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 هاي مختلف گندم نسبت به سن گندم  رابطه مقاومت ژنوتيپمطالعه

(Eurygaster integriceps Put.)با گرانول هاي نشاسته آندوسپرم دانه  
 

 ٤، رضابزرگي پور٣، محمدرضا قنادها٢، منوچهر رضابيگي١پيمان زماني
  تهران–، عضو هيات علمي موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي ٢وي سابق كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد كرج ، دانشج١

 ، عضو هيات علمي موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر كرج ٤، استاديار دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران ٣
 ٩/٧/٨٢تاريخ پذيرش مقاله 

 
 خالصه

 
روش .  در شرايط مزرعه ارزيابي گرديد      ١٣٧٩-٨٠م به سن گندم در سال زراعي          ژنوتيپ گند  ٣٠مقاومت  

هاي  هاي پرورشي نصب شده بر روي ژنوتيپ        هاي سن در داخل قفس     رها سازي پوره   ارزيابي، ايجاد آلودگي با   
 هاي  در گروه مقاوم و ژنوتيپ      ١٥ و   ١٤هاي شماره    هاي مقاومت ژنوتيپ   بر اساس ميانگين شاخص   . گندم بود 

هاي گندم و فراواني     براي مطالعه رابطه بين مقاومت ژنوتيپ      .   در گروه حساس قرار گرفتند       ٣ ٠  و    ١٢شماره  
در مساحت معيني   )  ميكرون ٣٠ تا   ١٠(و درشت نشاسته    )  ميكرون ١٠ تا   ١(هاي ريز    گرانول هاي نشاسته، گرانول   

نتايج بدست آمده نشان داد كه تفاوت       . گيري شد  هاي مورد مطالعه اندازه    هاي سالم و سن زده ژنوتيپ      از آرد دانه  
. هاي سالم و سن زده وجود دارد        هاي نشاسته در دانه    هاي گندم از نظر فراواني گرانول       معني داري بين ژنوتيپ   

هاي ريز نشاسته را     داد سن گندم عمدتا  گرانول     ، كاهش گرانول ريز داشتند كه نشان مي        %٩/٣٦هاي سن زده     دانه
هاي سالم   هاي گندمي كه در دانه     ها ژنوتيپ  طبق نتايج بدست آمده از تجزيه همبستگي       . دهد  قرار مي  مورد تغذيه 

گرانول درشت بيشتري داشته باشند و به هنگام تغذيه سن گندم گرانول ريز نشاسته كمتري از دست بدهند به طور                    
الينهاي مقاوم گندم به سن گندم با اندازه گيري         بنابراين ارزيابي و انتخاب اوليه ارقام و        . باشند   تر مي  نسبي مقاوم 

تعيين رابطه بين مقاومت     . رسد هاي سالم و سن زده امكان پذير به نظر مي              هاي نشاسته در آرد دانه      گرانول
صورت گرفت و در اين       ١هاي نشاسته، با استفاده از تجزيه رگرسيون ريج          هاي گندم و فراواني گرانول      ژنوتيپ

  به ترتيب درصد كاهش گرانول       ٢xو  x  ١،   شاخص مقاومت    R زير بدست آمد كه در آن      ارتباط معادله خطي  
   .هاي سالم مي باشند هاي سن زده و نسبت گرانول درشت به ريز در دانه ريز در دانه

R= ٥/٥ – ٠٤/٠ (x١) + ٧٩/٩ (x٢) 
ي كه شاخص مقاومت    هاي  متغيير خواهد بود و ژنوتيپ     ٨تا  ٢شاخص مقاومت بدست آمده با معادله فوق  از           
  باشند به ترتيب حساس،  نيمه حساس، نيمه مقاوم و مقاوم               ٥/٦ - ٨  و    ٥-٥/٦  ،      ٥/٣ -٥  ،    ٢ - ٥/٣آنها    
 . باشند مي

 
  سن گندم، مقاومت به سن گندم، گندم، نشاسته، آندوسپرم دانه: كليديه هايواژ

 
 

                                                                                                                                                                                    
1. Ridge 
 
 
 
 
 



 ١٣٨٣، سال ١، شماره ٣٥مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٠٨

 مقدمه
وب يكي از آفات مهم گندم و جو در ايران محس          ١سن گندم   

ميشود و ساالنه خسارت كمي و كيفي قابل توجهي به اين                 
هاي مناسب براي كاهش      يكي از روش   . كند محصول وارد مي   

هاي مديريت تلفيقي اين آفت         جمعيت سن گندم در برنامه       
استفاده از ارقام مقاوم است كه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه             

اغلب . باشد ميهاي كنترل آفت     بوده و قابل تلفيق با ساير روش       
ها براي انتخاب ارقام مقاوم به سن گندم  به صورت                  ارزيابي

در يك   ها گيرد و منحصر بودن اين ارزيابي        كالسيك انجام مي  
هاي  محدوده كوتاهي از سال و زياد بودن حجم كار ارزيابي               

هاي نوين ارزيابي را اجتناب ناپذير         كالسيك، استفاده از روش    
پي بردن به نشانگرها و استفاده از آنها           در اين ارتباط     . كند مي

كاهد، بسيار سودمند خواهد      كه از مشكالت زمان ارزيابي  مي        
 .بود

آندوسپرم دانه گندم را تشكيل داده        % ٨٤ تا    ٧٨نشاسته  
در داخل  . اند  ضلعي آن ذخيره شده    ٦ تا   ٥هاي   است كه در سلول   

كروي هاي عدسي يا     سلولهاي آندوسپرم، نشاسته بصورت گرانول    
 ٣٠ تا   ١٥شكلي است و از نظر اندازه در دو گروه بزرگ با قطر                

). ١(گيرند    ميكرومتر قرار مي   ١٠ تا   ١ميكرومتر و كوچك با قطر      
الزم به ذكر است كه تركيب شيميايي آندوسپرم تحت كنترل             

باشد اما عوامل محيطي و عمليات زراعي نيز         ريخته ارثي گياه مي   
 گندم به هنگام تغذيه، پوره ها و           سن. بر آن تاثيرگذار است    

هاي نرسيده را سوراخ كرده و به همراه         هاي نسل جديد دانه    سن
كند و اين آنزيم       بزاق خودآنزيم پروتئوليتيكي وارد آنها مي         

پروتئين و نشاسته را تخريب كرده ومانع تشكيل گلوتن قوي              
هاي گوارشي كه تاكنون در سن             ترين آنزيم   مهم. شود مي

اند عبارتند از آلفا آميالز، بتا آميالز، انورتاز،                 شدهشناسايي  
رقم مقاوم رقمي است كه تحت شرايط       ). ٣(پروتئاز و تريبوتريناز    

محيطي يكسان مزرعه بطور ارثي كمتر از ارقام ديگر از جمله              
 ). ٦(بيند  آفت خسارت مي

ها  نشان داده  كه تغذيه           در  بررسي   ) ١٩٧٢(استپانوف  
ها  ضي ارقام گندم باعث تلف شدن تعدادي از پوره          ها از بع   پوره

بررسي . افتد ها به تاخير مي    ميگردد و در بعضي از ارقام رشد پوره       
نشان داده است كه مقاومت ذخاير        ) ١٩٩٠( نتايج بورنيسكا يا  

                                                                                    
1. Eurygaster integriceps Put. 

هاي بزاقي   نشاسته و پروتئين ارقام مقاوم در برابر هيدروليز آنزيم        
در مطالعات   .بيوز است  سن بيان كننده وجود مكانيسم آنتي        

هاي درشت نشاسته در مقايسه با             گرانول) ١٩٧٥(گاپانوا   
هاي غدد بزاقي سن گندم به          هاي ريز در برابر آنزيم        گرانول

شوند و فراواني آنها خصوصيات خوبي          آهستگي هيدروليز مي   
 رضابيگي . براي انتخاب و اصالح ارقام مقاوم به سن گندم است           

طه مقاومت ارقام گندم نسبت به سن گندم        در زمينه راب  ) ١٣٧٩(
با زير واحدهاي گلوتنين با وزن ملكولي زياد نشان داده است كه            

 حساسيت ارقام گندم به     ٧ + ٨ و   ٣ + ١٢،  ٢+ ١٢زير واحدهاي   
 مقاومت ارقام   ٥ + ١٠ و   ٧ + ٩ ،   ١سن گندم و زير واحدهاي     

 از  طبق نتايج بدست آمده   . شوند گندم به سن گندم را باعث مي      
اين تحقيق گزينش ارقام گندم با خاصيت نانوايي مطلوب بر              
اساس زير واحدهاي گلوتنين با وزن ملكولي زياد انتخاب                 

نامبرده . همزمان ارقام مقاوم به سن را نيز به همراه دارد                
 ١٠تا١(هاي ريز    هاي ديگري فراواني گرانول    همچنين در بررسي  

حت معيني از آرد    در مسا )  ميكرون ٣٠تا١٠(و درشت   ) ميكرون
گيري كرده است و     هاي سالم و سن زده ارقام گندم را اندازه          دانه

هاي ريز در دانه هاي      داري بين درصد كاهش گرانول     تفاوت معني 
طبق نتايج بدست آمده سن گندم      . سن زده مشاهده نموده است    

دهد و ارقام    هاي ريز نشاسته را مورد تغذيه قرار مي        عمدتا  گرانول 
هاي ريز نشاسته    ه به هنگام تغذيه سن گندم گرانول        گندمي ك 

. باشند تر مي  دهند به طور نسبي مقاوم        كمتري از دست مي     
-٨٠هاي   تحقيق حاضر براي رسيدن به اهداف زير طي سال            

 : اجرا گرديد١٣٧٩
 رقم و الين گندم نان و دوروم نسبت         ٣٠ارزيابي مقاومت    -١

 .به سن گندم 
هاي نشاسته آندوسپرم و        لتعيين رابطه بين گرانو       -٢

 .هاي گندم به سن گندم مقاومت ارقام و الين
هاي نشاسته آندوسپرم    بررسي امكان استفاده از گرانول      -٣

 هاي مقاوم به سن گندم   جهت انتخاب اوليه ژنوتيپ
 

 ها  مواد و روش
  ارزيابي مقاومت ژنوتيپهاي گندم به سن گندم-الف

 در قالب طرح     ١٣٧٩-١٣٨٠اين آزمايش در سال زراعي        
 تكرار در مركز تحقيقات كشاورزي      ٤هاي كامل تصادفي با      بلوك

 رقم و الين گندم      ٣٠تيمارهاي آزمايش   . ورامين به اجرا درآمد   
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هاي پرورشي   هاي گندم قفس   در زمان خميري شدن دانه    . بودنـد
 متر مربع از    ١/٠ متر بر روي     ٥/٠ سانتيمتر و ارتفاع     ٢٥به قطر   
در هر قفس به تعداد      ). ١شكل(ر رقم نصب گرديد   هاي ه  سنبله

ها و   پس از برداشتن قفس    .  پوره سن رها گرديد      ٤٠يكسان  
هاي نسل جديد، وزن خشك      انتقال آنها به آزمايشگاه تعداد سن     

ها، درصد سن زدگي     هاي نسل جديد، درصد سن زدگي دانه       سن
 دانه سن زده    ٥٠به ازاي هر سن نسل جديد، درصد كاهش وزن          

 . گيري شدند ها اندازه عملكرد گندم  كرت و
 

 
 قفس پرورشي براي استقرار پوره هاي سن بر روي -١شكل 

 هاي ارقام و الين هاي گندم در شرايط مزرعه سنبله
 
 هاي نشاسته  اندازه گيري فراواني گرانول-ب

ها و ارقام    هاي سالم و سن زده، الين       پس از آرد كردن دانه     
گرم از آرد هر       ميلي ٧سياب مقدار    مورد آزمايش به كمك آ      

رنگ آميزي نشاسته با اضافه     . ژنوتيپ بر روي الم منتقل گرديد      
ها انجام   كردن چند قطره محلول يد در يدور پتاسيم  به نمونه            

هاي نشاسته از عدسي مدرجي         براي شمارش گرانول   . گرفت
 ١٠٠ * ١٠٠ ابعاد آن    ٤٠٠ Xاستفاده شد كه در بزرگ نمايي        

هر ( قسمت مساوي    ١٠ بود و هر يك از ابعاد آن به            ميكرومتر
 ٤از هر نمونه آرد       . تقسيم شده بود   )  ميكرومتر ١٠قسمت  

 ١٠تا١(هاي ريز    اساليد تهيه گرديد و در هر اساليد تعداد گرانول        
در )  ميكرون ٣٠تا١٠(هاي متوسط و درشت       و گرانول ) ميكرون

. )٢شكل(گرديد  ديد تصادفي ميكروسكوپ شمارش و يادداشت      ٤
هاي درشت،   صفات مورد بررسي در اين آزمايش تعداد گرانول          

هاي ريز، نسبت گرانول درشت به ريز و تعداد كل             تعداد گرانول 
هاي سالم و سن زده و همچنين           هاي نشاسته در دانه     گرانول

هاي ريز نشاسته و درصد كاهش كل             درصد كاهش گرانول   
بررسي فراواني  . دندهاي سن زده بو    هاي نشاسته در دانه     گرانول
هاي مورد مطالعه در قالب طرح           هاي نشاسته ژنوتيپ    گرانول
 .  تكرار صورت گرفت٤هاي كامل تصادفي با  بلوك
 

 
هاي  و گرانول)  ميكرون١٠تا١(sهاي ريزنشاسته    گرانول-٢شكل 

 ) ميكرون٣٠تا١٠( lدرشت نشاسته  
 
 ها  تجزيه و تحليل آماري داده-ج

هاي بدست آمده از مطالعه هر صفت در         دهتجزيه واريانس دا  
بندي تيمارهاي آزمايشي با آزمون دانكن       اي و گروه   ارزيابي مزرعه 

همچنين به منظور     . صورت گرفت  % ٥در سطح احتمال       
يكنواخت كردن صفات مختلفي كه در ارزيابي مقاومت                  

هاي بدست آمده    هاي گندم اندازه گيري شده بـود، داده        ژنوتيپ
دهي بـه كمك توزيع نرمال به           بندي يا نمره    با روش درجه   

در اين روش ميانگين     ). ٢(هاي مقاومت تبديل شدند        شاخص
( )X      و انحراف معيار)sd (       هرصفت به طور جداگانه محاسبه

  در (R) گرديد و سپس بـه ارقامي كه شاخص مقاومت آنها            
 و  sd+X>R،sd+X<R<X  ،X<R<sd_X دامنه

sd_X<R          ٨و ٦ ،   ٤ ،   ٢هاي   رتبه   قرار داشتند به ترتيب 
هاي  ژنوتيپ. ده شد كه رتبه بزرگتر بيانگر مقاومت بيشتر است        دا

،  ٥-٥/٦ ،     ٥/٦-٨هاي مقاومت آنها     گندمي كه ميانگين شاخص   
  بودند به ترتيب در گروه مقاوم، نيمه مقاوم،             ٢-٥/٣ و   ٥/٣-٥
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ضرايب همبستگي بين    . حساس و حساس قرار گرفتند        نيمه
ومت محاسبه  هاي مقا  صفات ارزيابي شده و ميانگين شاخص        

جهت بدست آوردن معادله رگرسيون خطي چند متغيره        . گرديد
هاي مقاومت از تجزيه رگرسيون       جهت توجيه تغييرات شاخص    

هاي  در خصوص فراواني گرانول   . گام به گام صعودي استفاده شد     
نشاسته نيز تجزيه واريانس و گروه بندي تيمارهاي آزمايشي با            

همبستگي . صورت گرفت % ٥آزمون دانكن در سطح احتمال        
هاي نشاسته   موجود بين شاخص كل مقاومت و فراواني گرانول         

براي بدست  . هاي سالم و سن زده محاسبه گرديد         در آرد دانه  
آوردن معادله رگرسيون خطي چند متغيره جهت توجيه                

هاي مقاومت با استفاده از متغيرهاي مستقل           تغييرات شاخص 
تجزيه رگرسيون گام به گام       از  ) هاي نشاسته  فراواني گرانول (

 . استفاده گرديد ) رگرسيون ريج( صعودي
 

 نتايج و بحث

هاي گندم به سن      نتايج وبحث ارزيابي مقاومت ژنوتيپ     -الف
 گندم

هاي بدست آمده نشان داد كه بين        نتايج تجزيه واريانس داده   
درصد ( هاي مورد بررسي در تمامي صفات مورد مطالعه          ژنوتيپ

، درصد سن زدگي به ازاي هر سن نسل جديد،           ها زدگي دانه  سن
، عملكرد گندم و وزن       ه دانه سن زد     ٥٠درصد كاهش وزن      

اختالف معني دار در سطح احتمال        )هاي نسل جديد   خشك سن 
در ارزيابي هر صفت مرتبط با مقاومت،              .وجود دارد     % ١

هاي گندم ديده    هاي محدودي در گروه بندي ژنوتيپ        جابجايي
هاي گندم،   دقيق در خصوص مقاومت ژنوتيپ    براي قضاوت   . شد
هاي بدست آمده با استفاده از توزيع نرمال به ضـرايب يا                داده

ها،  مـيانگين اين شاخص  . هاي مـقاومـت تـبديل شدند     شاخص
هاي گندم را امكـان پـذير       گروه بنـدي دقيق مقاومت ژنوتـيپ     

هاي  هاي مقاومت ژنوتيپ    بر اساس ميانگين شاخص     . سـاخت
(Albor ZX , K 6290914 / cno // K 58 / Tob / 3 / Wa , …)   و 

(A-12-1-32-438 // Rsh / Bb / Kal / Ald"S",…)    در گروه  
 /Kal//Bb/Kal/3/Au/ 50E/ 3*kal/ 4)هاي  پ مقاوم و ژنوتي  

Brochis...)   و(Kayson / Glenson)       در گروه حساس قرار 
ي گندم نسبت   ها هاي مقاومت ژنوتيپ   ميانگين شاخص . گرفتند

ضرايب همبستگي  .  ارايه شده است    ٣شكل  به سن گندم در        
هاي مقاومت و صفات ارزيابي شده در            بين ميانگين شاخص   

همبستگي بين كليه صفات و ميانگين      .  ارايه شده است   ١جدول  
 .دار است   معني% ١هاي مقاومت در سطح احتمال          شاخص

ر سن  دار درصد سن زدگي به ازاي ه          همبستگي منفي معني   
دهد كه   هاي مقاومت نشان مي     نسل جديد با ميانگين شاخص     

توانند تراكم   ارقام مقاوم تحمل خسارت باالتري دارند و مي            
باالتري از سن گندم را تحمل كنند و با كشت ارقام مقاوم،                  

همچنين . امكان افزايش سطح زيان اقتصادي وجود دارد             
 سن زده    دانه ٥٠همبستگي منفي معني دار درصد كاهش وزن         

هاي  هاي نسل جديد با ميانگين شاخص          و وزن خشك سن     
مقاومت به ترتيب نشان از وجود اثرات احتمالي تحمل و آنتي              

وجود همبستگي  . باشد هاي مورد مطالعه مي     بيوزي در ژنوتيپ  
هاي  ها با ميانگين شاخص    مثبت و معني دار عملكرد گندم كرت       

سن گندم همراه با    هاي مقاوم به     مقاومت جهت انتخاب ژنوتيپ   
نتايج تجزيه همبستگي   . باشد عملكرد باال نيز بسيار ارزشمند مي     

 جهت.  مطابقت دارد   )١٣٧٩(اين بررسي با نتايج رضابيگي          
تعيين رابطه بين صفات مرتبط با مقاومت و شاخص كل مقاومت           

هاي گندم نسبت به سن گندم از رگرسيون گام به گام             پ ژنوتي
دله رگرسيوني بدست آمده بصورت زير      معا. صعودي استفاده شد  

  :                                                                     است
 

)٥x(٢٣٩/٠- ) ٤x(٠ /٠٣٥- ) ٣x( ١ / ٤٢ ) +٢x( ٠٩١/٠ – ) ١x( ٢٨٥/٩ -٠/٠ ٣٤R= 

 
= R   هاي گندم،   شاخص مقاومت ژنوتيپx1  =   درصد سن 

عملكرد x3= دانه سن زده،     ٥٠ درصد كـاهش وزن      x2 =زدگي،
درصد  x5 = هاي نسل جديد و     وزن خشك سن  x4 = گندم،  

ضرايب رگرسيون كليه   . سن زدگي به ازاي هر سن نسل جديد        
دار بود و اين صفات      معني% ٥صفات وارد شده در مدل در سطح        

با . هاي مقاومت را توجيه كنند        تغييرات شاخص % ٨٧توانستند  
داري كه صفات    ال و همبستگي معني    توجه به ضريب تبيين با     

توان به ارزشمند بودن     ، مي دهاي مقاومت دارن   مذكور  با شاخص   
ها به سن گندم      صفات انتخابي جهت ارزيابي مقاومت ژنوتيپ       

 . اشاره كرد
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 هاي گندم و صفات ارزيابي شده هاي مقاومت ژنوتيپ ضرايب همبستگي بين ميانگين شاخص -١جدول 
عملكرد گندم 

  كرت هاداخل
درصد سن زدگي به 

ازاي هر سن نسل جديد
 دانه سن زده٥٠درصد كاهش وزن 
  دانه سالم٥٠در مقايسه با 

درصد سن 
 زدگي

هاي ميانگين شاخص
 مقاومت

 صفات ارزيابي شده

 
 
 
- 
٠٦٣/٠- 

 
 
- 
٢٣٥/٠- 
٣٤٢/٠ 

 
- 
٢٠٧/٠ 
٠٤٢/٠- 

** ٥٠١/٠ 

- 
٣٥٢/٠ 

* ٣٦٤/٠ 
** ٤٨١/٠-

٢٥١/٠ 

** ٧٠٨/٠- 
** ٦٥١/٠- 
** ٥٢٨/٠- 
** ٥٥٢/٠ 
** ٥٨٤/٠- 

 درصد سن زدگي
 دانه سالم٥٠ دانه سن زده در مقايسه با ٥٠درصد كاهش وزن 

 درصد سن زدگي به ازاي هر سن نسل جديد
 عملكرد گندم داخل كرت ها

 وزن خشك سن هاي نسل جديد

 .مي باشد  % ١و  % ٥ به ترتيب بيانگر  معني دار بودن در سطح احتمال **و  *
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  ميانگين شاخص هاي مقاومت ژنوتيپ هاي گندم نسبت به سن گندم-٣شكل 

 . به ترتيب نشان دهنده مقاوم، نيمه مقاوم، نيمه حساس و حساس مي باشدd و a ،b ،cحروف 
 
 هاي نشاسته  نتايج مربوط به فراواني گرانول-ب

مده نشان داد كه بين     هاي بدست آ   نتايج تجزيه واريانس داده   
تعداد (هاي مورد بررسي در تمامي صفات مورد مطالعه            ژنوتيپ
هاي سالم و سن زده، درصد         در دانه  هاي درشت و ريز     گرانول

هاي  هاي ريز نشاسته و درصد كاهش كل گرانول          كاهش گرانول 
داري در سطح     اختالف معني ) هاي سن زده   ه نشاسته در دان   

يانگين تعداد گرانول ريز و درشت در        م. وجود دارد %  ١احتمال  
 ميكرو  ١٠٠ عدد در    ٥٥/٣ و   ٦٨/٣٠هاي سالم به ترتيب      آرد دانه 

 ٠٧/١٩هاي سن زده به ترتيب       متر مربع و اين تعداد در آرد دانه       
به عبارت ديگر    .باشد  ميكرومتر مربع مي   ١٠٠ عدد در     ٥٢/٤و  

  عدد گرانول ريز كمتر      ٦/١١هاي سن زده بطور متوسط          دانه
كاهش قابل توجه گرانول ريز نشاسته و عدم         ). ٤شكل  (داشتند  

هاي سن زده بيانگر آن است كه         كاهش گرانول درشت در دانه     

هاي ريز نشاسته را مورد تغذيه قرار            سن گندم تنها گرانول     
هاي متوسط و درشت     دهد و قادر به هيدروليز كردن گرانول        مي

 گاپانوا ،)١٩٧٣( ازانوفباشد و اين نتيجه با نتايج س       نشاسته نمي 
 .مطابقت دارد) ١٣٧٩(و رضابيگي) ١٩٧٥(

هاي  ضرايب همبستگي بين شاخص كل مقاومت ژنوتيپ          
هاي سالم و سن زده      هاي نشاسته در دانه    گندم و فراواني گرانول   

هاي  با توجه به همبستگي    .  ارايه شده است    ٢آنها در جدول     
هايي انتخاب   نوتيپهاي مقاوم بايد ژ    موجود براي انتخاب ژنوتيپ   

هاي درشت و نسبت گرانول درشت به ريز              شوند كه گرانول   
هاي سن زده    هاي سالم آنها بيشتر باشد، اما دانه       نشاسته در دانه  

 .بايست گرانول ريز بيشتري داشته باشند  ها مي اين ژنوتيپ
براي تعيين رابطه بين شاخص كل مقاومت و فراواني                

 رگرسيون (ون گام به گام صعودي هاي نشاسته از رگرسي گرانول



 ١٣٨٣، سال ١، شماره ٣٥مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١١٢
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  ميكرومتر مربع از آرد دانه هاي سالم و سن زده١٠٠ ميانگين تعداد گرانول هاي درشت و ريز نشاسته در -٤شكل 

 
  ضرايب همبستگي بين فراواني گرانول هاي نشاسته در آرد دانه هاي سالم و سن زده و شاخص كل-٢جدول

 اومت ژنوتيپ هاي گندم نسبت به سن گندممق
درصد كاهش 

گرانول هاي ريز 
 دانه سن زده

تعداد گرانول 
هاي ريز در 
 دانه سن زده

نسبت گرانول 
درشت به ريز 
 در دانه سالم

تعداد كل 
گرانول ها در 

 دانه سالم

تعداد گرانول 
هاي ريز در 
 دانه سا لم

تعداد گرانول 
هاي درشت 
 در دانه سالم

 شاخص كل
 مقاومت

 صفات ارزيابي شده
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** ٩٧٧/٠ 

 
 
 
 

- 

** ٩٥٠/٠- 
** ٩٦٠/٠- 
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٣٠٤/٠ 

** ٤٧٨/٠- 
* ٤٢١/٠- 
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٢٨١/٠- 
* ٤٠٥/٠- 

** ٦٣٠/٠ 
** ٥٥٩/٠ 
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** ٨٦٧/٠ 
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* ٤٥٤/٠- 
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** ٦١٤/٠- 
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* ٤٠٣/٠- 

٣٥٥/٠- 
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** ٥٥٥/٠ 
** ٥٨٠/٠ 
** ٥٢٣/٠ 
** ٦٥٣/٠- 
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 تعداد گرانول هاي درشت در دانه سالم
 تعداد گرانول هاي ريز در دانه سالم
 تعداد كل گرانول ها در دانه سالم

 نسبت گرانول درشت به ريز در دانه سالم
 تعداد گرانول هاي ريز در دانه سن زده

 دهدرصد كاهش گرانول هاي ريز در دانه سن ز
 درصد كاهش كل گرانول ها در دانه سن زده

 .مي باشد  % ١و  % ٥ به ترتيب بيانگر احتمال معني دار بودن در سطح ** و *
 

معادله رگرسيوني بدست    . استفاده گرديد  )=k ٠٦/٠ريج
 R=٥/٥-٠٤/٠) ١x+ (٧٩/٩)٢x(        :آمده بصورت زير است

=R  هاي گندم،    شاخص مقاومت ژنوتيپx1 = كاهش   درصد 
 نسبت گرانول درشت به ريز      = x2گرانول ريز در دانه سن زده و        

  ضرايب رگرسيون صفات وارد شده در       . نشاسته در دانه سالم    
صفات وارد شده در     . دار بود  معني% ٥مدل در سطح احتمال       

تغييرات شاخص كل مقاومت را توجيه      % ٤٩مدل توانستند تنها    
گيري  ني بدست آمده، اندازه   براي استفاده از معادله رگرسيو    .كنند

هاي سالم و سن زده مطابق          هاي نشاسته در آرد دانه       گرانول
نمودن گندم، رنگ آميزي آرد، شمارش           آرد( روش تحقيق 

در معادله خطي،    . گرددي توصيه م ) ها با عدسي مدرج     گرانول
  متفاوت خواهد بود و       ٨ تا   ٢شاخص مقاومت محاسبه شده از       

 ، ٥/٣-٥ ، ٢-٥/٣اخص مقاومت آنها     هاي گندمي كه ش     ژنوتيپ
 باشند به ترتيب حساس، نيمه حساس، نيمه           ٥/٦-٨ و   ٥-٥/٦

 .مقاوم و مقاوم خواهند بود
 

 سپاسگزاري
هاي اجراي اين تحقيق از محل اعتبارات پروژه ارزيابي          هزينه

هاي مختلف گندم نسبت به سن گندم           الين مقاومت ارقام و   
 گرديده  تامين) ١٥٤٨(مصوب شوراي پژوهشهاي علمي كشور       

همچنين از آقاي   . آيد است كه از آن شورا  قدرداني به عمل مي          
منوچهر رضا بيگي به خاطر همكاري علمي و فراهم آوردن           دكتر

كليه امكانات و از آقاي مهندس ماهيار عابدي به جهت كمك در            
 .نمايم اي سپاسگزاري مي امور رايانه
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SUMMARY 
 

Resistance to sunn pest of 30 wheat genotypes has been evaluated under field 
conditions during the years 2000 – 2001. The evaluation method consisted of infestation 
of host plants by sunn pest nymphs under rearing cages. According to means of 
resistance indices, genotypes Albor ZX, K 6290914 / cno // K 58 / Tob / 3 / Wa , …  , 
A-12-1-32-438 // Rsh / Bb / Kal / Ald " S ", … ranked as resistant and genotypes 
Kal//Bb/Kal / 3 / Au / 50 E /  3 * Kal / 4 / Brochis / … , Kayson / Glenson  were 
grouped as susceptible. To study the relationship between resistance of wheat genotypes 
and abundance of starch granules, the small granules (1 – 10 µ) and large ones (10 –30 
µ) have been counted in a definite area of undamaged as well as damaged flour in 
studied genotypes. Results showed that there are significant differences among studied 
genotypes regarding abundance of starch granules in undamaged as against damaged 
grains. Damaged grains showed 36.9 % decrease of small granules indicating sunn pest 
feeds generally on this size granules. According to results of analysis of correlation, 
genotypes carrying larger granules in their undamaged grains and which lose less small 
starch granules are relatively more resistant. Thus evaluation and preliminary selection 
of varieties and lines resistant to sunn pest seems to be feasible by measuring the 
number of starch granules in damaged and undamaged grains. The relationship between 
wheat genotypes and the abundance of starch granules has been determined using ridge 
regression. The following linear equation shows this relationship, in which R, x1 and x2 
are the resistance index, percent reduction of small granules in damaged kernels and the 
ratio of large to small granules in uninfected kernels respectively. 

R=5.5 -./.4(x1)+ 9.79(x2) 
The resistance index calculated by means of the above equation would vary between 

2-8. Genotypes having the resistance indices of 2 -3.5, 3.5 - 5, 5- 6.5 and 6.5 - 8 are 
susceptible, semi susceptible, semi resistant and resistant respectively.  

 
Key words: Sunn pest, Eurygaster integriceps Put., Host plant resistance, Starch,  

                           Endosperm, Wheat. 
 

 
 

 
 


