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  آلل ي مقاومت برنج به بالست برگ با استفاده از طرح دايکيه ژنتيتجز
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   دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، و استادياردانشجوي کارشناس ارشد، ۲، ۱
  ج کشور، اعضاي هيأت علمي موسسه تحقيقات برن۵، ۴ ،۳

  ) ۵/۱۲/۸۸:  تاريخ تصويب‐ ۲۱/۸/۸۶: تاريخ دريافت(
  
  دهيچک

  
 شامل ي والد، تعداد پنج رقم برنجبه بالست برگ برنج  مقاومتيکيه ژنتيتجز به منظور  
 داده يگر تالقيکدي آلل ناقص با ي بصورت طرح دايرشت  ويفوج کادوس، ،يهاشم خزر،
دند و ي در گلخانه کشت گردي کامل تصادفياهن در قالب طرح بلوکينتاج و والد. شدند

برگ   سطحي اسپورزا و درصد آلودگيها برگ، اندازه لکهي بالست رويهاصفات تعداد لکه
  روش استاندارد با استفاده از  IA-38 و IA-66 ،IA-177 ،IA-181 ،IA-79 يهاهيدر مقابل جدا

ج حاصل از ينتا.  قرار گرفتنديابيز مورد ار(.S.E.S) بالست برنج يماري بيابي ارزيالمللنيب
 وجود ها ژنوتيپن يدار بيتفاوت معن% ۵و % ۱انس نشان داد که در سطح احتمال يه واريتجز
 يريب پذين ترکين نسبت بي همچني و خصوصي عموميريپذبيدار بودن ترکيمعن. دارد
شتر اثرات يهم ب با سيشير افزاي و غيشير همزمان اثرات افزاي از تاثي حاکي و خصوصيعموم
 يي تمام صفات در حد باالي براي و عمومي خصوصيپذير وراثت. باشد مي ها  ژن يشيافزا

 مقاوم ارقام  که از و کادوسيخزر، فوجتوان از ارقام يج فوق، ميبا توجه به نتا .بدست آمد
 يماري بش مقاومت بهي افزاي برا،باشنديدار ميمعن  وي منفي عموميريپذبيترک ي دارابوده و

  .بالست در نتاج استفاده نمود
  

  .ژن، مقاومت آلل،ي دا برنج، بالست،:يدي کليهاواژه
  

  مقدمه
 برنج در اکثر يهايمارين بي بالست از مهمتريماريب

ک ي بالست برنج يماريقارچ عامل ب. باشد ميا ينقاط دن
 Mgnaporthe griseaنامک با يست هتروتاليآسکوم

(Hebert) Barr ]فآنامور:Pyricularia grisea (Coke) 

Sacc [ قارچ عامل ي اسپورزائيد و پراکندگيولت .باشد مي 
هر ، کند يختلف فرق ممط و مناطق يبالست تحت شرا

 ع استي شازي نيمارين بي اشود مي که برنج کشت يجائ
پنجه ، يحل مختلف نشاه کارا تواند برنج را در مريو م
ط يدر شرا د و مورد حمله قرار دهي و خوشه دهيزن

ق به ين تحقيدر ا . کامل شوديمساعد منجر به سوختگ
 يها  ژنن ي پارامترها و روابط بيمنظور بررس

 .ديآلل استفاده گرد ياکننده صفات از روش د کنترل
 ي به منظور برآورد پارامترهايآلل به عنوان روش قو يدا
، عمل ي و خصوصي عموميريپذ همچون وراثتيکيژنت
  استفادهي و خصوصي عموميريپذ بيترک ،ها  ژن
آلل توسط تعداد ي دايها يه تالقي و تجزي تئور.گردد مي
 Griffing (1956) ،Jinks  از دانشمندان از جملهياديز

(1954) ،Hayman (1954a)، Kempthorne (1956) ،
Griffing (1956a, b) ،Walter et al. (1978) شرح و 

 با استفاده از يکي ژنتي پارامترهابر آورد. توسعه داده شد
 يديپلوئ يرفتار د: هيآلل بر شش فرض يروش دا
 ين، فراوانين، خالص بودن والديها در والد کروموزوم

ن، ي در والدها  ژنع مستقل ي باشد، توز٥/٠ برابر ها  ژن
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 استوار ي و عدم وجود چند آلليستاز يعدم وجود اپ
 شروع ي مقاومت به بالست از زمانيکيمطالعه ژنت. است

 قارچ يک نژادهايستم تفکيس Goto (1960)شد که 
 از آن پس ، کرديزير يپ  را در ژاپنيمارين بيعامل ا
شدت مورد ه  ب برنج به بالست مقاومت صفتتوارث

ه ين تجزي اولNiizeki (1960). مطالعه قرار گرفته است
قات او ي مقاومت برنج به بالست را انجام داد، تحقيکيژنت

 غالب در کنترل صفت مقاومت به يها  ژننشان داد که 
 با Matsomata & Kyusava (2003). بالست نقش دارند

افتند که يدر مقاومت برنج به بالست يکيه ژنتيتجز
ا ي و دو يک ژن اصليتوسط  ٢٢١ ‐نيته نوريمقاومت وار
نژاد مقاومت نسبت به   وشود مي کنترل يفرع چند ژن

ک ژن يله يبوست  بالسيماري قارچ عامل ب٥٤٢‐٠٤ کن
 .شود مي کنترل ي ژن فرعيشتريا تعداد بيک ي و ياصل

Long & Lee (2000) با بکار بردن هشت رقم برنج با 
جه ين نتي بالست به ايماريت متفاوت به بيدرجه حساس

 ين حد و در انتهايباالتر دند که بالست برگ دريرس
ه يتجزبا  Higashi (1995) .ابدي يج کاهش ميفصل بتدر

با  از ارقام برنج ي در تعداد مقاومت به بالستيکيتژن
در  مقاومت به بالست ،افتيدرلل آ ياد ياستفاده از تالق

ايشي و با  غالب با اثرات افزيها  ژنتوسط ن ارقام يا
 نشان ي و مطالعات مولکولشود ميد ي باال ايجاپذير وراثت

 ،٤ ،٣ ،٢  شمارهيها زومو کروميرو  برها  ژنن يداد که ا
 توانستند ژن Jia & Wang (2003) .وجود دارند ١١ و ٧

taiP−باعث مقاومت به بالست ي هنديها  را که در برنج 
 ي ژاپنيها برنجک به ي ژنتيق مهندسيشود از طر يم

 در سطح يعيجاد مقاومت وسيمنتقل کنند که باعث ا
 يپذير وراثتبا مطالعه  Jinks (1954). ديجهان گرد

برنج در   آللي با استفاده از روش دااومت به بالستمق
 يماريافت که مقاومت به بيط گلخانه دريتحت شرا

شود و  ميک تا سه ژن کنترل يبالست در برنج توسط 
 Mackill . وجود نداردها  ژنن ين اي بي استازياثرات اپ

& Bonmn (1992)افتند، مقاومت ي با مطالعات خود در
 با يفيک صفت کي بالست يماريبرنج نسبت به ب

ک تا سه ژن کنترل ي باال بوده و توسط يپذير وراثت

                                                                              
1. Norin-22 

2. Ken 54-04  

   . وجود نداردها  ژنن ي بيستاز ي و اثرات اپشود مي
Liu et al. (2005)افتند که يقات خود دري با تحق
 يماريکا نسبت به بي در آمر١٦يکاتا تهيمقاومت وار

 pi-ta بوده و توسط ژن مقاوم يفيک صفت کيبالست 
  .گردد ميجاد يا

Liu et al. (2003) ينيته برنج چي وار٣٣٥ مقاومت 
  يها سال ي نسبت به بالست را در طيو هند
ها نشان ي قرار داد بررسي مورد بررس١٩٩٦‐ ٢٠٠٠

 و ي هنديها تهيدادند که در فصول معتدل وار
ان ش داشتند که مقاومتييد مقاومت بااليبري هيها واريته

 در فصول معتدل، ي بود از طرف١/٨٥  و٦/٧٦ب يترته ب
ب يترته  نشان دادند، بي مقاومت کمي ژاپنيها برنج
 يها برنجج نشان داد که اجداد ي درصد، نتا١/٣٢  و٢/١٨

 نسبت به بالست نشان ي متنوعي مقاومت کم وليهند
 با مطالعات خود De Filipi & Prabhu (1996) .دهند مي
ک تا سه ژن يافتند مقاومت نسبت به بالست توسط يدر

 وجود ها  ژنن ين اي بي ستازيشود و اثرات اپ يکنترل م
  .ندارد

El-Hissewy & Salem (1997) گزارش نمودند که 
 يبه صورت کم مقاومت در مقابل بالست در برنج عمدتاً

ن ي اي و خصوصي عموميپذير وراثت، گردد ميکنترل 
 .ديب متوسط و کم گزارش گرديترته ز بيصفت ن

 ارقام مقاوم دهد مي نشان Koizumi (2003) قاتيتحق
  .باشند ين حساس به بالست ميپيليدر ژاپن در ف

Ali et al. (2004)مقاومت به يکيه ژنتي تجزي در بررس 
 تعداد ي از ارقام دارايبالست گزارش نمودند که تعداد

 که يافته بودند در حالي توسعه ي به خوبي لکه وليکم
 يلياد لکه با اندازه خي زگر تعدادي ارقام ديدر تعداد
 يها آنها با توجه به نوع واکنش. جاد شدنديکوچک ا

پ مورد يمختلف مشاهده شده وجود سه ژن را در ژنوت
نه مطالعه ساختار يدر زم .مطالعه محتمل دانستند

ران مطالعات ي بالست در ايماري مقاومت به بيکيژنت
 Momeni & Leung . انجام گرفته استيمعدود

(2003a)تعدادي از ارقام بومي  مقاومتي با مطالعه بر رو 
 بالست گزارش نمودند که  بيماري بهو اصالح شده برنج

ه مقاومت يمقاومت در ارقام مورد مطالعه اغلب بر پا
  . بوده استياختصاص
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  مقاومتيکيه ژنتيق، تجزين تحقيهدف از انجام ا
 يريپذ بي قدرت ترکيابي به بالست برگ و ارزبرنج
  .باشد مي يو خصوص يعموم
  

  ها مواد و روش
 شامل ي والد برنجق تعداد پنج رقمين تحقيدر ا

  که از موسسهي و رشتي، کادوس، فوجيخزر، هاشم
د، به عنوان ارقام دنه شده بويقات برنج کشور تهيتحق
 يا  گلخانهيها شيد در آزمايبريه هي جهت تهينيوالد

 از يس و فوجارقام خزر، کادو. مورد استفاده قرار گرفتند
 از ارقام حساس به ي و رشتيارقام مقاوم و ارقام هاشم

 مقاومت برنج يابيبه منظور ارز. باشند ي بالست ميماريب
  ،IA ،IA-79‐66 يها هي بالست از جدايماريبه ب

IA-177،  IA-38و IA-181 ه ي تهيبرا .ديگرداستفاده
دند، سپس ي اخته گردي مادريها هيد ابتدا پايبريبذور ه

 انجام يافشان ح گردهي در اتاقک تلقيه پدريا گرده پاب
ده ي پوشانيه مادري پايها گرفت و با کاغذ سلفون خوشه
 تا ٣٠ن بذور بعد از يا. دنديشدند و به گلخانه منتقل گرد

 يابتدا بذور حاصل از تالق.  روز برداشت شدند٣٥
 يها الب طرح بلوکقن در ير والدوآلل به همراه بذ ياد

ها  که بوتهيدند، زماني در گلخانه کشت گرديادفکامل تص
ر ي کوچک زي به اتاقکدند،ي رسيبرگ ٤‐٥به مرحله 

گراد با  ي درجه سانت٢٦تا  ٢٤ يک با دمايپوشش پالست
 با يزن هيما عملمنتقل شدند، % ٩٨ يرطوبت باال
ون اسپور قارچ با ي سوسپانسليتر ميلي ٢٥٠ استفاده از

 بعد از . انجام گرفتليتر يليماسپور در  ١٠٥ ‐١٠٧ غلظت
 در گلخانه با ييها ها به درون اتاقک  ساعت بوته٢٤

گراد  ي درجه سانت٢٨ تا ٢٦و حرارت % ٩٥رطوبت 
ل يمنتقل شدند و به مدت هفت روز با آب مقطر استر

 برگ  بالستيماري مقاومت به بياجزا. دندي گرديپاش مه
 ها اندازه لکه سطح برگ، يآلودگ شامل درصد برنج

 .بودند  اسپورزاياه هتعداد لک و مترمربع يليم برحسب
 و با يالملل ني براساس روش استاندارد و بيابي ارزنيا

 ي برا.انجام گرفت) SES.1996 (١درجات صفر تا نه

                                                                              
 :٣ ـ %٣/٠ کمتر از  آلودگي :٢ـ  %٠‐١/٠  آلودگي:۱  ـآلودگي %٠ :٠ .١

 تا ٤  آلودگي:٦ ـ %٣  تا٧ آلودگي :٥ ـ%٢ تا ١ :٤ ـ %٩/٠تا ٠/ ٣ آلودگي
  %٦٥‐٤٠آلودگي :٩  ـآلودگي %٣٩ تا ٢٥ : ٨  ـآلودگي %٢٤ تا ١٥: ٧ ـ %٨

 يراو ب )x+5.0( يل جذري تبدها لکه صفت تعداد
 يا هيل زاوي سطح برگ تبدي درصد آلودگصفت

)arcsin√x (پس از تحقق صحت .صورت گرفته است 
ون به يب رگرسيآلل با استفاده از آزمون ضر يات دايفرض

 يکنواختي و آزمون Jinks – Hayman (1953)روش 
، از روش Hayman (1954) انس به روشيانس و کواريوار
 ي برآورد پارامترهايبرا Hayman (1954) يشنهاديپ
انس يکوار( F ،)ها  ژن يشياثرات افزا (Dل ي از قبيکيژنت

  uv،)ها  ژنت ياثرات غالب(  H1,H2،)ها  ژن يشياثرات افزا
ه ي، تجز)ني در والدي مثبت و منفيها  ژن نسبت(

ه ي تجزي براي و عمومي خصوصيپذير وراثت، يکيگراف
 يريپذ بي برآورد ترکيبرا. ديآلل استفاده گرد يدا

  نگ استفاده يفي از روش گري و خصوصيعموم
 SAS افزار ه صفات توسط نرمي کليه آماريتجز. ديگرد
  .گرفته است انجام  Diall win 98و

 
  ج و بحثينتا

ن ي که بدهد ميانس نشان يه واريج حاصل از تجزينتا
  تفاوتيها از نظر صفات مورد بررسپيه ژنوتيکل
 وجود دارد% ٥و % ١دار در سطح احتمال  يمعن

 ي کافيکيژنتانگر وجود تنوع يجه بين نتيا. )١جدول(
 و يشيانس افزايک آن به واري و امکان تفکها ژنوتيپن يب

ي  براها ژنوتيپن ي امکان انتخاب از بلذا. باشد ميت يغالب
 ي عموميريپذ بياثرات ترک .مورد نظر وجود دارد تصفا

)GCA (ي خصوصيريپذ بيو ترک )SCA (دوم  به روش
انس يها واردر تمام صفت. نگ بدست آمديفيگر
% ١  در سطح احتمالي و خصوصي عموميريپذ بيترک
ن صفات توسط اثرات ين ايد، بنابرايدار گرد يمعن
 ٣جداول  (شوند ي کنترل مها  ژن يشير افزاي و غيشيافزا
 يريپذ بيانس ترکيدار بودن نسبت وار يمعن. )٤و 
شتر ين صفات بي که ادهد مي نشان ي و خصوصيعموم

 يبرآوردها. شوند ي م کنترلها  ژن يشيتوسط اثرات افزا
ت انتقال ي از وضعي که حاکي عموميريپذ بيت ترکيقابل

آنها بر  ک ازي صفات مورد مطالعه به نتاج و نوع اثر هر
ا کاهش آنها يش و يبروز صفات در نتاج در جهت افزا

 GCA ي داراي و رشتي نشان داد که ارقام هاشمباشد مي
در . دباشن يم) تيش حساسيافزا( دار يمثبت و معن

ت را به فرزندان يحساس توانند ين مين والديجه اينت
  .نديمنتقل نما
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  تجزيه واريانس ساده و ضريب تغييرات آزمايشي‐١ جدول
  ضريب تغييرات آزمايشي  ميانگين مربعات خطا  نوتيپژميانگين مربعات   خصوصيات  نام جدايه

 ٦١/٨ ٠٣٧/٠  ٤٢/٣**  تعداد لکه هاي آلوده  
IA-177 ٨٥٨/٨ ٠٠٠٢٣/٠  ٠٥٢/٠**  درصد سطح آلودگي برگ 

 ٩٢/١٠ ٠٦٤/٠  ٩/١٩**  اندازه لکه ها 
 ٦١/٨ ٠٨٩/٠  ٠٧٩/٢**  تعداد لکه هاي آلوده 

IA-181 ٥١/٩ ٠٠٠٢٠٨/٠  ٠٣٤٨/٠**  درصد سطح آلودگي برگ 
 ٦٥/١٩ ١٧٨/٠  ٢١/١٣**  اندازه لکه ها  
 ٣٢/٦ ٠١١/٠  ٩٧/٢**  تعداد لکه هاي آلوده  

IA-66 ٦٥/٠ ٠٠٠٧٩/٠  ٠٥١٩/٠**  درصد سطح آلودگي برگ 
 ٨٨/١١ ٠٨٥/٠  ٦٧/١٨**  اندازه لکه ها  
 ٤٧/٥ ٠٨/٠  ٤٢/٢**  تعداد لکه هاي آلوده  

IA-79 ٠١٩/٥ ٠٠٠٠٧٠٩/٠  ٠٤١٦/٠**  درصد سطح آلودگي برگ 
 ٠٥/١٩ ٢١٨/٠  ٢/٢٠**  اندازه لکه ها  
 ٣٧/٧ ٠١٧/٠  ٢٤/٣**  تعداد لکه هاي آلوده  

IA-38  ٧٧/٧ ٠٠٠٢٠٨/٠  ٠٥٢/٠**   سطح آلودگي برگدرصد 
 ٤٦/١٦ ١٨/٠  ٧٤/١٧**  اندازه لکه ها  

  دار نيستمعنيns        ٠٥/٠معني دار در سطح احتمال  *   ٠١/٠معني دار در سطح احتمال  **              
  

   آزمون هاي فرض براي صفات مورد بررسي در بيماري بالست برگ به روش هيمن‐٢ جدول
  (Wr)  و کواريانس(Vr) آزمون يکنواختي واريانس  خصوصيات  ايهنام جد  رگرسيون براي شيب خطt   آزمون

 t b=0  b=1  مقدار
  ns٤٣٦/١  ٢٩٧/٨**  ns١٧٥/١  تعداد لکه  

IA-181  در صد سطح آلودگي  ns٣٦٣/٥**  ٥٠٧/٠ ns٨٠٢/٠  
  ns٥٣٣/١ ٨٩٨/٤**  ns٣٠٨/٠  مساحت لکه  
  ns٣٨٤/١ ٧٨٤/٥**  ns٠٤١/١  تعداد لکه  

IA-38  در صد سطح آلودگي  ns٧٤٥/٣*  ٦٠٦/٠ ns٠٣٢/١ 
 ns١٣٩/١ ٤٢٧/١** ns٣٠٢/٠  مساحت لکه  
 ns٦١٣/١ ٦٨٩/٢**  ns٩٦٢/٠  تعداد لکه  

IA-66  در صد سطح آلودگي  ns٥٩٣/٤**  ٨٧١/٠ ns٩٢٦/٠  
 ns١٩٥/١ ١٢٤/٤**  ns٧٧٩/٠  مساحت لکه  
  ns١٥٦/٠ ٤٣/٢**  ns٤٠١/٠  تعداد لکه  

IA-79  د سطح آلودگيدر ص  ns٣٤/٧** ٥٧/٠ ns٧٩٣/٠ 
 ns٣٧/١ ٥٩٩/٥** ns٠٢١/١  مساحت لکه  
 ns١٣/٢ ٨٦/٢**  ns٥/١  تعداد لکه  

IA-177  در صد سطح آلودگي  ns٠٧/٤**  ٨٩١/٠ ns٣٤/١ 
 ns٢٣/١ ٠٢/٤**  ns٨/٠  مساحت لکه  

  دار نيستمعنيns        ٠٥/٠معني دار در سطح احتمال  *   ٠١/٠معني دار در سطح احتمال **              
  

  وي منفGCA ي و کادوس داراين خزر، فوجيوالد
با توجه به ن يبنابرا. باشند ي م)ش مقاومتيافزا( دار يمعن
 مقاومت توانند ين مين والدي اها  ژن يشي اثرات افزايبرتر

ن ين والديا توان ازيم لذا نديرا به نتاج خود منتقل نما
  خالصيها نيدن به اليت رس جهي اصالحيها در برنامه

 يريپذ بيت ترکي قابليبرآوردها. مقاوم استفاده نمود
 در يشيرافزايانس غيدهنده سهم وار  که نشانيخصوص

 را در يژگين وي ايريکنترل صفات بوده و امکان بکارگ
سازد، ي ميد عمليبريد هي جهت تولي اصالحيها برنامه

 و ي مقاوم فوج ارقاميهاينشان داد در اکثر موارد تالق

 ي خصوصيريپذبي ترکيکادوس با ارقام حساس دارا
 يشير افزاين رو جزء غياز ا باشند،يدار م ي و معنيمنف
 ين مقاوم سبب کاهش اجزاين والدي در ايکيژنت

که . ش مقاومت خواهند شدي و افزايماريت به بيحساس
د در مقاومت به بالست و يبري هيت سبب برترين خاصيا
 يبرا) يهاشم×يفوج (يتالق. گردد مين ا کاهش آي

  IA-66 يها هيادج  در مقابليصفت درصد سطح آلودگ
 آلوده و سطح يها  تعداد لکهيها و صفتIA-177 و

 ×کادوس (يتالق ،IA-66ه يجدا  در مقابليآلودگ
  در يآلودگ سطح   تعداد لکه و يها  صفتيبرا) يهاشم



 ۱۱۳  ... تجزيه ژنتيکي مقاومت برنج به بالست برگ با : و همکارانمرادي  

 و يدگ و صفات درصد سطح آلوIA-177ه يمقابل جدا
 ي، تالقIA-79ه ي آلوده در مقابل جدايها تعداد لکه

، سطح يصفات درصد سطح آلودگ يبرا) يرشت×کادوس(
 IA-181ه ي آلوده در مقابل جدايها  و تعداد لکهيآلودگ
، ي صفات درصد سطح آلودگيبرا) ي رشت×خزر (يو تالق

ه ي آلوده در مقابل جدايها  و تعداد لکهيسطح آلودگ
IA-38و ي منفي خصوصيريپذ بيحداقل ترک ي دارا 
ن يها به عنوان بهتر ين تالقيلذا ا. باشند يدار م يمعن
 بالست يماريش مقاومت برنج به بي افزايها برا يتالق
به روش   آلليه داينکه بتوان تجزيا ي برا.باشند يم
ن روش ي ايها فرض شيمن انجام داد الزم است که پيه

 ون به روشيرگرس بين منظور ضريبه ا. رفتيرا پذ
Jinks & Hayman (1953) انس ي واريکنواختي و آزمون

ج ينتا ).٢جدول( ديمن انجام گرديانس به روش هيو کوار

 رمشترکيغ  انسيوار  با  ونيگرسر  بينشان داد که ضر
(Wr)ن ي، همچنباشد ميدار از صفر  ي انحراف معني دارا
نده ده نشانWr و Vr يکنواختيدار نبودن آزمون  يمعن

ن يا .باشد مي Hayman (1956)ات روش يصحت فرض
  ،Jinks (1954) اتيج حاصل از تحقيجه با نتاينت

De Filipi & Prabhu (1996)، Mckill (1992)و   
Liu et al.  (2005) صفت تعداد  يبرا .باشد مي منطبق

درصد  و IA-66  ،IA-177 ،IA-181هيجدامقابل  لکه در
 اندازه و IA-181 ،IA-66 هي جدا در مقابليسطح آلودگ

 Wr ون محوريخط رگرس IA-66 هيجدادر مقابل  ها لکه
 دهنده د که نشانينما  ين مرکز مختصات قطع مييرا در پا

خط  ساير صفات يبرا .باشد مي ها  ژن تيحالت فوق غالب
 قطع مرکز مختصاتباال  را در Wrون محور يگرسر
  .باشد يم صناقت يغالب حالت دهنده نشان د کهينما يم

 
 با استفاده از روش گريفينگ  )GCA( ترکيب پذيري عمومي صفات‐٣ جدول

  رشتي  هاشمي  خزر  کادووس  فوجي  نام صفت  نام جدايه
  ٠٧٥/٠**  ٠٩/١**  ‐ ٠٤١/٠**  ‐ ٠٩٤/٠**  ‐ ٠٣٠٩/٠**  درصد سطح آلودگي  

IA-177 ٥٧٧/٠**  ٧٨٥/٠**  ‐ ٣/٠**  ‐ ٧٦/٠**  ‐ ٢٦٨/٠**  تعداد لکه ها  
  ٠٧/٢**  ٤٣/١**  ‐ ٨٥/٠**  ‐ ٨٦/١**  ٧٨/٠**  اندازه لکه ها  
  ٠٥٧/٠**  ٠٩٨/٠**  ‐ ٠٣٨/٠**  ‐ ٠٦٧/٠**  ‐ ٠٥١/٠**  درصد سطح آلودگي  

IA-181  ٠٢٩/٠**  ‐ ٨٧/٠**  ‐ ٣١٢/٠**  ‐ ٦٢/٠**  ‐ ٢٤/٠**  تعداد لکه ها  
  ٠٧/١**  ٦٩/١**  ‐ ٧٨/٠**  ‐ ٢٤/١**  ‐ ٧٥/٠**  اندازه لکه ها  
  ٠٩٢/٠**  ٠٦٩٥/٠**  ‐ ٠٤٠٢/٠**  ٠٦٩/٠**  ‐ ٠٥٢/٠**  درصد سطح آلودگي  

IA-66  ٧٣٨/٠**  ٤٣/٠**  ‐ ٢٣٧/٠**  ‐ ٥٤/٠**  ‐ ٣٥٥/٠**  تعداد لکه ها  
  ٢٢/٢**  ٠٧/١**  ‐ ٨٥/٠**  ‐ ٣٤/١**  ‐ ٠٩/١**  اندازه لکه ها  
  ٠٨٣/٠**  ٠٨٢/٠**  ‐ ٠٥٧/٠**  ‐ ٠٦/٠**  ‐ ٠٤٧/٠**  درصد سطح آلودگي  

IA-79  ٤٩/٠**  ٦٨/٠**  ‐ ٤٤/٠**  ‐ ٦/٠**  ‐ ١٢/٠**  تعداد لکه ها  
  ٩/١**  ٦٤/١**  ‐ ٥٤/١**  ‐ ٢٣/١**  ‐ ٦٣/٠**  دازه لکه هاان  
  ٥٢٢/٠**  ١١٣/٠**  ‐ ٠٦٤/٠**  ‐ ٠٨/٠**  ‐ ٠٢٢/٠**  درصد سطح آلودگي  

IA-38  ٤٢/٠**  ٩٨/٠**  ‐ ٥٦٤/٠**  ‐ ٦٣/٠**  ‐ ٢٠٣/٠**  تعداد لکه ها  
  ٤٣/١**  ٨٤/١**  ‐ ٣٨/١**  ‐ ٤٩/١**  ‐ ٤٤/٠**  سطح آلودگي  

  دار نيستمعنيns           ٠٥/٠معني دار در سطح احتمال  *      ٠١/٠ معني دار در سطح احتمال**           
  

    
 خط رگرسيون و پراکنش والدين در اطراف آن براي صفت ‐ ١شکل 

  IA ‐ 177آلودگي سطح برگ در مقابل جدايه 
  )رشت= ٥هاشمي     = ٤خزر     = ٣کادووس    = ٢فوجي   = ١(

در اطراف آن براي درصد  خط رگرسيون و پراکنش والدين ‐ ٢شکل 
  IA‐181آلودگي سطح برگ در مقابل جدايه 

  )رشت= ٥هاشمي     = ٤خزر     = ٣کادووس    = ٢فوجي   = ١(



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰دوره  ايران دانش گياهپزشکيمجله                    ۱۱۴

  (SCA) پذيري خصوصي صفات  برآوردهاي قابليت ترکيب‐٤جدول 
IA-38  IA-79  IA-66  IA-181  IA-177  
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  تعداد
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  دار نيستمعني  ns  %    ١در سطح احتمال١ دار معني** %   ٥معني دار درسطح احتمال *
  رشتي= ٥هاشمي         = ٤خزر           = ٣         کادوس = ٢    فوجي    = ١

  
 ن در طول خطيت پراکنش والدي وضعيبررس
 که مقاومت ارقام هم توسط دهد مينشان  رگرسيون

 شود مي مغلوب کنترل هاي  ژن غالب و هم توسط هاي  ژن
 يشي افزايکيبرآورد اجزاء ژنت. )٤ و ٣، ٢، ١های لشک(
)D (غلبه يکيو اجزاء ژنت )H1 (دار  ين صفت معني ايبرا

ر همزمان ي از تاثيج حاکين نتاي، بنابرا)٥جدول  (ديگرد
ن صفات ي در کنترل ايشير افزاي و غيشياثرات افزا

در       ي  با اثرات مثبت و منفها  ژننسبت  .باشد مي
 دهد ي بوده است، که نشان م٢٥/٠ کمتر ازرد تمام موا

، دهند مي که غلبه را نشان ي با اثرا ت مثبت و منفها  ژن
مقدار  .باشنديکنواخت ميريع نامتقارن و غي توزيدارا

 غالب يک گروه ژن يباًي که تقردهد  مي نشان    نسبت
 پذيري وراثتزان يم. صفات نقش دارد نيدر کنترل ا

 پذيري وراثتزان حداقل يو م% ٩٩ تا %٩٨ن يب يعموم
د، از يگرد برآورد% ٨٥آن  حداکثر و% ٦٥ يخصوص

انس ي سهم واري عمومپذيري وراثت ي که برآوردهاياجآن
مقدار برآورد  دهد ينشان م انس کل راي در واريکيژنت

ر ي و تاثيکيژنت انسي واريباال دهنده سهم شده نشان
  

 فاده از روش هيمن برآورد اجزاء ژنتيکي با است‐٥جدول 

 D tD H1 tH1  H2 tH2  Sqr  خصوصيات  نام  جدايه
(H1/D) 

1

2

H4
H  

2

2

H
h  

nh  

  ٧٨/٠  ٠٠٤/٠  ١٨/٠  ٨٤/٠  ٢/٢*  ٠١٥/٠  ٧/٢**  ٠٢١/٠  ٥/١٠**  ٠٣/٠  درصد سطح آلودگي  
IA-177 ٧٢/٠  ٠٠١/٠  ١٨/٠  ١٩/١  ٠٦٧/٢*  ٤٣/١  ٦/٢**  ٩٩/١  ٠٦/٥**  ٤/١  تعداد لکه هاي آلوده  

  ٨٥/٠  ٠٥٩/٠  ١٨/٠  ٦٩/٠  ١/٢*  ٦/٣  ٥/٢*  ٩١/٤  ٦/١٤**  ٢/١٠  اندازه لکه ها 
  ٦٧/٠  ٠٢/٠  ١٩/٠  ٠٠٠١/٠  ٨/٤**  ٠٢١/٠  ٢/٤**  ٠٣/٠  ٣/١١**  ٠٢٥/٠  درصد سطح آلودگي 

IA-181 ٦٥/٠  ٠١٦/٠  ٢٢/٠  ٠١٢/٠  ٤/٦*  ٣٤/١  ٧/٦**  ٥٤/١  ١٦**  ٤٣٥/٠  تعداد لکه هاي آلوده  
  ٧/٠  ٢٤/٠  ١٩/٠  ٦٦/٠  ٣/٣**  ٠٢/٥  ٤/٣*  ٧٧/٥  ١٣**  ٣/٨  اندازه لکه ها  
  ٧٣/٠  ٠٢/٠  ٠٣/١  ٠٠٨٧/٠  ٩/٢*  ٠١٧/٠  ٨/٣*  ٠٣/٠  ٥/٧**  ٠٢٥/٠  درصد سطح آلودگي  

IA-66 ٧٣/٠  ٠١٧/٠  ١٨/٠  ٠٣/١  ١/٢*  ٠١٧/٠  ٨/٢*  ٠٣/٠  ٦/٥**  ٠٢٤/٠  تعداد لکه هاي آلوده  
  ٧٤/٠  ٠٣٣/٠  ١٧/٠  ٠٩/١  ١/٣*  ٥/٧  ٩/٣*  ١١  ٩/٨**  ٢/٩  اندازه لکه ها  
  ٨/٠  ٠٧/١  ٢١/٠  ٦٣/٠  ٨/١ ns  ٠٠٩٦/٠  ٦/١*  ٠١/٠  ٣٢/٠*  ٠٢٦٦/٠  درصد سطح آلودگي  

IA-79 ٧٧/٠  ١٨/٠  ٢/٠  ٨٧/٠  ٢/٢*  ٨/٠  ٤/٢*  ٩٨/٠  ٢/٩**  ٣/١  تعداد لکه هاي آلوده  
  ٧٧/٠  ٣٤/٠  ٢٣/٠  ٨/٠  ٦/٣*  ٢/٦  ٦/٣*  ٦٢/٦  ٦/١٤**  ١/٢٦  اندازه لکه ها  
  ٨١/٠  ٠٣٣/٠  ١٨/٠  ٨١/٠  ٩/٢*  ٠١٢/٠  ٠٨/٣*  ٠١/٠  ٥/١٣**  ٠٢٢/٠  د سطح آلودگيدرص  

IA-38  ٨٥/٠  ٧٣/٠  ١٧/٠  ٥٦/٠  ٢/٣*  ٦١/٠  ٠٥/٣*  ٦١/٠  ٤/٢٥**  ٩٥/١  تعداد لکه هاي آلوده  
  ٧٧/٠  ٠٩/٠  ١٨/٠  ٧٦/٠  ٧/١ ns  ٤٣/٠  ns١٨/٠  ١٦/٦  ٨/٧**  ٤٦/١٠  اندازه لکه ها  

  دار نيستمعنيns        ٠٥/٠عني دار در سطح احتمال م*   ٠١/٠معني دار در سطح احتمال **

)
H4

H(
1

2

2

2

H
h



 ۱۱۵  ... تجزيه ژنتيکي مقاومت برنج به بالست برگ با : و همکارانمرادي  

                            
  

 خط رگرسيون و پراکنش والدين در اطراف آن براي ‐٣شکل 
  IA‐177هاي آلوده در مقابل جدايه صفت تعداد لکه

 )رشت= ٥هاشمي      =٤خزر     = ٣کادووس     =٢فوجي    =١(

 خط رگرسيون و پراکنش والدين در اطراف آن براي ‐٤شکل 
  IA‐66 صفت درصد آلودگي سطح برگ در مقابل جدايه

  )رشت= ٥هاشمي      =٤خزر     = ٣کادووس     =٢فوجي    =١(

  
. باشد مين صفات ياکنترل  دري طيانس محياندک وار

 خالص يها نيمت در الت صفت مقاويلذا امکان تثب
 ي خصوصيپذير وراثت يبرآورد باال. وجود دارد

 نسبت يشي افزايکيانس ژنتيشتر واريدهنده سهم ب نشان
ج حاصل از ينتا. باشد مي يشيرافزايانس غيبه وار
 د ييج را تاين نتايز اي ني و خصوصي عموميريپذ بيترک
 ،Jinks (1954) قاتيج حاصل از تحقينتا. دينما يم

Hiagashi (1995)  وMckill & Bonmn (1992)،  
Liu et al. (2005)، Ali et al. (2004)و Momeni et al. 

(2003a, b)در يستازي اپ دهنده عدم وجودز نشاني ن 
 بودن يفي بالست، کيماريکنترل صفات مقاومت به ب

کننده   کنترليها  ژن ي بااليپذير وراثتن صفات و يا
ج حاصل از ي و با نتاباشد يم بالست يماريمقاومت به ب

 El-Hissewy & Salemاما. باشند يق منطبق مين تحقيا
   که ددني رس جهي نت نيا به   خود  قاتي در تحق(1997)

 کنترل يصورت کم  در مقابل بالست بهيمقاومت نسب
ن صفات ي اي و خصوصي عموميپذير وراثت و گردد مي

ج ياکه با نتد، يب متوسط و کم گزارش گرديبه ترت
  .باشد ميق منطبق نين تحقيحاصل از ا

 و يتوان از ارقام خزر، فوج يج فوق، مي با توجه به نتا
 ي عموميريپذ بيترک يکادوس که از مقاوم بوده و دارا

باشند و صفت مقاومت در آنها يدار مي و معنيمنف
 ي، براباشد مي يي بااليپذير وراثت با يفي کيصفت
  .الست در نتاج استفاده نمود بيماريش مقاومت به بيافزا

  
  سپاسگزاری

قات برنج کشور که در يه پرسنل مرکز تحقيکل از
مانه ياند صم ام نموده يارين پروژه يمراحل مختلف انجام ا

  .مينما يتشکر م
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