بنیه بذر ). 2002سیرانیدو و همکاران، (

هاي  ها به زهرابه  همچنین آلودگی دانه،شود و ایجاد بالیت گیاهچه در کشت بعدي محصول می
عنوان خطري جدي براي سالمت انسان و دام  اکسی نیوالنول به  دي نیوالنول، زرالنول و2قارچی

  .شودمحسوب می
هاي کنترل زراعی، کنترل   هاي گوناگونی شامل روش منظور کنترل بادزدگی فوزاریومی روش به

 استفاده از شاملهاي کنترل زراعی  روش. شده استبیان هاي مقاوم  شیمیایی و در نهایت اصالح واریته
                                                
1- Fusarium Head Blight 
2- Mycotoxins 
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پري (هاي صحیح آبیاري، استفاده بهینه از کود و عملیات صحیح تهیه زمین است  اسب، روشتناوب من
هاي مقاوم، موثرترین روش در کنترل این  در این میان، اصالح براي ایجاد واریته) 1995و همکاران، 
زان که مطابقت با محیط زیست دارد، با افزایش می بر این استفاده از این روش عالوه. بیماري است

چنین میزان کاهش کیفیت و  عملکرد، میزان کاهش عملکرد ناشی از بیماري را  پوشش داده و هم
  ).2008میدنر و همکاران، . (دهد ها را کاهش می هاي قارچی ناشی از بیماري در دانه تجمع زهرابه

 بادزدگی  در مقابل1هاي مقاومت فعال عنوان مکانیسم پنج مکانیسم مختلف را به) 1995(مسترهازي 
ها شامل تیپ یک مقاومت یا مقاومت در برابر آلودگی اولیه،  این مکانیسم. فوزاریومی سنبله معرفی کرد

تیپ دو مقاومت یا مقاومت در برابر گسترش آلودگی درون سنبله، تیپ سوم یا مقاومت در برابر آلوده 
 برابر کاهش عملکرد و تیپ هاي آلوده، تیپ چهارم مقاومت یا مقاومت در ها در سنبلچه شدن دانه

  .هاي آلوده است  در دانه2ها پنجم مقاومت یا مقاومت در برابر تجمع زهرابه
هاي فرار شامل  هاي مکانیکی و مکانیسم  شامل مقاومت3فعالهاي مقاومت غیر مکانیسم

آن، دهی و دوام  ها، زمان گل خصوصیات مورفولوژیک مانند ارتفاع گیاه، وجود ریشک، تراکم سنبلچه
درك ). 1994باي و شینر، (ها است  هاي داراي پوشش واکسی و میزان درجه باز بودن سنبلچه گلوم

تواند در اجراي  بهتر ارتباط میان صفات مورفولوژیک گیاه و مقاومت به بادزدگی فوزاریومی سنبله می
با استفاده ) 2003(گرویس و همکاران ). 2004چو و همکاران، (ثر باشد ؤیک برنامه اصالحی موفق، م

 به بررسی ارتباط میان صفات ارتفاع بوته، RFLP6 و AFLP5  و4 از نشانگرهاي ژنتیکی ریزماهواره
زمان به سنبله رفتن و وجود ریشک با مقاومت به بالیت فوزاریومی سنبله پرداختند که با توجه به 

هاي  اریومی سنبله با مکان مقاومت به بادزدگی فوز)QTL( 7هاي ژنی کمی دست آمده، مکان نتایج به
هاي ژنی  با بررسی مکان) 2007(کالر و همکاران . ژنی کمی مربوط به صفات مذکور همپوشانی دارد

 Qfhs.whsمرتبط با زمان به سنبله رفتن و همچنین ارتفاع بوته مشخص کردند که مکان ژنی کمی 
 گندم، با مکان ژنی ارتفاع بوته مربوط به مقاومت بادزدگی فوزاریومی سنبله در B 5روي کروموزوم 

 در مورد ها پژوهشبا بررسی نتایج دیگر ) 2010(مائو و همکاران . روي این کروموزوم همراه است

                                                
1- Active Resistance Mechanisms 
2- Toxins 
3- Passive resistance mechanisms 
4- Microsatellites 
5- Amplified Fragment Length Polymorphism 
6- Restriction Fragment Length Polymorphism 
7- Quantitative trait loci 
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هاي ژنی کمی مربوط به مقاومت به بادزدگی فوزاریومی سنبله به این نتیجه رسیدند که مکان ژنی  مکان
ی مربوط به ارتفاع گیاه روي این کروموزوم  با مکان ژنی کمA3کمی مقاومت واقع روي کروموزوم 

 پیش از این A3که این گزارش در مورد کروموزوم  البته طبق نظر این مقاله با توجه به این. همراه است
با استفاده ) 2000(ما و همکاران .  بیشتري در مورد این قضیه وجود داردپژوهشگزارش نشده، نیاز به 

 مرتبط با صفات ارتفاع بوته، طول 2هاي ژنی کمی گی بین مکان به بررسی پیوستRFLP1از نشانگر 
 با توجه به .ها با مقاومت به بادزدگی فوزاریومی سنبله در گیاه جو پرداختند پدانکل و تراکم سنبلچه

شدت  هاي ژنی کمی مربوط به  ژنی کمی مربوط به ارتفاع بوته با مکان نتایج این آزمایش چهار مکان
ي قارچی دي اکسی نیوالنول در جوهاي شش ردیفه مورد بررسی همپوشانی  رابهبیماري و تجمع زه

ارتباط بین صفات مورفولوژیک در جو به بادزدگی فوزاریومی سنبله را ) 2004(چو و همکاران . داشت
 هاي مورد بررسی با توجه به نتایج این آزمایش ارتفاع بوته در تمام محیط. مورد بررسی قرار دادند

) 2008( هولزاپفل و همکاران . فوزاریومی سنبله نشان دادبادزدگیداري با مقاومت به  معنیهمبستگی 
 فوزاریومی بادزدگیها با حساسیت به  هاي ژنی کمی مرتبط با پاکوتاهی ژنوتیپ ارتباط میان مکان

دست آمده  ج بهبا توجه به نتای  که را مورد آزمون قرار دادندي اروپایی هاي گندم پاییزه در ژنوتیپسنبله 
  .هاست  علت حساسیت در این ژنوتیپترین  اصلیRht-D1bپاکوتاهی  آلل نیمه

 کردند که طول پدانکل یکی از صفات مهم زراعی در جو است که با یاد) 2007(رائو و همکاران 
ر قابل تاثیر بر توانایی گیاه از در آمدن از غالف سنبله، نه تنها بر دگرگشنی گیاه موثر است، بلکه تاثی

در جو،  H3 موجود روي کروموزوم QTLاي بر فتوسنتز و تشکیل دانه روي سنبله دارد و  مالحظه
روي گندم، مکان ژنی ) 2001(همچنین در پژوهش ربتزکه و همکاران . مسوول کنترل این صفت است

ع  درصد واریانس ژنتیکی طول پدانکل و ارتفا49حدود  B4 واقع بر روي کروموزوم Rht-B1کمی 
در پژوهش دیگر در مورد ارتباط صفات موروفولوژیکی با مقاومت به بادزدگی . کرد گیاه را توجیه می

شناسایی و تشخیص منابع ژنتیکی مقاوم به  پژوهشهدف اصلی از انجام این فوزاریومی سنبله، 
ب زراعی هاي اصالحی بود که همزمان صفات مطلو بادزدگی فوزاریومی سنبله براي استفاده در برنامه

هاي ژنی کمی مربوط به مقاومت به بادزدگی  هاي متراکم را داشته و مکان مانند پاکوتاهی و سنبلچه
زمان  ها با صفات نامطلوبی از قبیل پابلندي همپوشانی نداشته و بتوان هم فوزاریومی سنبله در آن

  .مقاومت و صفات مطلوب مورد نظر را در یک واریته جمع کرد

                                                
1-Restriction Fragment Length Polymorphism 
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  ها مواد و روش
هاي کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات  قالب طرح بلوك  ژنوتیپ گندم بهاره در30

آلودگی مصنوعی با مایه (صورت دو آزمایش مجزا در شرایط آلودگی  محله گرگان به کشاورزي عراقی
ورد م) کش تیلت کنترل بیماري با استفاده از قارچ(و بدون آلودگی ) F. graminearumتلقیح قارچ 

متر در دو خط و   سانتی60هاي دو متري با عرض  کشت هر ژنوتیپ روي ردیف. ارزیابی قرار گرفتند
 ژنوتیپ گندم بهاره شامل 30منظور تعداد   ینه اب. صورت دستی انجام شد متر به  سانتی30فاصله بوته 

استورك ) Triticum durum( واریته گندم دوروم 2و ) Triticum aestivum( ژنوتیپ گندم نان 28
  ).1جدول (و یاوارس مورد ارزیابی قرار گرفت 

گیري  براي اندازه. گیري شد طور تصادفی در داخل هر کرت اندازه پانزده بوته به: صفات مورفولوژیک
. متر یادداشت گردید میانگین ارتفاع و طول پدانکل از قسمت طوقه تا انتهاي سنبله برحسب سانتی

  ).2000ما و همکاران، (ي زیر محاسبه گردید  طهها با راب تراکم سنبلچه
)1(                    

  تعداد سنبلچه روي سنبله
=  تراکم سنبلچه   طول سنبله

  

از مرکز اصالح ) اهدایی از دکتر هاشمی (F.graminearumقارچ مورد نظر : ها کردن ژنوتیپ آلوده
  ، اقدام به آلودگی توسط میکروپیپت در سنبلچهزایی منظور اثبات بیماري به. نهال و بذر کرج تهیه شد

 روي یاد شدهي  زایی، جدایه پس از اثبات بیماري.  شد1ها ي ظهور بساك  سنبله در مرحلهدهمیانی 
براي تهیه سوسپانسیون قارچ از روش اسفهالنی و .  کشت شد2زمینی دکستروز آگار محیط کشت سیب

لیتر با استفاده از الم هموسیتومتر شمارش  کنیدي در میلیتعداد ماکرو. استفاده شد) 2000(همکاران 
آلودگی با استفاده از .لیتر تنظیم شد ماکروکنیدي در میلی 1×106شد و غلظت اسپور نهایی روي 

ها از وسط سنبله شروع به بیرون  که بساك دهی زمانی ها در اوایل مرحله گل اسپورپاشی روي سنبله
 بار با چهارعمل اسپورپاشی به تعداد . ، انجام شد)1974( زادوکس 60آمدن کردند، یعنی در مرحله 

  .ها انجام شد ي کل ژنوتیپفاصله زمانی دو روز رو

                                                
1- Anthesis 
2- Potato-Dextrose-agar (PDA) 



1389) 4(، شماره )17(هاي تولید گیاهی  مجله پژوهش    
 

 116

  

  



  و همکارانریزي  سیاوش سلیمیان

 117

ي   سنبله30طور تصادفی تعداد  پیش از ظاهر شدن عالئم آلودگی، به: هاي بیماري محاسبه شاخص
هاي آلوده  لودگی، تعداد سنبلچهپس از ظهور عالیم آ. گندم از هر کرت انتخاب شده و شماره زده شد

ترتیب  بیماري و شدت بیماري به در این پژوهش درصد وقوع. دار شمارش شد هاي شماره در سنبله
 1براي محاسبه درصد وقوع بیماري. هاي تیپ اول و دوم مقاومت محاسبه شدند عنوان شاخص به
  ). 2006ت و وودز، گیلبر(عنوان شاخص مقاومت تیپ یک، از رابطه زیر استفاده شد  به
)3(  

=  درصد وقوع بیماري  هاي آلوده هاي حاوي سنبلچه تعداد سنبله 30 
  

. محاسبه شد) 1997(هاي آلوده براساس روش ون و همکاران  بندي سنبله با درجه 2شدت بیماري
:  شدبندي این صورت درجه هاي آلوده در هر سنبله به هاي مورد ارزیابی بر اساس درصد سنبلچه سنبله

هاي هر سنبله تا   سنبلچه-1 گونه عالئم بیماري هستند،هاي موجود در یک سنبله فاقد هر   سنبلچه-0
 60هاي هر سنبله تا  سنبلچه -3اند،   درصد آلوده40هاي هر سنبله تا   سنبلچه-2اند،   درصد آلوده20

 هاي هر سنبله بیش از سنبلچهاز  -5اند،   درصد آلوده80هاي هر سنبله تا  سنبلچه -4اند،  درصد آلوده
  .اند  درصد آلوده80

طور تصادفی تعداد  به. بر انجام شد صورت کف ها، برداشت دستی به در زمان رسیدگی کامل بوته
ها  ها سر سنبله  شده انتخاب شد و براي جلوگیري از ریزش دانهگذاري شمارههاي  سنبله از سنبله 15

ها جدا  طور دستی از سنبله هاي انتخاب شده به هاي سنبله دانه. هاي کاغذي قرار داده شد درون پاکت
با استفاده از ) FDK (3هاي آلوده درصد دانه. هاي آلوده شمارش شد ها و تعداد دانه شد و تعداد کل دانه

  .رابطه زیر محاسبه شد
)3( 

هاي آلوده تعداد دانه هاي آلوده درصد دانه   ها تعداد کل دانه =   
ي  هاي حاصل از شرایط بیماري و شاهد توزین شدند و با استفاده از رابطه وبی، دانهک پس از خرمن

  ).1978فیشر و مورر، ( براي  کاهش عملکرد محاسبه شد 4زیرشاخص حساسیت
                                                
1- Disease Incidence 
2- Disease Severity 
3- Fusarium Damaged Kernels 
4- Stress Susceptibility Index 



1389) 4(، شماره )17(هاي تولید گیاهی  مجله پژوهش    
 

 118

 )4(                                                                                                
SI

Y
Y

SSI P

s )(1
  

 عملکرد ژنوتیپ مورد نظر Ys  وعملکرد ژنوتیپ مورد نظر در شرایط بدون تنش Ypکه در این رابطه 
 :ي زیر محاسبه شد  با استفاده از رابطه تنشعنوان شدت  بهSI است و در شرایط داراي تنش

)5(                                                                                                    
P

s

Y
YSI 1  

  

 واریانس   و تجزیه1ي کور محاسبات مربوط به ضرایب همبستگی با استفاده از رویه: ماريآمحاسبات 
افزار   در نرم3ي پرینکامپ هاي اصلی با استفاده از رویه  و تجزیه به مولفه2ام ال ي جی با استفاده از رویه

هاي دوبعدي با استفاده   و رسم دیاگرامExcelسبات مربوط به مقادیر آن در نرم افزار ، محاSASآماري 
  . انجام شدSPSSافزار  از نرم

  

  نتایج و بحث
هاي   درصد براي شاخص1داري در سطح احتمال  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی

  ). 2جدول (ها وجود داشت  پهاي آلوده بین ژنوتی درصد وقوع، شدت بیماري و درصد دانه
  

  .هاي آلوده هاي درصد وقوع بیماري، شدت بیماري و درصد دانه  تجزیه واریانس براي شاخص-2جدول 
 میانگین مربعات

هاي آلوده درصد دانه  درصد وقوع بیماري شدت بیماري 
 منابع تغییرات  آزاديدرجه

 رقم 29 **47/2927 **75/510 **22/102
51/1ns 96/119** 87/107** 2 بلوك 
 اشتباه 58 27/14 76/13 59/0
 ضریب تغییرات  07/10 95/12 13/14

  دار غیر معنی: ns ، درصد1دار در سطح احتمال  معنی :**
  

ها براساس آزمون  هاي بیماري، ژنوتیپ ها از نظر شاخص دار بین ژنوتیپ با توجه به تفاوت معنی
 ).3جدول (بندي شدند   درصد گروه1مال  در سطح احت4اي دانکن چند دامنه

                                                
1- Corr Procedure 
2- Glm Procedure 
3- Princomp Procedure 
4  - Duncan's Multiple Range Test  
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هاي ارزیابی مقاومت با استفاده از آزمون چند  هاي مورد ارزیابی براساس شاخص بندي ژنوتیپپ  گروه-3جدول 
  . درصد1داري  اي دانکن در سطح احتمال معنی دامنه

 شدت بیماري درصد وقوع ژنوتیپ
درصد 

 هاي آلوده دانه
 شدت بیماري درصد وقوع ژنوتیپ

هاي  دانه درصد
 آلوده

22/43 آرتا G 06/32 CDE 87/10 CD  33/9 8343نینگ KLM 20GH 25/0 K 

78/41 میالن/آتیال G 78/21 FGH 12/7 G 33/33 8026نینگماي H 08/25 EFGH 77/3 HI 

22/92 اترك A 33/29 DEFG 43/16 B 22/12 کتبیرد/3شا KL 83/20 GH 62/1 JK 

56/45 وانگشوباي/اترك FG 34/27 DEF 77/2 IJ 89/28 چیل/4اش HI 33/27 DEFG 59/3 HI 

67/6 کتبیرد KLM 20GH 63/0 K 44/4 8شانگهاي LM 20GH 17/0 K 

11/66 چمران CD 86/44 B 88/7 FG 44/4 3شانگهاي LM 67/30 CDEF 62/0 K 

89/58 دسکنسیدو DE 65/34 CD 62/9 DEF 22/52 شیرودي EF 39BC 26/5 H 

33/3 یو-92-2اي LM 20GH 28/0 K 11/91 استورك A 13/61 A 62/8 EFG 

90A 76/46 فالت B 94/21 A 11/1 3سوماي M 33/3 I 76/0 K 

44/4 ام ایکس فرونتانا LM 20I 72/0 K 
 دبلیو اس

 استار/893064
33/73 BC 41/29 DEFG 51/12 C 

11/1 فرونتانا M 33/3 GH 44/0 K 50 تجنFG 59/26 DEFG 79/3 HI 

67/46 کوهدشت FG 76/23 EFGH 72/2 IJ 78/7 وانگشوباي KLM 20GH 52/0 K 

67/14 کتبیرد/امسل/میالن JK 56/32 CDE 47/0 K 55/78 یاوارس B 01/60 A 95/16 B 

22/2 شانگهاي/میالن M 67/16 H 18/0 K 22/22 زاگرس IJ 36CD 1/4 HI 

22/60 3مغان DE 31/31 CDE 33/10 DE 80 8زماراB 35/35 CD 51/8 FG 

  .درصد ندارند  1داري در سطح احتمال  نیصفت مقادیري که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، اختالف مع در مورد هر
  

S.E هاي آلوده   و درصد دانه71/3، شدت بیماري برابر با 73/3 براي درصد وقوع بیماري برابر با
  . است77/0برابر با 

هاي  ها در مزرعه، تجزیه به مولفه رسیدن به یک شاخص کلی براي حساسیت ژنوتیپ منظور به
هاي  ، درصد دانه)DSV (2، شدت بیماري)DIC (1رصد وقوع بیماريهاي د اصلی با استفاده از شاخص

                                                
1- Disease incidence 
2- Disease severity 
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هاي نوع اول،  عنوان شاخص ترتیب به به) SSI (2و شاخص حسایت به تنش عملکرد) FDK (1آلوده
تغییرات حساسیت از  درصد 79 اول که حدود  مولفه. دوم، سوم و چهارم مقاومت بیماري انجام شد

  :صورت کرد به وجیه میبه بادزدگی فوزایومی سنبله را ت
  

Z1= ( 53/0 ×DIC)+( 47/0 ×DSV)+( 51/0 ×FDK)+( 48/0 ×SSI) 
  

  . گذاري شد عنوان مولفه حساسیت به بادزدگی فوزاریومی سنبله نام به
داري بین ارقام از نظر ارتفاع  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی: صفات مورفولوژیک

داري در سطح  همبستگی منفی و معنی). 4جدول (ها وجود داشت  بوته، طول پدانکل و تراکم سنبلچه
  ).5جدول (هاي بیماري و ارتفاع گیاه وجود داشت  درصد بین شاخص  1احتمال 

  
  .ها تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک ژنوتیپ -4جدول 

       میانگین مربعات
 منابع تغییرات درجه آزادي ارتفاع بوته طول پدانکل تراکم سنبلچه

27/0 ** 57/47 ** 1/203  رقم 29 **

005/0 ns 46/0 ns 99/21 ns 2 بلوك 
03/0  81/0  07/7  خطا 58 

63/8  59/2  12/3  ضریب تغییرات  
nsدرصد1دار در سطح احتمال  معنی :دار و ترتیب غیرمعنی  به** ؛ .  
 
  .هاي بیماري  مقادیر ضرایب همبستگی صفات مورفولوژیک با شاخص-5جدول  

 تراکم سنبلچه  ل پدانکلطو ارتفاع 

-43/0 هاي آلوده درصد دانه ** 47/0 ** 12/0 ns 

-51/0 درصد وقوع بیماري ** 47/0- ** 05/0 ns 

-53/0 شدت بیماري ** 38/0- * 14/0 ns 

-SSI 42/0شاخص  * 47/0- ** 02/0-  ns 

-53/0 ي حساسیت مولفه ** 51/0- ** 11/0  ns 
ns, *,**درصد1 و 5ر در سطوح احتمال دا معنی :دار و ترتیب غیرمعنی  به .  

                                                
1- Fusarium Damaged Kernels 
2- Stress Susceptibility Index 
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 مقاوم قرار   ژنوتیپعنوان بههاي مورد ارزیابی،  عنوان پابلندترین رقم در میان ژنوتیپ فرونتانا بهرقم 
متر ارتفاع در گروه ارقام   سانتی100 ارقام وانگشوباي و فرونتانا ام ایکس با بیش از آنپس از . گرفت

هاي  ترین ژنوتیپ عنوان حساس  فالت، استورك و یاوارس بهرقام ا.با مقاومت نسبی باال قرار گرفتند
هاي پاکوتاه و پابلند،  بین ژنوتیپ. هاي با ارتفاع بوته پایین قرار گرفتند مورد ارزیابی، در گروه ژنوتیپ

هاي پاکوتاه در شرایط طبیعی آلودگی، حساسیت بیشتري به بادزدگی فوزاریومی سنبله داشتند  ژنوتیپ
هاي با   ژنوتیپاصوالً. ها به سطح خاك نسبت داد لهتوان به نزدیک بودن سنب ن امر را میکه علت ای

ترند که این امر باعث باال رفتن  متر به بقایاي گیاهی سطح خاك نزدیک  سانتی100ارتفاع کمتر از 
اس  براس).1995مسترهازي، (شود  ها و افزایش میزان حساسیت به بیماري می احتمال آلودگی سنبله
هاي  هاي با ارتفاع بلندتر در آزمایش یکی از علل مقاومت بیشتر ژنوتیپ) 2004(نظر چو و همکاران 

عنوان منابع  هاي اطراف به هاي کرت ها توسط سنبله هاي این ژنوتیپ اي این است که سنبله مزرعه
  .اند کننده آلودگی احاطه نشده پخش

هاي ژنی کمی مربوط به مقاومت به  از مکان اخیر مشخص شده که تعداد زیادي هاي پژوهشدر 
 چو و(هاي ژنی کمی مربوط به ارتفاع گیاه پیوستگی دارند  بادزدگی فوزاریومی سنبله با مکان

توان  صورت مصنوعی ایجاد شد می که آلودگی در این آزمایش به با توجه به این). 2004، همکاران
هاي ژنی کمی در مورد این  با پیوستگی مکانهاي بیماري را  همبستگی بین ارتفاع گیاه و شاخص

هاي پاییزه مشخص شد که  روي گندم) 2003(در پژوهش گرویس و همکاران . صفات مرتبط دانست
 مربوط به حساسیت به بادزدگی فوزاریومی سنبله با A5هاي ژنی کمی واقع روي کروموزوم  مکان
که با نتایج همبستگی در این آزمایش همخوانی هاي ژنی کمی مرتبط با ارتفاع گیاه پیوستگی دارد  مکان
همبستگی میان ارتفاع بوته و مقاومت به بالیت فوزاریومی سنبله با نتایج کالر و همکاران . دارد

این محققین علت این مساله را همراهی . در گندم همخوانی دارد) 2010(و مائو و همکاران ) 2007(
ادزدگی فوزاریومی سنبله و مکان ژنی کمی ارتفاع گیاه هاي ژنی کمی مربوط به مقاومت به ب مکان

  . کردندیاد A3 و B5روي کروموزوم ترتیب  به
رود، بنابراین همبستگی بین این  شمار می عنوان یک صفت نامطلوب زراعی به پابلندي در گندم به

مل مقاومت هاي عا ژن. گران مناسب نیست صفت با مقاومت به بادزدگی فوزاریومی سنبله براي اصالح
هاي  به بادزدگی فوزاریومی سنبله در منابع مقاومتی گوناگون متفاوت است، بنابراین استفاده از ژنوتیپ

تواند در اصالح براي مقاومت به بادزدگی  پذیري مناسب می ترکیب مقاوم و پاکوتاه با قدرت
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 "کتبیرد" و "کتبیرد/3اش"، "8 شانگهاي"، "یو- 92-2 اي"هاي  ژنوتیپ. دفوزاریومی سنبله مناسب باش
ت مناسب در برابر بادزدگی فوزاریومی سنبله قرار مهاي با مقاو با وجود پاکوتاهی در گروه ژنوتیپ

توان  ها می پذیري مناسب این ژنوتیپ با توجه به این نکته، در صورت قدرت ترکیب. )1شکل  (گرفتند
  .حی استفاده کردهاي اصال  برنامهعنوان منابع مقاومتی مناسب در از آنها به

  

  
  .ها به بادزدگی فوزاریومی سنبله در برابر ارتفاع بوته  مولفه حساسیت ژنوتیپدیاگرام دوبعدي - 1شکل 

  
عنوان شاخصی   درصد میان درصد وقوع بیماري به1داري در سطح احتمال  همبستگی منفی و معنی

جدول  (لودگی اولیه در برابر بیماري با طول پدانکل وجود داشت اول بیماري با آتیپبراي مقاومت 
عنوان شاخصی براي   درصد بین شدت بیماري به5داري در سطح احتمال  همبستگی منفی و معنی. )5

هاي داراي طول پدانکل بلندتر داراي مقاومت  ژنوتیپ.  دوم و طول پدانکل وجود داشتتیپمقاومت 
عنوان یکی از صفات مورفولوژیک مرتبط با  هستند و این صفت بهبیشتري نسبت به این بیماري 

در این آزمایش همبستگی ). 1995مسترهازي، ( شده است یادمقاومت به بادزدگی فوزاریومی سنبله 
) 2007(رائو و همکاران ). 5جدول (داري میان شاخص بیماري و طول پدانکل مشاهده نشد  معنی

 کردند که هم بر روي ارتفاع گیاه و هم تاریخ گلدهی تاثیرگذار دیاعنوان صفتی  طول پدانکل را به

 

 

420-
2 

ي حساسیت مولفه  
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عنوان صفات  ها و همچنین ارتفاع گیاه به که تاریخ خروج سنبله بر این اساس با توجه به این. است
، ما و 2004چو و همکاران، (اند   شدهیادمورفولوژیک موثر در مقاومت به بادزدگی فوزاریومی سنبله 

بنابراین همبستگی منفی میان طول پدانکل و حساسیت به بادزدگی فوزاریومی سنبله ) 2000همکاران، 
  .تاریخ به سنبله رفتن گیاه دانستتوان ناشی از ارتباط این صفت با ارتفاع گیاه و  در گندم را هم می

ها در مزرعه و طول پدانکل، دیاگرام دوبعدي  منظور بررسی بیشتر رابطه میان مقاومت ژنوتیپ به
هاي مورد ارزیابی رسم  ي حساسیت به بادزدگی فوزاریومی سنبله در برابر طول پدانکل ژنوتیپ ولفهم

  تري با کمترین میزان مولفه هاي فرونتانا و سوماي شود ژنوتیپ گونه که مشاهده می همان). 2شکل (شد 
هاي مورد   ژنوتیپحساسیت در برابر بادزدگی فوزاریومی سنبله، داراي بیشترین طول پدانکل در میان

با طول  7شا/استار و میالن/8343 هاي فرونتانا ام ایکس، وانگشوباي، نینگ ژنوتیپ. ارزیابی هستند
رقم حساس فالت داراي . هاي با مقاومت نسبی باال قرار گرفتند  بلند در میان ژنوتیپبه نسبتپدانکل 

با وجود رابطه منفی . بندي شد طبقههاي مورد ارزیابی   پایین در میان ژنوتیپبه نسبتطول پدانکل 
 با وجود "یو-92-2اي"میان طول پدانکل و حساسیت به بادزدگی فوزاریومی سنبله در گندم، ژنوتیپ 

هاي با طول پدانکل پایین  واکنش مقاومت نسبی در برابر بادزدگی فوزاریومی سنبله در گروه ژنوتیپ
  .قرار گرفت

  

  
  .ساسیت به بادزدگی فوزاریومی سنبله در برابر طول پدانکلي ح  مولفهدیاگرام دوبعدي -2شکل 
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ارقام مقاوم فرونتانا، ). 3شکل (ها رسم شد   حساسیت در برابر تراکم سنبلچه دیاگرام دوبعدي مولفه
چنین رقم حساس  ترین تراکم سنبلچه قرار گرفتند و هم فرونتانا ام ایکس و وانگشوباي در گروه ارقام با کم

که متراکم بودن  با توجه به این.  بیشترین تراکم سنبلچه در میان ارقام مورد بررسی بوداستورك داراي
توان انتظار داشت که  هاي یک سنبله شود، می تواند باعث نگهداري بیشتر رطوبت بین سنبلچه ها می سنبلچه

داشته باشد هاي بیماري وجود  ها روي سنبله و شاخص همبستگی مثبتی بین میزان فشرده بودن سنبلچه
داري بین مقاومت به بادزدگی  در این آزمایش همبستگی معنی ).2001 رود و همکاران، ؛2000 برستمایر،(

  توان تراکم باالي سنبلچه را یک با توجه به اینکه می. ها مشاهده نشد فوزاریومی سنبله و میزان تراکم سنبلچه
ها  تراکم باالي سنبلچههایی مقاوم داراي  وتیپثر در عملکرد در نظر گرفت بنابراین ژنؤصفت مثبت و م

  .هاي اصالحی مورد استفاده قرار گیرد هاي مطلوب در برنامه عنوان ژنوتیپ تواند به می
  

  
  سنبله روي ها سنبلچه تراکم برابر در حساسیت ي مولفه بعدي دو دیاگرام -3 شکل

  
استار /8343نینگ و 7شا/، میالن8 نگهاي، شا3 شود ارقام شانگهاي  مشاهده می3 گونه که در شکل همان

 باال قرار گرفتند که در صورت به نسبتهاي با مقاومت  ي باال، در گروه ژنوتیپ با وجود تراکم سنبلچه
توان از این ارقام در  ي مناسب می مناسب بودن دیگر اجزاي عملکرد از قبیل تعداد سنبله و وزن هزار دانه

  .استفاده کردهاي اصالحی آینده  والدین در برنامهوان عن هاي اصالحی آینده به برنامه
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Abstract 

Good perception of relation-sheep among plant morphological traits and 
resistance to fusarium head blight of wheat is quite effective to make a good 
success in plant breeding project. In this experiment this relation has been checked 
out. The morphological traits were included plant height, peduncle length and spike 
density. We used 28 spring wheat genotypes and 2 durum genotypes. There was 
significant negative correlation among plant height, peduncle length and 
susceptibility to fusarium head blight. In general plant tallness is an undesirable 
agronomic trait. In this research the biplot diagram among plant height and 
susceptibility index to head blight has been drown. This diagram is useful to select 
head blight resistant and dwarf genotypes at the same time. According to our 
results Frontana, Wangshoby and Frontana M.X have been selected as a most 
resistant genotypes to head blight, these genotypes belonged to tall plant group. Six 
genotypes have been selected as a resistant and had long peduncle at the same time, 
since long peduncle in wheat is quite important for increasing photosynthesis and 
grain yield, this result could be quite interesting. The biplot diagram among spike 
density and head blight resistance was helpful to select resistant genotypes. Since 
spike density is an important component to increase grain yield, this result could be 
useful for breeding project. 
 
Keywords: Wheat, Fusarium head blight, Resistant, Morphological trait, Biplot 
diagram1 
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