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  شناسی گندممشخصات گیاه -1-1

بوده و در  Triticumو جنس  )پوآسه(غالت  گیاهی یکساله، از خانواده (Triticum aestivum)گندم      

نیز در نواحی خشک  گندمشود. های کشاورزی دنیا به مقدار زیاد کشت میوسیعی از زمینسطح 

(، تتراپلوئید x3=n3=94گندم در سه گروه پلوئیدی متشکل از دیپلوئید )کند. افی تولید میمحصول ک

(37=x4=n3( و هگزاپلوئید )43=x0=n3طبقه )شود. فقط دو گونه گندم از لحاظ تجاری مهم بندی می

  T. turgidumگونه تتراپلوئید گندم نان و aestivum Triticumهستند که عبارتند از: گونه هگزاپلوئید 

ای آلوپلوئید است که از ترکیب گونه T. aestivumرود. که برای تولید ماکارونی به کار می 9گندم دوروم

را از سایر  T. astivumو کیفیت ذاتی پخت که به وجود آمده است  T. turgidumاز  AABBهای ژنوم

( T. tauschii)ناشی از  Dهایی که بر روی ژنوم متمایز ساخته است توسط ژن Triticumهای گونه

ترین محصول از نظر تولید و سطح زیر کشت، مهم این گیاه (.9278گردد )ارزانی،هستند، کنترل می

کشاورزی ایران بوده و اهمیت اقتصادی آن چه از نظر تغذیه در دنیا و چه از نظر تولید بیش از سایر 

یر بودن شرایط اقلیمی و یا خشکی باشد. حتی در مناطقی که به علت متغمحصوالت کشاورزی می

توان گندم را کشت کرد. اولویت تولید گندم در دنیا، محیط امکان تولید گیاهان زراعی وجود ندارد، می

برای تغذیه انسان بوده و تغذیه حیوانات، پرندگان و مصارف صنعتی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. از 

                                                             
1Triricum durum 
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ها کاربرد دارد ده شده و ساقه و کاه آن برای تهیه بستر دامدانه گندم برای تأمین خوراك انسان استفا

باشد. کیفیت انبارداری و وجود اهمیت گندم به علت ویژگی گلوتن آن می(. 3660، 9راجام و براون)

تنوع در محصوالت تهیه شده از گندم باعث شده که این غله، غذای اصلی بیش از یک سوم مردم جهان 

سال کشت  96666افیایی گندم، جنوب غربی آسیا بوده که در آنجا بیش از جغر أرا تشکیل دهد. منش

های وحشی خویشاوند گندم هنوز در لبنان، سوریه، شمال فلسطین اشغالی، عراق، ایران  شده است. گونه

 .(9278 )ارزانی،شد شروع میالدی  9766های  اوایل سال ازنژادی گندم به نماید. و شرق ترکیه رشد می

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهان از یک طرف و افزایش محدود سطح کشت  زهامرو

ه است و رفع شدی روبرو دمحصوالت کشاورزی از طرف دیگر، بشر در تأمین غذای خود با مشکالت ج

چنین مشکلی مستلزم افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی در واحد سطح است. افزایش عملکرد در 

های زراعی پیشرفته، دوم تولید ارقام برتر از روش قابل حصول است. یک اعمال روش واحد سطح به سه

افزایش تولید  های محیطی و راه سوم،ها و تحمل به تنشلحاظ عملکرد باال، مقاومت به آفات، بیماری

است، (. تولید ارقام برتر که به افزایش تولید گندم کمک کرده 9994، 3بای و شانردر واحد زمان است )

های ای بومی و گونههها امکان پذیر نبوده است. تنوع ژنتیکی در تودهبدون شناسایی تنوع ژنتیکی آن

ایجاد و حفظ شده است، به طوری که  و طی اهلی شدن گیاه زراعی های متمادیوحشی طی سال

 یر توارثیذخااند و های بومی در شرایط محیطی ویژه منطقه تحت گزینش طبیعی قرار گرفتهژنوتیپ

اند مناسب به منظور اصالح ژنتیکی گیاهان زراعی دارند. دانشمندان علوم گیاهی به این نتیجه رسیده

تر از های مطلوب و اقتصادی، به مراتب با ارزشهای پایدار و ژنکه تنوع طبیعی به لحاظ دارا بودن فرم

نژادی و های بهکاربرد در برنامه تنوع مصنوعی است. برآورد تنوع ژنتیکی در ارقام زراعی از جنبه

 (.9990، 2استاب و همکارانز اهمیت است )ئمحافظت از منابع ژنتیکی حا

 های زیستیشتن -1-2

                                                             
1 Rajarm and Braun, 2006 
2 Bai and Shaner,  
3Staub and et al, 1996  
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به معنی اضطراب و آشفتگی « استرینگر»از ریشه التین  یک مفهوم مکانیکی است و کلمه تنش     

ژی هر عامل بیرونی که تولید و در سطح اکولو و گرفته شده است. در سطوح مختلف زیست شناسی

 هایواکنش و هاکنش پهنه همواره حیات .باشدمی تکثیر گیاه را به حد زیر پتانسیل ژنتیکی برساند

 اساسی نقشی حیات، عرصه کنندگان تولید عنوان به گیاهان باشد.می غیرزنده و زنده اجزای میان متقابل

 و زنده مختلف عوامل تأثیر تحت همواره گیاهان تولید و دارند. رشد زیستی جوامع پایداری و بقاء در

 جوامع نتیجه در و گیاهان بقاء و تولید رشد، منفی، یا مثبت ایگونه به عوامل این که بوده غیرزنده

 برای که شرایطی زیرا است، مشکل بیولوژیکی درشرایط تنش تعریف .دهندمی قرار ثیرأت تحت را زیستی

 .(3662، 9)ماهاجان و توتج دباش مطلوب شرایط دیگری گیاه برای است ممکن ،باشدمی زاتنش گیاه یک

گردد. تنش مظهری از تأثیر محیط از نوع زیستی یا غیر زیستی است که باعث تغییر فیزیولوژی گیاه می

های گوناگون مانند کاهش زا تغییر فیزیولوژیک را به صورتدهد که عامل تنشتنش زمانی رخ می

کاهش رشد و یا ترکیبی از فرآیندها در گیاه القا و ایجاد کند. این عوامل را  ،هازش گونهمحصول، سا

توان به دو دسته عوامل محیطی )زیستی و غیر زیستی( و ساخته دست بشر تقسیم نمود. عوامل می

خواران و ها، جانورانی مانند حشرات، گیاه ها و ویروسها و باکتریها مانند قارچزیستی شامل بیمارگر

زیستی شامل دما، آب، اشعه غیره و گیاهان دیگر مانند انگلی شدن و آللوپاتی و رقابت است. عوامل غیر

UV های الکتریکی و مغناطیسی است. ها و عوامل دیگری مانند صدمات فیزیکی، فشار، میدانو یون

-هوا و غیره است. میکرو ها و آلودگیکشعلفو ها کشحشرهمصرف عوامل مربوط به انسان نیز شامل 

دهند از میان زا هستند که گیاهان را مورد حمله قرار میزا از عوامل زیستی تنشهای بیماریارگانیسم

ویروئیدها بیش از همه بر فیزیولوژی گیاهان تأثیر  و هاویروس، هااکتری، بهازا،  قارچعوامل بیماری

زای گیاهی با توجه به میزان حساسیت میزبان و ماریشوند. عوامل بیها میگذاشته موجب تنش در آن

دهند و ای با گیاه میزبان انجام میهای پیچیدهکنشزیستی محیطی نظیر نور و دما برهم عوامل غیر

زای گیاه پس از تماس با گیاه از طریق توانند از هر بخشی از گیاه وارد شوند. عوامل بیماریمی

                                                             
1 Mahajan and Tuteja, 2005 
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ها و یا از طریق منافذ طبیعی مثل های ایجاد شده در شاخه و برگمهای غیر طبیعی مثل زخمکانیسم

 (.3662، 9)بوشنل و همکارانشوند ها وارد گیاه میها و عدسکروزنه

 

 (FHB)بالیت فوزاریومی سنبله گندم بیماری  -1-2-1

ی، های کپک صورتمی باشد. این بیماری به نام graminearum Fusarium ، قارچبیماری عامل     

گراد بوده، با درجه سانتی 32-30خوشه نیز معروف است. دامنه دمایی این قارچ  Scabبادزدگی و 

شود. درجه متوقف می 20یابد و در دمای درجه به باال اسپورزایی به شدت کاهش می 26افزایش دما از 

درجه شروع  93های قارچ در دمای زنی کنیدیباشد. جوانه% می76-96میانگین رطوبت نسبی مناسب 

باشد. بیشترین درجه می 97-22زنی بین رسد. حداکثر میزان جوانه% می966درجه به  97شده و در 

های نارس است که موجب سفید شدن یک سنبلچه یا تمامی زمان آلودگی قارچ در هنگام ظهور خوشه

ه ساقه، طوقه، ریشه گردد. عالئم خسارت بیماری عالوه بر خوشه ممکن است روی برگ، گرها میخوشه

گندم  فوزاریومی سنبله بالیت(. همچنین 3662، 3ها دیده شود )شانرو یا به صورت سوختگی گیاهچه

(FHB )عامل  و قارچ هاستتریکوتسین دسته از این ترکیب کند.می تولید را 2های قارچیبرخی زهرابه

بردارد )داوری و  در حیوانات و انسان سالمتی برای را مخاطراتی کاهش محصول، بیماری، عالوه بر

زنی بذر و نامناسب بودن آرد حاصل از از اثرات غیر مستقیم آن، کاهش قدرت جوانه .(3692، 4همکاران

باشد. آلوده شدن محصول با میکوتوکسین که برای بذور آلوده برای تغذیه به علت میکوتوکسین می

شود )بای و شانر، رین خسارت آن محسوب میتترین و جدیسالمتی انسان و دام خطرناك است، مهم

9994.) 

                                                             
1 Bushnell and et al, 2003 
2 Shaner, 2003 
3 Mycotoxin 
4 Davari and et al, 2013 
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 های زیستیتغییرات فیزیولوژیکی گیاه در اثر تنش -1-2-2

های دفاعی، فتوسنتزی و زای گیاهی به صورت سه دسته پاسخاثرات فیزیولوژیک عوامل بیماری     

 از طریق جلوگیری از زا بر فتوسنتزشود. اثر برون سلولی عامل بیماریتنفسی در گیاهان ظاهر می

شود و به طور های فتوسنتزی ظاهر میتبادالت گازی و گاهی تغییر فعالیت آنزیمدریافت نور خورشید، 

مستقیم منجر به ها شده و به طور غیر مستقیم موجب کاهش اندازه، پیچیده شدن و ریزش برگ

گردد. تأثیر درون سلولی الست میو بازدارندگی سنتز و پیوستگی کلروپ a/b کلروفیل تغییراتی در نسبت

 و های تثبیت کربنواکنش، های فسفریله شدن نوربر واکنش زا بر فتوسنتز مستقیماًعوامل بیماری

زا و شرایط رشد گیاه به زایی و نوع عامل بیماریباشد که در ارتباط با قدرت بیماریهای هیل میواکنش

زا با توجه به پاسخ تنفسی گیاه میزبان به عامل بیماری شود.صورت افزایش یا کاهش فتوسنتز ظاهر می

تنوع و پیچیدگی فرآیند تنفسی در گیاهان )تنفس میتوکندریایی با فسفریله شدن اکسایشی، تنفس 

های گیاه آلوده به بافت نوری، چرخه مهار پنتوزی و تنفس غیر سیتوکرومی( بسیار پیچیده است. عموماً

و  ATPی و افزایش تقاضا برای ناکسیدا هایویژه آنزیمه های تنفسی بخاطر افزایش مقدار آنزیم

NAD(P)H دهند. تغییرات تنفسی به حساسیت یا مقاومت گیاه با افزایش تنفس، واکنش نشان می

 (.3662)بوشنل و همکاران، میزبان نیز بستگی دارد 

 تلقیح و آلودگی -1-3

شناس آلمانی، به واسطه  شکل دوکی هاگ آن کشف به وسیله قارچ 9769جنس فوزاریوم در سال      

هایی مانند یک ساپروفیت و انگل اختیاری بوده و قابلیت زندگی در بافت میزبان F. graminearumشد. 

قادر است در مرحله خاصی از چرخه زندگی گیاه میزبان درون  FHBذرت، جو، سورگوم و گندم را دارد. 

تلقیح زنده  هد از مرگ گیاه در داخل خاك و بقایای گیاهی به صورت مایهای آن استقرار یافته و بعبافت

 هتوانند به عنوان مای(. آسکوسپور، ماکروکنیدی، کالمیدوسپور و قطعه هیف می3662بماند )شانر، 

-(. آسکوسپور از سطح خاك آزاد شده و آغاز کننده آلودگی همه9994و شانر،  بایتلقیح عمل کنند )
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 تشکیلچرخه جنسی زندگی خود را بر روی سنبله به وسیله  F. graminearumباشد. گیر می

(. آسکوسپور در طی روز و ساعات مشخص و در محیط دارای 3662کند )شانر، ها کامل میپریتیس

در  .(9990، 9باشد )پالیتزرطوبت نسبی باال آزاد شده و بارندگی برای رهاسازی آسکوسپور ضروری می

انجام  در طی گلدهی )رطوبت نسبی و دمای باال(ویژه  و هواییه به وسیله شرایط آبتلقیح اولی ،واقع

و شانر،  بایخواهد بود ) FHBدهنده میزان و شدت آلودگی نشان ، تعداد آسکوسپورو بعد از آن شودمی

 گلدهی دارند مرحلهها بیشترین حساسیت را نسبت به سطح آلودگی در در گندم و جو سنبله (.3664

توسعه  باشد.(. در گندم، آلودگی به قارچ ابتدا از طریق نفوذ مستقیم قارچ از اپیدرم می9973، 3ساتون)

های حساس کمک ها یا سایر مکانهیف در سطح خارجی گلچه و گلوم، به نفوذ قارچ از طریق روزنه

ورود دیگر های اصلی اهراز شود. های اپیدرمی میبه طور مستقیم منجر به نفوذ به سلول کرده و احتماالً

ها به طور جزئی یا کامل، باز شدن بین لما و پالئا در سنبلک و در ها و پارانشیم و بساكشامل روزنه

)بوشنل و همکاران،  شاره نمودشود، اگلوم گندم جایی که بین اپیدرم و پارانشیم دیواره نازك می

3662.) 

 ممدیریت بیماری بالیت فوزاریومی سنبله گند -1-4

های زراعی، مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مؤثر برای کنترل فوزاریوم سنبله گندم تمامی روش     

هستند. اما به علت گستردگی دامنه میزبانی، تأثیر شرایط مختلف آب و هوایی، همه جازی بودن 

مقابله با این  بیمارگر، تولید میکوتوکسین و وجود مشکالت عدیده در استفاده از سموم شیمیایی، برای

های مختلف مبارزه و مدیریت صحیح بیماری به بیماری استفاده از ارقام مقاوم همراه با تلفیقی از روش

 (.9994شود )بای و شانر، عنوان بهترین روش توصیه می

 سنبله گندم اثرات مخرب بالیت فوزاریومی -1-5

                                                             
1 Paulitz, 1996 
2 Sutton, 1982 
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 یکیصفات مورفولوژبر  سنبله گندم اثر بالیت فوزاریومی -1-5-1

ای رنگ در قاعده یا قسمت میانی گلوم و یا بر روی آلودگی اولیه به صورت نقاط آبسوخته قهوه     

ی شوند. در مراحل بعدی و انتشار آلودگی، رشد قارچ با رنگ صورتی در امتداد لبهمحور سنبله ظاهر می

ها یکی از عالئم نبلچهگردد. مرگ زود رس یا سفید شدن سها قابل رؤیت میگلوم یا قاعده سنبلچه

باشند های سالم ضعیف میهای آلوده در مقایسه با بوتهبوته(. 9973رود )ساتون، عمومی به شمار می

همچنین  ،هابه دلیل شیوع زودهنگام و در زمان بلوغ نارس خوشه FHBعالئم بیماری  .(9284 ،)ارشاد

منجر به چروکیدگی، کاهش عملکرد ها ی دانهبا تخریب ذخایر نشاسته، پروتئین و آسیب به دیواره سلول

. این بیماری با آسیب رساندن به جنین، گرددمیکیفیت نانوایی محصول  و کاهش کیفیت آرد دانه ،دانه

شود، همچنین موجب کاهش قوه نامیه، بنیه بذر و ایجاد بالیت گیاهچه در کشت بعدی محصول می

اکسی نیوالنول به عنوان خطری جدی برای نول، زرالنول و دیهای قارچی نیوالها به زهرابهآلودگی دانه

 (. 9998، 9مک مولن و همکارانشوند )سالمت انسان و دام محسوب می

فنل های کاتاالز، پراکسیداز، پلیاثر بالیت فوزاریومی بر میزان فعالیت آنزیم -9-5-2

 اکسیداز

ی مهم و مخرب این محصول در دنیا و ایران به هابیماریاز  بیماری بالیت فوزاریومی سنبله گندم     

این  شود. رود که در نواحی با آب و هوای گرم و مرطوب در مرحله گلدهی گندم ظاهر میشمار می

های مهم گندم در  بیماری از چند سال قبل به صورت پراکنده در ایران وجود داشته و امروزه از بیماری

های متعددی از جنس رود. گونه اردبیل )دشت مغان( به شمار میهای مازندران، گلستان، فارس و  استان

 Fusarium graminearumمرکب باشند. با این وجود، گونهفوزاریوم در ایجاد این بیماری دخیل می

species complex   به عنوان عامل اصلی بیماریFHB ( داوری و در اغلب مناطق شناخته شده است

-به طور مستقیم از فعالیت گالیکوالت H2O2ایی به نام پراکسیزوم، هدر اندامک (.3692همکاران، 

                                                             
1 McMullen and et al, 1997 
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رسد با افزایش شدت تنش، فعالیت آنزیم کاتاالز نظر میبه  (.9994، 9)آسادا گیردمی أاکسیداز منش

 در هاسلول از هایی است کهکاتاالز از جمله آنزیم (. آنزیم3699، 3یابد )محمدی و همکارانافزایش می

 باشد.می الزامی ها حتی در شرایط طبیعیبرخی از سلول برای محافظت کرده و هیدروژن اکسیدپر برابر

 هاسلول تطبیقی هایواکنش در اکسایشی برابر تنش در مقاومت کسب در مهمی همچنین کاتاالز نقش

 و زوماکسیپر در تنها های گیاهیسلول در کاتاالز که دهدمی نشان بیوشیمیایی هاییافته .کندمی بازی

 فعالیت شده از تولیدH2O2 تخریب  اندامک، دو این در کاتاالز احتماالً .باشدمی مستقر زوماکسیگلی

-استفاده می کوفاکتور عنوان به فلزی هاییون از که است کرده و آنزیمی کاتالیز را فالوین اکسیدازهای

ی فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بوده دگانههای چن(. پراکسیداز در گیاهان دارای نقش9272نماید )ساعی، 

های ی سلولی، اکسایش اکسین، تولید لیگنین و پاسخ به تنشهای دیوارهو در ایجاد پیوند با مولکول

 (. همچنین پراکسیداز عموماً به عنوان آنزیم3666، 2زنده و غیر زنده دخالت دارد )گویروگا و همکاران

های ای از واکنشای است که برای دامنه گستردهماده H2O2 کند زیراعمل میROS زدای مسمومیت

فنل اکسیداز در بیشتر همچنین پلی .کندوابسته به پراکسیداز به عنوان ماده پذیرنده الکترون عمل می

ها را در مجاورت مولکول اکسیژن برعهده دارد )زند و گیاهان آلی، کاتالیز نوعی کوئینون از فنل

 .(9277همکاران، 

 اثر بالیت فوزاریومی بر ترکیبات اسموپروتکتانت-9-6

 کربوهیدرات-1-6-1

-باشند. سادهها گروهی از ترکیبات آلی هستند که دارای کربن، هیدروژن و اکسیژن میکربوهیدرات     

قندهای سه کربنه )تریوز(  ،ها که دارای بیشترین خصوصیات این گروه هستندترین کربوهیدرات

ی هیدروکسی استون هستند. قندهای سه کربنه به عنوان ترکیبات حد واسط مهمی گلیسرآلدئید و د

                                                             
1 Asada, 1994 
2 Mohammadi and et al, 2011 
3 Quiroga and et al, 2000 
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ترین تتروزها و از ترکیبات حد واسط در شوند. اریتروز نیز از فراواندر فتوسنتز و تنفس محسوب می

گیرد. ای برای مسیرهای بیوسنتز مورد استفاده قرار میعنوان پیش مادهه فتوسنتز و  تنفس است و ب

ساختمانی  یوزها عالوه بر نقش حد واسطی که برای فتوسنتز و تنفس دارند، به عنوان یکی از اجزاپنت

و برخی اجزای کلیدی در زنجیره انتقال الکترون مانند نیکوتین آمید و  ATPاسیدهای نوکلئیک، 

-یگر میکند. هگزوزها شامل گلوکز و فرکتوز و چندین قند طبیعی دفالوین نوکلئوتیدها نیز عمل می

-C-( یا کتون )CHO-تر نقش دارند. گروه آلدئید )های پیچیدهباشد. این قندها در ساخت کربوهیدرات

CO-C- قندها ممکن است احیا شده و تشکیل گروه الکل را بدهد یا اکسید شده و گروه کربوکسیل را )

های قندی در واع الکلآید. انوجود میه وجود آورد. در حالتی که احیا صورت گیرد الکل قندی به ب

کنند. گاالکتورونیک اسید، مونومری ای را در گیاهان ایفا میبسیاری از موارد نقش کربوهیدرات ذخیره

شود( به وجود های سلولی یافت میی میانی دیوارهاست که اسید پکتیک را )که به مقدار زیاد در تیغه

یابد و فتوسنتز کاهش می بیمارگر،بافت توسط (. در زمان آلودگی 3667، 9و هانر آورد )هاپکینزمی

این امر باعث آغاز انتقال  .های دفاعی نیاز به مقادیر انرژی بیشتر دارندها به دلیل فعالیتهمزمان سلول

در دیواره سلولی همراه 3اینورتاز با افزایش بیان ژن این انتقال عموماًو شود از منبع به بافت آلوده می

یابد. افزایش برای چند ساعت افزایش می 2بیمارگر غلظت ساکاروز آپوپالستیک است. بعد از تلقیح

شود. لوکز و فروکتوز میفعالیت اینورتاز در دیواره سلولی موجب شکسته شدن ساکارز و تبدیل آن به گ

شوند تا انرژی و کربن مورد نیاز قندهای شش کربنه توسط ناقلین هگزوز به درون سلول منتقل می این

لول برای پاسخ مقاومت در برابر بیمارگر را فراهم کنند. همچنین غلظت هگزوز در آپوپالست کاهش س

شود. موجب کاهش مواد مغذی )برای استعمال بیمارگر موجود در آپوپالست( می ،یابد و در نتیجهمی

های بیان ژنکند و موجب افزایش عالوه افزایش کربوهیدرات به عنوان یک پیام متابولیکی عمل میهب

های فتوسنتز قند هگزوز در خاموش کردن ژن ،شود. به عنوان مثالمربوط به دفاع و کاهش فتوسنتز می

                                                             
1 Hopkins and Huner, 2008 

invertase3کند، آنزیمی که هیدرولیز ساکاروز را کاتالیز می 
 در خارج از غشای پالسماییفضای انتشار آزاد  2
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ریزی شده سلول در ها در تنظیم مرگ برنامه( و هگزوزکیناز3667، 9نقش دارد )کوکال و همکاران

رابطه مستقیم با پاسخ  دهد متابولیسم کربوهیدرات موجود در گیاهگیاهان نقش دارند که نشان می

، 3یابد )بلتوندیواره سلولی افزایش می اینورتازدفاعی گیاه دارد. بعد از ابتالی گیاه به بیماری، فعالیت 

در اثر افزایش ساکارز در آپوپالست و افزایش بیان ژن اینورتاز مقدار زیادی قند هگزوز وارد  .(3669

لیکولیز و پنتوز فسفات اکسیداتیو، متابولیسم پیروات از طریق مسیرهایی مانند گو سلول گیاهی شده 

شامل پیروات دهیدروژناز، سیستم انتقال الکترون میتوکندری، چرخه اسید سیتریک در سلول تولید 

 .(3667، 2کند )بلتون و توماسانرژی می

  پرولین -1-6-2

اسید  از یکی کنند. پرولینمی مقابله های محیطیبا تنش اسمزی کننده تنظیم مواد ذخیره با گیاهان     

روند کار میه ب اسمزی تنظیم موادی که در شود.می گیاهان اسمزی منجر به تنظیم  هایی است کهآمینه

 ،پرولین هستند. هاپروتئین و هاهورمون معدنی، هایبرخی یون و قندها آمینه، اسیدهای شامل بیشتر

 تنظیم حفظ و ایجاد در اسمزی است و تنظیم دیدهپ در فعالی ای است که دارای نقشآمینه اسید

 تجمع تنش طی در کامل گیاه هایاندام همه در پرولین چه اگر .دارد سزایی نقش به گیاه درون اسمزی

 تأخیر با و کمتر گسترش با هاریشه در پرولین تجمع دارد. هابرگ در را انباشت ترینسریع ولی ،یابدمی

 هاریشه در پرولین افزایش که دهدمی نشان هابررسی .گیردمی صورت هاگبر در تجمع به نسبت زمانی

 اندشده جدا گیاه از یا که شودمی دیده هاییبافت در تجمع بیشترین و باشدمی برگ از آن انتقال از ناشی

 دادن دست از کاهش و اسمزی تنظیم سبب محلول مادة یک عنوان به هستند. پرولین کلروفیل فاقد یا و

-است. مولکول آن باالی حاللیت پرولین فیزیکی خواص شود. یکی ازمی آماس نگهداری و سلول از آب

-پروتئین حاللیت تواندمی محلول پرولین باشد.می گریزآب و دوستآب هایقسمت شامل پرولین های

  پرولین صوصیتاین خ جلوگیری کند. آلبومین شدن طبیعیاز غیر و داده قرار تأثیر تحت را مختلف های

                                                             
1 Kocal and et al, 2008 
2 Bolton, 2009 
3 Bolton and Thomma, 2008 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Family name: Piri          Name: Robab 

Title of Thesi  : Assessment of genetic variability of wheat resistance to Fusarium head 

blight disease of wheat using protein markers 

Supervisor(s): Dr. Omid Sofalian, Mahdi Davari 

Advisor(s): Dr. Ali Asgari, Naser Zare 

Graduate Degree M.Sc.  

Major:        Agricultural Engineer             Specialty: Agronomy and biotechnology 

University: Mohaghegh Ardabili               Faculty: Agricultural Sciences 

Graduation date: 94/6/23                              Number of pages: 78 

Abstract:  

In order to evaluate some of genetic variability of eight wheat genotypes for resistance 

to FHB disease of wheat, 93-94 in vitro and in vivo research study of Faculty 

Agriculture of Mohaghegh Ardabili University were realized. Evaluation agronomic 

and physiological traits and disease resistance of Fusarium head blight on the factorial 

in a completely randomized design with three replications was conducted in both 

disease and normal conditions. Agronomic traits such as plant height (cm), spike length 

(cm) and grain number per spike and physiological characteristics of proline 

(micrograms per gram of fresh weight), protein (mg per gram of fresh tissue), sugar 

(micrograms per gram of fresh weight) and catalase, peroxidase, polyphenol oxidase 

(changes in absorption in mg protein per minute) were measured and recorded. In 

addition to the genetic variability of agronomic traits and physiological SDS-PAGE 

using protein markers also were examined. The results of the data analysis and 

comparison of the differences between genotypes revealed. Results of analysis of 

correlation spike length with the number of grains per spike and proline with the plant 

height showed a significant positive correlation maximum. Cluster analysis using 

Ward, genotypes agronomic characteristics and physiological placed in three groups. 

Cluster analysis glutenin high molecular weight proteins in SDS-PAGE, genotypes in 

two groups based on water-soluble proteins and salt in SDS-PAGE, the genotypes in 

two groups.  
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