اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد34شماره،1بهار1411
گی 

مقاومت نسبی برخی از ارقام و الینهای منتخب گندم نسبت به بیماری زنگ سیاه
()Puccinia graminis f. sp. tritici

صفرعلیصفوی*1وعلیملیحیپور 

2


* - 1نویسنده مسوول :بخشتحقیقاتعلومزراعیوباغی ،مرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزیومنابعطبیعیاستاناردبیل،سازمانتحقیقات،
آموزشوترویجکشاورزی،اردبیل،ایران()Safaralisafavi@yahoo.com
 - 2بخشتحقیقاتغالت،موسسهتحقیقاتاصالحوتهیهنهالوبذر،سازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی،کرج،ایران

تاریخدریافت11/11/11:تاریخپذیرش11/14/22:

چکیده
نبود مقاومت پایدار در ارقام گندم ،دلیل اصلی همه گیریهای زنگ ساقه (سیاه) است که میتواند تولید گندم در
برخی از نقاط جهان را محدود کند .در این مطالعه به منظور تشخیص منابع احتمالی دارای مقاومت نسبی نسبت به
زنگ سیاه ،که نوعی مقاومت پایدار و غیر اختصاص -نژادی است ،شاخصهای مقاومت نسبی شامل ضریب آلودگی
( ،)CIشدت نهایی بیماری ( ،)FDSنرخ آلودگی ظاهری ( )rو مقدار نسبی سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری
( )rAUDPCدر  62ژنوتیپ گندم همراه با شاهد حساس (مخلوط رقم  McNairو الین  )CD-90-12طی سال
زراعی  7981-89در مزرعه آزمایشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی آالروق اردبیل ارزیابی شدند .ارزیابی ژنوتیپها در
مزرعه تحت شرایط آلودگی طبیعی و در برابر جمعیت پاتوتیپ دارای پرآزاری برای ژنهای مقاومت ،Sr5 ،Sr25
،SrWLD ،SrPL ،SrGT ،SrDP2 ،Sr37 ،Sr34 ،Sr33 ،Sr30 ،Sr29 ،Sr28 ،Sr23 ،Sr13،Sr9e ،Sr9f ،Sr7a ،Sr6
 SrHو  SrTmpانجام شد .واکنش گیاهچهای نیز در شرایط گلخانه در برابر پاتوتیپهای ( TKTTFدو جدایه) و
 TTTTFانجام شد .بر اساس آن ،ارقام گاسکوژن MV17 ،و گنبد مقادیر پایینی از  r ،FRS ،CIو  rAUDPCرا نشان
دادند و به عنوان گروه دارای سطح مطلوب مقاومت نسبی (تدریجی) در نظر گرفته شدند .نه رقم یا الین مقادیر
متوسطی از شاخصهای مقاومت به زنگ ساقه را نشان دادند و به عنوان الینهای دارای سطح متوسط مقاومت نسبی
برای زنگ ساقه در نظر گرفته شدند .شش رقم یا الین نیز دارای سطح پایین مقاومت نسبی و بقیه ژنوتیپها در گروه
الینهای حساس و بدون هیچ نوع مقاومت نسبی گروهبندی شدند .ژنوتیپهای زارع ،گاسکوژن ،گنبد N-91-9 ،و
 N-93-15با توجه به واکنش گیاهچهای حساس (حداقل در برابر یک پاتوتیپ) و واکنش نیمه مقاوم ( )MRتا نیمه
حساس ( )MSدر مرحله گیاه بالغ به احتمال زیاد دارای تعداد ژن مقاومت نسبی بیشتری در برابر عامل بیماری هستند.
ژنوتیپهای دارای سطح مطلوب و متوسط مقاومت نسبی که در این مطالعه تشخیص داده شدند میتوانند برای معرفی
رقم کاندید شده یا در برنامههای بهنژادی گندم نسبت به زنگ ساقه استفاده شوند.

کلیدواژهها :گندم ،زنگ سیاه ،پاتوتیپ ،مقاومت نسبی ،سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری
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Ug99در14کشگگگگگورتشگگگگگخی

مقدمه

دادهشگگگگگدهاسگگگگگت

گندم یکی از مهمترین محصوالت غذائی در سراسر

(.)Anonymous, 2017اخیراUg99کهدرمصر(یکی

جهان میباشد .این محصول در دامنه اگرواکولوژیکی

ازمناطقاصلیتولیدگندمدرخاورمیانه)پایششدهاست،

وسیعی کشت میشود و به عنوانغذای اصلی بسیاری از

ونشانداد کگهمسگیرانتشگارایگنپاتوتیگ مشگابهپاتوتیگ 

مردمبهویژهدرکشورهایآسیایمرکزی،جنوبیوشمال

بیمگگاریزایزنگگگزردگنگگدماسگگتکگگهبگگررویژنYr9

آفریقا ( )CWANAو از جمله ایران محسوب میشود.

پرآزاریدارد(.)Singh et al., 2015بهدنبالتشخی

حدود 5/1میلیونهکتارازاراضیایرانبرایکشتگندم

انتشگگارگگگروهپاتوتیگ ،Ug99پاتوتیگ جدیگگدTKTTF

اختصاصداردکهتولیدسالیانهآن حدود  11/1میلیونتن

موجبهمهگیگریهگایزنگگسگاقهگنگدمدرسگطحزیگر

است(.)Anonymous, 2016تولیدپاییناینمحصولبه

کشتحدود21تگا31هگزارهکتگار(کگهبگارقمگیبگهنگام

عواملمختلفیازجملهتنشهایزنده(بیماریها ،آفاتو

Digaluکشتشدهبودومقاومبه Ug99بود)درقسمت

علفهایهرز)وتنشهایغیرزنده(خشکسالی،دمایباالیا

جنوبیاتیوپیشد(.)Olivera et al., 2015حضگورایگن

پایینوسازگاریپایین)نسبتدادهمیشود.درمیانتنشهای

پاتوتی اخیراًدر11کشورتاییدشگدهاسگت( Xu et al.,

زنده ،زنگ ساقه (سیاه) با عامل Puccinia graminis

.)2017باتوجهبهطبیعتمخربوانتشگارسگریعپاتوتیگ 

 Pers f. sp. Tritici (Pgt) Eriks. & E. Henn.در

،TKTTFپایشدقیقاینپاتوتی بهویگژهدرکشگورهایی

برخیکشورهامخربترینبیماریگندمبه شمارمیرودو

کگهارقگگامآنهگادارایژنمقاومگگتSrTmpاسگت،بسگگیار

خسارت آن در سالهای همهگیری روی ارقام حساس به

ضروریومهماست.

و

%111نیزمیرسد( Admassu et al., 2012; Denbel

پاتوتی جدیگددیگگریبگهنگامTTTTFبگاپگرآزاری

.)et al., 2013قارچعاملبیماریانگلاجباریودارای

رویژنهایمقاومگتSr9eوSr13موجگبخسگارتبگه

چرخهکاملبودهوباکاهشسطحفتوسنتزومصرفآب

هگگزارانهکتگگارگنگگدمدورومدرمنطقگگهسیسگگیل()Sicily

وموادغذائیگیاه،رشدطبیعیآنرامتوقفساختهومنجر

ایتالیادرسال2112شگدونگرانگیهگایرادراروپگاایجگاد

بهکاهشعملکردگیاهمیشود(.(Roelfs et al., 1992

کرد(.)Bhattacharya, 2017انتظارمیرفتمقدارزیگاد

زنگگگسگگاقهگنگگدم،بگگهدلیگگلاسگگتفادهگسگگتردهازژن

مایهآلودهکننده()Inoculumتولیدشدهتوسط،TTTTF

مقاومت(Sr31کهازچاوداربهگندممنتقلشگدهاسگت)،

موجبادامههمهگیریدرسالهایبعددربرخیازمنگاطق

سال هگابگهطگورمگومریمهگارشگدهبگود( Rouse et al.,

اروپگگاشگگود.عگگالوهبگگرایگگن،محققینگگیازGRRCسیسگگتم

.)2012باوجوداین،پاتوتیگ جدیگدUg99بگاپگرآزاری

هشداریرابهاشتراکگذاشتندکهاشارهمیکردپاتوتیگ 

دادهشگدوبگر

 TTTTFنهتنهگاتوانگائیآلگودگیگنگدمنگانودورومرا

اساسنامگذاریآمریکاریشمالیدرسال1111پاتوتیگ 

دارد،بلکگگهایگگنپاتوتی گ مگگیتوانگگدارقگگاممختلگگفگنگگدم

TTKSنامیدهشگد(.)Pretorius et al., 2000پاتوتیگ 

سگنتتی

رانیگزآلگودهکنگد(.)Anonymous, 2017در

جدیگگدUg99طیگگفپگگرآزاریوسگگیعیداردوبگگاسگگرعت

برخیازمنابعتهدیدبالقوهاینپاتوتی بهتولیدگندماروپا

باالئیجهشیافتهوگسترشمییابد.بهطوریکگهازسگال

موردتاکیدقگرارگرفتگهاسگت(.)Bhattacharya, 2017

 1111تا 2111تعداد 14تغییریافتگهژنتیکگی()Variantاز

بنابراینانتشارپاتوتی هگایTTTTF ،TKTTF،Ug99

رویژنمقاومتSr31دراگانداتشگخی

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد34شماره،1بهار1411
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وتغییریافتههایآنهامیتوانندتولیدگندمرادربسیاریاز

ژنهایمقاومگتغیگر اختصگاص-نگژادیدرمراحگل
امرات 

کشورهاتهدیدکنند.

رشدیبعدازمرحلهگیاهچهایبروزمییابند( Nzuve et

تاپیشازسگال،2115تعگداد12ژنمقاومگتمختلگف

2

،)al., 2012اینژنهاباواکنشهایبدونفوقحساسیت 

برایزنگساقهگزارششدهاستکهبیشترآنهاژنهگای

همگراههسگتند( Navabi et al., 2004; Singh et al.,

مقاومتگیاهچهایمیباشگند).(Singh et al., 2015بگه

.)2009

کگگارگیریژنهگگایمقاومگگتمگگومردرمنگگاطقعمگگدهتولیگگد

ارقامگندممقاومبهزنگهادرطیبرنامههایتحقیقات

گندم،تولیدجهانیمحصولگندمرابرایبیشاز31سگال

ملیویاباهمکاریمراکزبینالمللی،معرفیوتوسعهداده

(تگگاسگگال،)1111یعنگگیتگگازمگگانیکگگهتغییگگراتپاتوتی گ 

شدهاند.باوجوداین،مقاومتبیشتراینارقامپایدارنبودهو

درجمعیتعاملبیماریزنگساقه دیدهنشدبود،حفاظت

درمدتکوتاهیبعدازمعرفیحساسمیشگوند.دربیشگتر

کردوبهایندلیلتحقیقاتبینالمللیبررویاینبیمگاری

موارد،شکستمقاومتدرنتیجهپاتوتیگ هگایبیمگاریزای

محدودشدهبود).(Singh et al., 2006

جدیدویابهعلتبکارگیریژنهگایمقاومگتیکسگاندر

خطراصلیاستفادهازچنینژنهایاختصگاص–نگژادی ،
1

تواناییبیمارگرهابرایشکستن آنهااستواینزمگانیاسگت

دامنگهوسگیعیازارقگامجدیگداسگت( Admassu et al.,

.)2012

کهآنهابهتنهائیدرارقامبهکارگرفتهمیشوندومابتشگده

براساس مطالعات ) ،Admassu et al. (2012بیشتر

استکهنژادUg99ژنهایمقاومگتSr24وSr36رانیگزغیگر

ژنهایمقاومت به زنگساقهکهدرژنوتی های بهنژادی

مومرساختهاست(.)Jin et al., 2008, 2009بنابراینتگالش

اتیوپی وجود دارند ،اختصاص-نژادی بوده و نسبت به

وتلفیقژنهاییکهمقاومتپایدار2راموجگب

پاتوتی های غالب  Pgtغیرمومر هستند .شکست مقاومت

4

میشوند،مهماسگت(.)Chen et al., 2013مقاومگتنسگبی 

بسیاریازارقامامیدبخشکهمقاومبهزنگساقهگزارش

یگگگاتگگگدریجی3نگگگوعیمقاومگگگتکمگگگی5اسگگگتکگگگهغیگگگر

شده بودند  ،نشانگر اهمیت بهنژادی برای  مقاومت غیر

اختصاص-نژادی2بگودوپایگدارنیگزمگیباشگد( Sawhney,

اختصاص -نژادی(یامقاومتپایدار) بااستفاهازمقاومت

.)1995مقاومتتدریجی،اغلببگهعنگوانمقاومگتنسگبییگا

چندژنیاست.باتوجهبهتکاملوانتشارسریعپاتوتی های

مقاومتگیاهکامل1نیزتعریفمیشود.چنگینمقگاومتیچنگد

بیماریزایجدیدزنگساقه،شکستغالبارقام(کهقبالً

ژنیبوده،فراوانیآلودگیراکگاهشدادهورشگدوگسگترش

دارایمقاومتبهزنگساقه بودند) ومحدودیتدسترسی

بیمارگر(بهویژهدرگیاهانبالغ)راکندمیکند.

بهمنابعمقاومتپایدار،توسعهارقامگندمجدیدبااستفاده

برایتشخی

طبقپژوهش)،Yu et al. (2014بهطورکلیپنجژن
مقاومتزنگساقهکهدرمقاومتتگدریجینقگشدارنگد،
شگاملژنهگای Sr2، Sr56، Sr57،Sr58و Sr55مگیباشگند.
1- Race-specific resistance
2- Durable resistance
3- Partial resistance
4- Slow rusting resistance
5- Quantitative resistance
6- Race non- specific resistance
7- Adult plant resistance

از منابع مختلف مقاومت ،ضروری است ( Hodson,

.)2013
امروزه مدیریت زنگها با قارچ کشهای مومر و
جدیدیامکانپذیرشدهاست(.)Chen, 2005باوجود
این ،کشتارقاممقاوممومرترین،اقتصادیترینوازلحاظ
محیطیسالمترینروشمدیریتبیماریاست( Goutam
8- Hypersensitive resistance
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 .)et al., 2015دو نوع مقاومت کمی (افقی )1و کیفی2

مشخ

(عمودی )4در پاتوسیستمهای زنگ-غالت گزارش

Afshari, 2012;; Shah et al., 2014; Hei et al.,

گردیده است (.)Sandoval-Islas et al., 2007

 .)2015; Alo et al., 2018این محققین همچنین

بهکارگیری ژنهای مقاومت کیفی (گیاهچهای یا

همبستگی باالیی بین برخی شاخ

های مقاومت نسبی

اختصاص -نژادی) کنترل مومر و کاملی در برابر بیماری

شامل شدت نهائی بیماری ،ضریب آلودگی و سطح زیر

فراهممیکند(.)Singh et al., 2011اماایننوعمقاومت

منحنیپیشرفتبیماریبایکدیگرمشاهدهکردهاند.
در زمینه ارزیابی مقاومت ژنوتی های مختلف گندم

( )Rو فرآورده ژن غیربیماریزائی بیمارگر ( )Avrبستگی

نسبت به زنگ ساقه از سالها پیش تاکنون تحقیقات

کهبهتشخی

اختصاصیبینفرآوردهژنمقاومتمیزبان

دارد،ازفرضیهژنبرایژنپیرویمیکند(.)Flor, 1956
ایننوعمقاومتناپایداربودهوبهسرعتشکستهمیشود
( .)Boyd, 2005برخالف مقاومت کیفی ،مقاومت کمی
(گیاهکاملیاغیراختصاص-نژادی)اساسچندژنیداشته
و اغلب به عنوان مقاومت تدریجی و یا مقاومت نسبی
تعریف شده ( )Singh et al., 2005و مقاومت پایداری
میباشد(.)Chen et al., 2013
تاکنوندونوعمقاومت کمی ،یعنی مقاومت تدریجی
ومقاومتگیاهکاملدردرجهحرارتباال3بهطوروسیعی
وسیعی بررسی شدهاند ( Chen, 2005; Singh et al.,

 .)2005در اغلب پاتوسیستمهای زنگ-غالت ،مفاهیم
کمیمقاومتارقامتشریحشدهومقادیرآندرمرحلهگیاه

کردهاند ( Tabassum, 2011; Safavi and

متعددی در ایراننیز انجام گرفتهاستPatpour et al. .

) (2014و ) Afshari (2012واکنش ارقام و الینهای
مختلف را در مرحله گیاهچهای و گیاه کامل بررسی
کردهاند .در نتایج این محققین تعداد بسیار کمی از ارقام

دارای واکنش مقاومت گیاهچهای (کیفی) و تعدادی نیز
دارایواکنشنیمهحساسیتدرمرحلهگیاهکاملبودهاند.
دربررسیهایبسیاریازمحققینبطورمیانگین 11درصد
از ژنوتی های جهانی در برابر پاتوتی های جدید زنگ
ساقهحساسهستند (.)Singh et al., 2011

درتحقیقگات)،Jin and Singh (2006مقاومگت
351رقموالینپیشرفتهگندمدرامریکانسبتبهدوجدایه
Pgtازاوگانگگگدا1111-وجدایگگگهدومازکنیگگگا2113-بگگگا

کامل با اندازه گیری شدت نهائی بیماری 5در مرحله

پگگرآزاریبگگرایژنمقاومگگتSr31مگگوردارزیگگابیقگگرار

مشخصیازرشدگیاه،سطحزیرمنحنیپیشرفتبیماری،2

گرفتنگگد.ازنظگگرفراوانگگیژرمپالسگگم32،درصگگدازگنگگدم

نرخ آلودگی ظاهری 1و متوسط ضریب آلودگی 2برآورد

زمستانهدانهسخت21،درصدازگندمزمستانهدانهنرمو12

میشوند ( Pathan and Park, 2006; Hei et al.,


درصدازگندمبهگارهدانگهسگخت،نسگبتبگهنگژادTTKS

هامقادیر

مقاومتداشتند.ژنهایاعطاکنندهمقاومتدرگندمبهگاره

کمیمقاومتژنوتی هایگندمیاجورادرسطحمزرعه

شناسایینشدند.مقاومتدررقمIvanبهدلیگلحضگورژن

.)2015محققینمختلفیبااستفادهازاینشاخ

1- Horizenral resistance
2- Qualitative resistance
3-Vertical resistance
4- High temperature adult plant resistance
=HTAPR
5- Final disease severity
6- Area Under Disease Progress Curve =AUDPC
7- Apparent infection rate
8- Average coefficient of infection

Sr24گگگزارشگردیگگدومقاومگگتدرگنگگدمزمسگگتانهدانگگه
سختبهواسطهحضورژنSr24ودرگنگدمزمسگتانهدانگه
نرمبهدلیلحضورژنSr36توجیهگردید.
سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری ( )AUDPCی



معیار کمّی ( )Quantitativeاز کل مقاومت بودهو تمام
مولفههای مقاومت نظیر دوره نهان آلودگی ،اندازه

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد34شماره،1بهار1411
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سطح

(بهنسبت%11خاکمعمولیو%41پیتماس)ریختهشده

میسازد (.)Bux et al., 2012علتمطالعه

بود ،کاشته شدند .شاهد حساس موراکو ( )Moroccoنیز

شاخ های یاد شده در شرایط مزرعهای ،همبستگی پایین

به همین ترتیب در گلدانهای مربوطه کاشته شد .بعد از

()r=0.5برخیمولفههایمقاومتنسبی(یامقاومتتدریجی)

گذشتمدت 2تا 11روز،زمانیکه برگ اول گیاهچهها

در شرایط گلخانهای (گیاهچهای) با مولفههای مذکور در

بگه خگوبی توسگعه یافت ،مایهزنی جداگانه ژنوتی های

شرایط گیاه کامل است ( Sandoval-Islas et al.,

کاشته شده با اسپورهای سه جدایه مختلف قارچ عامل

 .)2007از طرف دیگر ،از آنجا که بیان ژنهای مقاومت

بیماریزنگسیاهانجامشد.جدایههایعاملبیماریکهاز

غیراختصاص -نژادی(مانندمقاومتنسبییا تدریجی)در

مناطقمستعدبهبیماریجمعآوریشدهبودندودربخش

مرحلهگیاهکاملانجاممیگیرد(،)Singh et al., 2011

تحقیقاتغالتنگهداریمیشوند( Roohparvar and

لذاچنینمطالعاتیبایستیدرمرحلهگیاهکاملوترجیحاً

 ،)Omrani, 2018شامل پاتوتی های ( TKTTFدو

در شرایط مزرعهای انجام شوند ( ;Hei et al., 2015

جدایه) و ( TTTTFی

 .)safavi and Afshari, 2017bدر بررسی حاضر نیز،

انجاممایهزنی،ازسوسپانسیوناردواسپوردرحاللسالترول

های مقاومت نسبی در مرحله گیاه کامل در

 111در غلظت  11میلیگرم اسپور در  11میلیلیتر روغن

تعدادی از ارقام و الینهای منتخب در برابر جمعیت

استفاده گردید .به منظور اطمینان از صحت دادههای

پاتوتی زنگ ساقه در مزرعه بررسی شدند تا بر اساس

جمعآوریشده،برایهردستهازارقامیاالینهایمایهزنی


های دیگر ،واکنش

شدهباهرجدایه،دوتکراردرنظرگرفتهشد.گیاهچههای

گردد .مانیاً واکنش

بگا شگرایط

میزبانمشخ

اوالً شاخ

سرعت پیشرفت بیماری و شاخ
ژنوتی های مختلف مشخ

جدایه) بودند (جدول  .)2برای

مایهزنی شگده به مدت  23ساعت در اتاق

مهم زنگ ساقه در

دمگایی  12±2 °Cو  12سگگاعت تگگاریکی و رطوبت

گلخانهبررسیشدند ،تابااستفادهازدادههایمزرعهایو

نزدی

اشباعنگهداشتهشدند.سپس،گیاهچههابهگلخانه

گیاهچهای نسبت به وجود یا عدم وجود ژنهای مقاومت

باشرایطدمگایی22±2°Cو12سگگاعتروشناییمنتقلشد.

گیاه کامل یا مقاومت گیاهچهای در ژنوتی های مورد

چهاردهروزپگگسازمایهزنی،ازتیگ آلگگودگیگیاهچههابا

مطالعهقضاوتگردد.

استفادهازمقیاس 1-3کهتوسط)Stakman et al. (1962

گیاهچهای نیز نسبت به دو پاتوتی


معرفیوتوسط)McIntosh et al. (1995تعدیلگردیده
مواد و روشها

است،یادداشتبرداریشد.

ارزیابی واکنش گیاهچهای :به منظور بررسی

ارزیابی واکنش مزرعهای 22:رقموالینمنتخب

گندم ،شامل  13رقم و  12الین

گندم همراه با مخلوط شاهد حساس (جدول  )1تحت

منتخب ،همراه با شاهد حساس (جدول  )1در مرحله

شرایط مزرعهای و در برابر جمعیت نژادی زنگ سیاه

گیاهچهای در شرایط کنترل شده در گلخانههای واحد

اردبیلکهدارایپرآزاریبرایژنهایمقاومتمهممانند

پاتولوژیبخشتحقیقاتغالت(کرج) 3،تا 2بذرازهر

،Sr29 ،Sr28 ،Sr23 ،Sr9f ،Sr7a ،Sr6 ،Sr5 ،Sr25

در گلدانهای آزمایشی به قطر و ارتفاع 11

،SrPL ،SrGT ،SrDP2 ،Sr37 ،Sr34 ،Sr33 ،Sr30

سانتیمترکهدرآنهامخلوطخاکمعمولیوپیتماس


 SrWLDو )Safavi and Malihipour, 2018( SrH

واکنش  22ژنوتی

ژنوتی

...مقاومتنسبیبرخیازارقاموالینهایمنتخبگندم:ملیحیپور
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 شجره ارقام و الین های منتخب گندم استفاده شده برای ارزیابی مقاومت نسبی نسبت به زنگ سیاه-7جدول
Table1. Pedigree of cultivars and candidate wheat lines used for evaluation of partial resistance
parameters against stem rust
No.
Line code
Pedigree/Parents
1
Heydari
Ghk "s"//Bow "s"//90Zhong87/3/Shirodi
2
Pishgam
Bkt/90-Zhong87
3
Mihan
Bkt/90-Zhong87
4
Zare
130L1.11//F35.70/Mo73/4/Ymh/Tob//Mcd/3/Lira
5
Oroum
Alvand//NS732/Her
6
Soissons
ENA(JENA)/(HYBRIDE-NATUREL)HN-35
7
Gascogne
TJB-900-8/Marengo
8
Gaspard
Arminda/FD-71036
9
MV-17
Slaviya/3/Krasnodari 1/ Bezostaya//3Zg.4431
10
C-90-11
Eudiele
11
CD-91-12
Solh
12
CD-92-6
NA
13
C-94-5
Ji5418/Maras//Shark/F4105W2.1
14
CD-94-8
Shark-1/3/Agri/Bjy//Vee/4/Shark/F4105W2.1
15
CD-94-9
Zarrin/Shiroodi/6/Zarrin/5/Omid/4/Bb/Kal//Ald/3/Y50E/Kal*3//Emu
16
CD-95-5
NA
17
Tirgan
PFAU/MILAN/5/CHEN/AEGILOPS SQUARROSA
(TAUS)//BCN/3/VEE#7/BOW/4/PASTOR
18
Ehsan
NA
19
Morvarid
Milan/Sha 7 or MILAN/SHANGHAI-7
20
Gonbad
ATRAK/WANG-SHUI-BAI or ATRAK/WANG-SHUI-BAI
21
N-91-9
PFAU/MILAN/3/SKAUZ/KS94U215//SKAUZ
22
N-91-17
MILAN/S87230//BABAX
23
N-92-9
VOROBEY
24
N-92-19
PBW343/TONI//TROST/3/SOVA
25
N-93-9
CHAPIO/3/BORL95/2*EXCALIBUR//EXCALIBUR
26
N-93-15
KACHU/SAUAL
27
Check
-

 مشخصات پاتوتیپهای استفاده شده در بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم نسبت به زنگ سیاه در مرحله گیاهچه در-6جدول
شرایط گلخانه
Table 2. Details of the pathotypes used to study the reaction of the wheat genotypes to stem rust at
seedling stage in the greenhouse
Isolate code Pathotype Site of collection
The genes that the isolate/race is virulent on them1
94-32

TTTTF

Kelardasht, Mazandaran

Sr5, Sr6, Sr7b, Sr8a, Sr9a, Sr9b, Sr9d, Sr9e, Sr9g,
Sr10, Sr11, Sr17, Sr21, Sr30, Sr36, Sr38, SrMcN,
SrTmp

95-31

TKTTF

Kelardasht, Mazandaran

Sr5, Sr6, Sr7b, Sr8a, Sr9a, Sr9b, Sr9d, Sr9e, Sr9g,
Sr10, Sr17, Sr21, Sr30, Sr36, Sr38, SrMcN, SrTmp

94-52

TKTTF

Parsabad, Ardabil

Sr5, Sr6, Sr7b, Sr8a, Sr9a, Sr9b, Sr9d, Sr9e, Sr9g,
Sr10, Sr17, Sr21, Sr30, Sr36, Sr38, SrMcN, SrTmp

1-Based on the results of Roohparvar and Omrani (2018).
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وSr13 ،Sr9eو )Malihipour et al., 2019( SrTmp

عبارتدیگر،ضریبآلودگیازضربشدتبیماریدر

بود ،ارزیابی شدند .این بررسی در ایستگاه تحقیقات

مقدار مابت مربوط به واکنش میزبان ( Immune=0.0,

کشاورزی آالروق اردبیل ،واقع در فاصله   12کیلومتری

R=0.2, MR=0.4, M=0.6, MS=0.8, MSS=0.9,-

جنوب غربی جاده اردبیل  -خلخال با طول جغرافیای 32

)S=1بدستآمد(et al. 1986

.)Stubbs

درجهو 22دقیقهوعرضجغرافیایی 42درجهو 22دقیقه

سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری ( )AUDPCنیز بر

و ارتفاع از سطح دریا  1451متر انجام شد .در بررسی

اساسروش )،Pandy et al. (1989مطابقبافرمولزیر:

هایمختلفمقاومتنسبی(یاتدریجی)

))AUDPC= ((N1 (X1+X2)/2) + (N2 (X2+X3)/2

مزرعهای،شاخ

شامل شدت نهایی بیماری ،ضریب آلودگی ،مقدار نسبی

محاسبهشدکهدراینفرمول:

سطحزیرمنحنیپیشرفتبیماری 1ونرخآلودگیظاهری

=AUDPCسطحزیرمنحنیپیشرفتبیماری

ارزیابیشدند.
در فصل پاییز  هر کدام از ژنوتی ها به میزان هشت

 =N1فاصلة اولین یادداشتبرداری با دومین
یادداشتبرداریبهروز،


متری با فاصله  41سانتی متر از

فاصلة دومین یادداشتبرداری با سومین
  =N2

گرم روی دو خط ی
همدیگررویی

پشتهکاشتهشدند وبعدازهردهرقمو

نیزدرکلحاشیهآزمایشرویدوخطی

متری(ی



پشته)مخلوطرقمحساس  McNairوالین CD-90-12
کشتشد.آزمایشدرسهتکرارانجامشدودرطولفصل
زراعی عملیات داشت شامل آبیاری غرقابی ،وجین
علفهای هرز ،وکودپاشی انجامشد.یادداشتبرداریاز

شدت بیماری زنگ سیاه (سطح ساقه آلوده شده از  1تا
 111درصد)،درسهتاچهارنوبتوبهفاصلههر 2-1روز
ی

بار از زمان ظهور  %31بیماری روی شاهد حساس و

یادداشتبرداری،

 =x3, x2 , x1بترتیب ضریب آلودگی اولین ،دومین و
برداریمیباشند.

سومینیادداشت
همچنین برای محاسبه مقدار نسبی سطح زیر منحنی
پیشرفتبیماری)(rAUDPCازفرمولزیراستفادهشد:
AUDPCرقمحساس ×111(/


 AUDPCهرالین)=rAUDPC

نرخ آلودگی ظاهری نیز مطابق روش Van der Plank

(1968براساسفرمولزیربرایهرالینمحاسبهشد:
]))r=1/∆t[(ln(x2/1-x2)) - (ln(x1/1-x1

2

براساسمقیاساصالحشدةکاب انجامشد ( Peterson

 .)et al., 1948همچنینازتی آلودگی 4براساسروش

کهدرآن t1، ∆t =t2-t1و t2زمانهاییادداشتبرداریو

) Singh et al. (2011یادداشتبرداری گردید.

  x1و x2شدت بیماری یادداشت شده در زمانهای ذکر

یادداشتبرداری از آغاز مرحله شیری تا اواخر مرحله


شدهمیباشد.

خمیریگیاهادامهداشت.

گروهبندی ژنوتی های مورد بررسی براساس مقادیر

برای محاسبه ضریب آلودگی ،دادههای مربوط به

مختلف مقاومت نسبی به روش Pathan and Park

آلودگی با هم ترکیب شدند .به

) (2006و ) Ali et al. (2008انجام شد .همچنین به

شدت بیماری و تی

منظور تجزیه خوشهای ارقام و الینهای منتخب و رسم
=1- relative Area Under Disease Progress Curve
rAUDPC
2- Modified Cobb,s scale
3- Infection type

نمودارها،ازنرمافزار( SPSSنسخه )23و Excelاستفاده
گردید.

ملیحیپور:مقاومتنسبیبرخیازارقاموالینهایمنتخبگندم...
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تی گ آلگگودگینیمگگهحسگگاستگگاحسگگاس()MSSوشگگدت

نتایج و بحث
نتایج واکنش گیاهچهای :نتایجارزیابیگیاهچهای
بگگااسگگتفادهازپاتوتیگگ هگگای( TTTTFیگگ

جدایگگه)و

(TKTTFدوجدایه)نشگاندادکگهاز22ژنوتیگ بررسگی
شده ،ژنوتی هایشماره 12،11،12،1،2،2و 11نسگبت
بههردوپاتوتی (یاهرسهجدایه)باداشتنتی آلگودگی
گیاهچهایپایین(حداکثر)2+مقاومبودند.نوزدهژنوتیگ 
()%14درمرحلهگیاهچگهایبگاداشگتنتیگ آلگودگیبگاال
(مساوییاباالتراز)4حداقلبهیکیازپاتوتی هایاتمگام
جدایهها(هردوپاتوتی

)حساسبودند(جدول.)4

آلودگی11تا25درصدرقمحساسراداشتندوتنهاشاهد
حساسباتی آلودگیحساس()Sوآلودگی111درصد
ازبقیهژنوتی هاجدامیشد.
بابررسینتایجواکنشارقاموالینهگایاسگتفادهشگده
پاتوتی (،)TKTTF

دراینمطالعهدربرابردوجدایهی
مشگگخ

گردیگگدکگگهژنوتیگ هگگایمختلگگفواکگگنشهگگای

متفاوتینسبتبهپاتوتی نشانمیدهند.علتایگنتفگاوت
میتواندبهدلیلژنهایپرآزاریمتفگاوتدوجدایگهیگ



برخگگیازژنوتی گ هگگا(شگگمارههگگای12،2،2و)12بگگا

پاتوتی باشد.بهعبارتدیگر،اگرچهبراساسروشهگای

وجودداشتنتی آلودگیپاییندرمرحلهگیاهچگهای،در

رایگگگج،دوجدایگگگه15-41و13-52دریگگگ

پاتوتیگگگ 

مرحلهگیاهکاملدربرابرجمعیتنژادیزنگسیاهاردبیگل

نامگذاریشدهاند،امانتایجواکنشژنوتی هابیگانگرایگن

واکنشنیمهحساسیتیانیمهحساسیتتگاحساسگیتنشگان

واقعیتاستکهژنهایپرآزاریمتفاوتدرایندوجدایه

دادند(جدول.)4برخیازژنوتی هاهگمبگاوجگودداشگتن

ایگندو

تی آلودگیباالدرمرحلهگیاهچهایدربرابرحداقلی



پاتوتی ،درمرحلهگیاهکاملواکنشمتوسط( MR, M,

)MSنشاندادند(جدول.)4
نتایج واکنش مزرعههای:بگراسگاسنتگایجبررسگی
واکنشگیاهبالغطیسالزراعی،1411-12ژنوتی هگادر
گروههایمختلفیقرارگرفتند.ژنوتی هگایشگماره1،1و
 21تی آلودگینیمهمقاوم()MRیانیمهمقاومتامتوسط
()MR/Mباشدتآلودگی45تا31درصدشاهدحساس
نشاندادند(جگدول .)4شگمارههگای  22،21،11،11و22
تی آلودگیمتوسط()Mوبگاشگدتآلگودگی35تگا51

وجوددارنگدکگهدرارقگامافتراقگیبگرایتفکیگ
جدایهکافینبودند.
دربررسگگیحاضگگرشگگاخ

هگگایمقاومگگتنسگگبییگگا

تدریجی(شاملشگدتنهگاییبیمگاری،ضگریبآلگودگی،
مقگگدارنسگگبیسگگطحزیگگرمنحنگگیپیشگگرفتبیمگگاریونگگرخ
آلودگیظاهری)نیزنشگاندادنگدکگهگگروههگایمختلگف
ارقاموالینهایکاندیدواکنشهایمتفاوتینسبتبهفشار
بیمارینشانمیدهند(جدول.)4
تنوع شاخص ضریب آلودگی :به منظور محاسبه
ضرایب آلودگی ،از ترکیب دادههای شدت بیماری و
واکنشمیزباناستفادهشدند.براساسروش Pathan and

درصدشاهدحساسراداشتند.ژنوتیگ هگایشگماره،2،3

)  Park (2006و( ،Hei et al. (2015ارقامیاالینهایی

23،24،12،12،15،14،11و25نیگزنیگگزبگگاداشگگتنتیگ 

با مقادیر ضریب آلودگی  21-31 ،1-21و  31-21به

آلودگیمتوسطتانیمهحسگاس ()M/MSیگانیمگهحسگاس

ترتیب دارای مقاومت نسبی سطح باال ،متوسط و پایین

()MSوشدتآلودگی55تا25درصگدرقگمحسگاسدر

درنظرگرفتهمیشوند .دراینبررسیارقامگاسکوژن،

گروهدیگریقرارگرفتند.هشترقمیاالینهمبگاداشگتن

گنبد و  MV17در دسته اول (گروه دارای
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1-Seedling reaction types based on methohd of Stakman et al. (1962).
2- Infection types based on Singh et al. (2011): MR= moderately resistant; small pustules, M= moderately resistant to moderately susceptible, MS= moderately susceptible; mediumsized pustules, with some chlorosis possible, MSS= moderately susceptible to susceptible; medium to large sized pustules, S= susceptible; large pustules, no necrosis or chlorosis.
3-Partial resistance parameters including; FDS= Final disease severity, CI=Coefficient of Infection, rAUDPC= relative Area under disease progress curve, r= Apparent infection
rate.
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 نتایج واکنش گیاهچهای و میانگین شاخصهای مقاومت نسبی در برخی از ارقام و الینهای منتخب گندم نسبت به زنگ سیاه-9 جدول
Table 3. Results of seedling responses and mean values of partial resistance parameters against stem rust in some some wheat cultivars and seleceted elite
lines
Seedling infection type1
Adult plant
infection
Mean of partial resistance parameters3
2
type
No. Cultivar/line
TTTTF
TKTTF
TKTTF
FDS
CI
AUDPC
rAUDPC
r
Kelardasht
Kelardasht
Pars Abad
isolate
isolate
isolate
1 Heydari
3
3
2+
MS/MSS
70
60
662
64
0.149
2 Pishgam
1+
2;1
MSS
75
68
679
66
0.157
3 Mihan
33
;1
MSS
80
72
756
73
0.160
4 Zare
3
3
3
M/MS
55
39
441
43
0.164
5 Oroum
3
2
MSS
85
77
907
88
0.113
6 Soissons
2+
2
2+
MSS
85
77
788
76
0.223
7 Gascogne
2
2+
2+
MR/M
40
20
403
39
0.095
8 Gaspard
3
3+
3+
MS
60
48
609
59
0.128
9 MV-17
2
3;
MR/M
40
20
336
33
0.128
11 C-90-11
2+
3
2MS
65
52
609
59
0.168
11 CD-91-12
4
3
2MSS
85
77
980
95
0.210
12 CD-92-6
3
3
1
MSS
75
68
739
71
0.139
13 C-94-5
333
MS
65
52
644
62
0.123
14 CD-94-8
3+
1
1
MSS
80
72
770
75
0.198
15 CD-94-9
3
3
2
M/MS
55
39
522
50
0.113
16 CD-95-5
2+
2+
M/MS
55
39
574
56
0.138
17 Tirgan
X
20;
M
45
27
403
39
0.143
18 Ehsan
221+
M/MS
55
39
578
56
0.133
19 Morvarid
3
3+
3
M
45
27
427
41
0.135
21 Gonbad
0;
31
MR
35
14
368
36
0.113
21 N-91-9
33
2+
M
45
27
403
39
0.143
22 N-91-17
;1
2;
M
50
30
438
42
0.124
23 N-92-9
331+
MS
60
48
522
50
0.153
24 N-92-19
X
3
1
MS
60
48
476
46
0.136
25 N-93-9
X
3
2MS
60
48
567
55
0.147
26 N-93-15
X
3
0;
M
50
30
406
39
0.157
- Check
3
3
3
S
100
100
1033
100
0.328
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سطح باالی مقاومت نسبی) قرار گرفتند (جدول  .)4البته

گندم ایران (به غیر از الینهای مورد بررسی در این

بایستیتوجهداشتکهبرخیازاینژنوتی ها(مانندرقم

پژوهش)بهکارگرفتهشدهاند.

گاسکوژن) هر چند در گروه اول قرار گرفتهاند ،ولی از

طی مطالعات انجام شده در سیمیت ()CIMMYT

طرف به دلیل داشتن تی آلودگی پایین در مرحله

مابت شده است که ژن  Yr29با ژن  Lr46و ژن نکروز

گیاه بالغ ممکن است دارای مقاومت اختصاص-نژادی

نوک برگ ( )Ltn2پیوستگی دارد ( Singh et al.,

باشند اماازطرفدیگر ،ازآنجاکهژنهایمقاومتغیر

.)2005; Kumar et al., 2019ژنمقاومت Lr67نیزبا

اختصاص-نژادی توسط ژنهای مقاومت گیاهچهای

ژن  Yr46پیوستگی دارد ( Herrera-Foessel et al.,

پوشیده میمانند ( ،)Chen, 2005احتماالً دارای ژنهای

 .)2011این ژنهای مقاومت ،مسئول مقاومت نسبی

مقاومتگیاهبالغنیزهستند.

(تدریجی)دربرابرزنگقهوهایوزنگزردهستند .ژن

ی

ژنوتی هایشماره  22 ،21 ،11 ،12 ،11 ،12 ،15 ،3و

مقاومت تدریجی  Yr30که در چندین رقم گندم با منشا

هایمقاومتبهزنگساقهرا

سیمیت پیدا شده است ،در ناحیه کروموزومی حامل ژن

نشاندادندوبهعنوانارقامیاالینهایدارایسطحمتوسط

مقاومت تدریجی  Sr2که نسبت به برخی از پاتوتی های

مقاومت نسبی برایزنگساقهدرنظرگرفتهشدند.تعداد

عاملزنگساقهمقاومهستند،یافتمیشود( Singh et al.,

شش رقم یا الین ( )%24نیز دارای سطح پایین مقاومت

.)2000

22مقادیرمتوسطیازشاخ

نسبی و بقیه ژنوتی ها (شمارههای  12 ،11 ،2 ،5 ،4 ،2و

ژنهای مقاومت تدریجی  Yr30و  Yr29به طور

)13همراهباشاهدحساسکهضریبآلودگیباالتراز21

وسیعی در ژرم پالسم گندم سیمیت استفاده شدهاند

نشان دادند ،به عنوان گروه حساس و بدون هیچ نوع

(.)Singh et al., 2005ژنهایمقاومت  Yr18/Lr34با

مقاومتنسبیگروهبندیشدند.

ژن نکروز نوک برگ ( )Ltn1پیوستگی دارند .ژنهای

برخیازالینهادرشجرهخوددارایارقام ،Chapio

مقاومت تدریجی   Lr67/Yr46نیز با ژن دیگر نکروز

Attila ،Babax،BluebirdوPastorهستند،اینارقام

برگ ( )Ltn3پیوستگی دارند (.)Kumar et al., 2019

بهدلیلدارابودنچندژنمقاومتنسبییاتدریجینسبت

نکروز نوک برگ ی

ویژگی مورفولوژیکی است که

به زنگ سیاه ،زرد و قهوهای و حتی برخی بیماریهای

پیوستگیکاملباژنهای مختلفمقاومتتدریجینسبت

دیگرمقاومتپایداریرادررقممعرفیشدهاعطامیکنند.

بهزنگسیاه ،زنگزرد ،قهوهایو سفیدکسطحینشان

از جمله این ژنها میتوان به ژنهای مقاومت غیر

میدهد ( )Singh, 1992; Kumar et al., 2019و در

اختصاص-نژادی ،Sr58 ،Sr57 ،Sr56 ،Sr55 ،Sr2

مواردی میتواند به عنوان ی



،Lr46 ،Lr34،Yr46 ،Yr36 ،Yr30 ،Yr29 ،Yr18

اولیه الینهای گندم حامل این ژنهای مقاومت استفاده

 Lr67و  Lr68اشاره کرد ،که به صورت انفرادی یا

شود(.)Kumar et al., 2019

درترکیببایکدیگردرژرمپالسممقاوممانند ،Kiritati

درآخرینبررسیمشخ

نشانگر مهم در تشخی

گردیدهاستکهژنYr46

 Pastor ،Vivitsi ،kukuna ،Tukuruو   Trapوجود

با ژنهای ( Sr55دارای مقاومت تدریجی نسبت به زنگ

دارند( .)Singh et al., 2005, 2011اخیرابرخیازاین

سیاه) و ژن ( Pm46دارای مقاومت تدریجی نسبت به

ارقامدرتالقیهایمربوطبهبرخیازالینهایامیدبخش


سفیدکسطحیگندم) پیوستگیدارد( Kumar et al.,
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 .)2019ژنهای  Yr18و  Yr29نیز به ترتیب با ژنهای
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ارقامیاالینهاییکهدارایمقاومتنسبی(یاتدریجی)
1

ژنمقاومتبهلکهبرگیسپتوریاییگندم)،

(Stb1،Pm38

مطلوبهستندبهدلیلداشتندورهنهانآلودگی طوالنی،

Bdv1وSr57وژنهایLr46،Pm39وSr58پیوستگی

سرعتهمهگیریبیماریراکاهشدادهوبهطورمستقیم

دارند(.)Singh et al., 2015

رویتغییرپاتوتی هاامرگذارنیستند.زیرادراینارقامیا

با توجه به مقادیر ضریب آلودگی روی رقم حساس

الینها مقاومت توسط تعدادی ژن کوچ

2

امر کنترل

(جدول  ،)4فشار بیماری بطور قابل توجهی باال بود.

میشوند ،که غلبه بر آن زمان طوالنیتری را در مزرعه


بیشترین مقدار ضریب آلودگی مبت شده در بین

خواهد گرفت .عوامل مختلفی نظیر جهش (موتاسیون)،

ژنوتی هایبررسیشده ،بین 22-11درصدشاهدحساس

نوترکیبی حاصل از تولید مثل جنسی یا هیبریداسیون،

مشاهدهشدکهمربوطبههفترقمیاالینگروهحساس

مهاجرت در مسافتهای طوالنی و فشار انتخابی ژنوتی 

بود .در حالی که بقیه  11ژنوتی  ،تا  21درصد شاهد

میزبان روی بیمارگر ،میتوانند ژنتی

بیماریزائی

حساس ضریب آلودگی داشتند .براساس این نتایج

زنگهای غالت را تغییر دهند (.)Singh et al., 2015


پاتوتی /پاتوتی هایزنگسیاهاردبیلرویبیشترارقامیا

بنابراینمحققین ،باتوجهبهتواناییباالیبیمارگردرتغییر

الینهایارزیابیشدهدارایپرآزاریبودند(جدول .)4با

پرآزاری ،بایستی چند ژن مقاومت نسبی (غیر اختصاص-

توجه به واکنش گیاه بالغ و گیاهچهای در ژنوتی های

نژادی) یا ترکیب ژن مقاومت غیر اختصاص -نژادی با

بررسیشدهدراینمطالعه،برخیازارقامیاالینهااحتماالً

مقاومتگیاهچهای(اختصاص -نژادی)رابهجایاستفاده

ژن/ژنهای مقاومتاختصاص-نژادی یاترکیبیازژنهای

صرفازمقاومتاختصاص-نژادیبهکارگیرند.

مقاومتاختصاص-نژادیباغیراختصاص-نژادیراحمل

بعدازظهورپاتوتی  Ug99کهدارایپرآزاریروی

گلخانهای و جمعیت

ژن  Sr31بود ،ژنهای مقاومت  Sr25و  SrTmpتوسط

) مومر

پژوهشگرانزیادیموردتوجهقرارگرفتند.علتتوجهبه

بودهاند .توجه به این نکته ضروری است که الینهای


این ژنها ،مقاومت آنها در برابر نژاد  Ug99و برخی از

میکنند که در برابر دو پاتوتی
پاتوتی

مزرعهای (با طیف پرآزاری مشخ

4

دارایمقاومتاختصاص-نژادیاغلبدرعرضچندسال

تغییریافتههای آنبود(.)Singh et al., 2011باتوجهبه

بعد از معرفی حساس میشوند.این حالت به علتتکامل

وقوعپرآزاریرویژنSafavi and Afshari, ( Sr25

سریع پاتوتی های بیماریزای بیمارگر است ( Chen,

)2017aوژنهایSr9e،SrTmpوMalihipour (Sr13

.)2005; Singh et al., 2011برایجلوگیریازشکست

 )et al., 2019در اردبیل چنین استنباط میشود که

مقاومت چنین ارقامی ،بهتر است ترکیب دو نوع مقاومت

ژنوتی هایدارایمقاومتمطلوبومتوسطاینژنهارا

رقم

حملنمیکنندویادرصورتدارابودناینژنها،ژنهای

بکار گرفته شود .وجود حداقل  3-5ژن مقاومت غیر

مقاومت گیاهچهای (اختصاص -نژادی) یا گیاه بالغ (غیر

رقمباعثمقاومترقمدرحد

اختصاص -نژادی)دیگریرادرترکیببااینژنهاحمل

اختصاص -نژادی و غیر اختصاص -نژادی در ی
اختصاص– نژادیدری

مصونیتخواهدشد(.)Singh et al., 2011

میکنند.
1- Latent period
2- Minor genes
3- Variants
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تنوع ارقام و الینهها در شهدت نههایی زنهگ

واکنشارقاموالینهایمختلفگندمنسبتبگهزنگگهگای

سیاه:دادههایشدتنهاییبیماری()FDSدر22ژنوتی 

زردیاسیاه،محققیندیگریمانند(،Saleem et al. (2015

همراهبگاشگاهدحسگاس(مخلگوطرقگمMacNairوالیگن

(Singh et al. (2017و)Safavi and Afshari (2017b

)CD-90-12درجدول4نشاندادهشدهاست.فشارباالی

نیزازارزیابیمزرعهایمقاومتنسگبی یگاتگدریجیاسگتفاده

شگگگدتبیمگگگاریدرمحگگگلاجگگگرایایگگگنپگگگژوهشبگگگرای

نمودند.اینمحققیندریافتندکهمقاومتارقامیاالینهابر

ژنوتی هایموردآزمایشنشگاندادکگهبیشگترینآن111

اسگگاسشگگاخ

هگگایمختلگگفمقاومگگتکمگگی(نسگگبییگگا

درصدمربوطبهشاهدحساسوارقگاماروموسایسگونز(بگا

تدریجی) ازسطحخیلگیپگایینتگاسگطحخیلگیبگاالمتغیگر

25درصدشدتآلودگی)بود.برایژنوتی هایشماره،2

بودند.

 12،4و 13بهترتیگب %15،%21،%15و%21بگرآوردشگد

ژنوتی هایی که تی آلودگی متوسط (با واکنشهای

کهدرکناردورقمدیگگربگهعنگوانژنوتیگ هگایحسگاس

 MS ،MRو  (Mو درصد آلودگی پایینی دارند ،به

گروهبندیشدند.براساسدادههایشدتنهاییبیمگاریو

احتمال زیاد دارای ژنهای کوچ

امر بوده و به صورت

مطگابقروش(Ali et al. (2008و(،Hei et al. (2015

افزایشی عمل میکنند ( Chen, 2013; Singh et al.,

ژنوتی هایارزیابیشدهدراینمطالعهدرسهگروهدارای

 .)2005در این ژنوتی ها احتمال وجود ژنهای کنترل

مقاومگگتنسگگبی(یگگاتگگدریجی)بگگاال،متوسگگطوپگگایینقگگرار

کننده مقاومت نسبی یا تدریجی (مانند  Sr2همراه با

گرفتندکهبهترتیبمقادیرشدتنهگاییبیمگاریدرآنهگا

ژنهای دیگر مقاومت تدریجی مانند  )Sr56و یا ژنهای


%41-51،%1-41و%51-11بود.هیچژنوتیپیمقادیرپایین

مقاومتگیاهبالغدردمایباال) (HTAPRزیاداست.از

)%1-41(FDSرانشگگاننگگداد.درحگگالیکگگهژنوتیگ هگگای

آنجاکهایننوعمقاومتهابهدلیلامرافزایشیژنهامدت

شگگماره22،21،21،11،11،1،1و22بگگامقگگادیرشگگدت

زمان زیادی پایدار میمانند ( ;Singh et al., 2011

نهاییبیماری%41-51سطحمتوسطمقاومتنسبیداشتند.

،)Chen, 2013بنابراینبایستیبیشترموردتوجه محققین

شکل 1منحنیپیشرفتبیمگاریبگراسگاسشگدتبیمگاری

غالتقرارگیرند.

یادداشگگتبگگرداریشگگدهدرتگگاریخهگگایمختلگگفرانشگگان

تنوع ژنوتیپها در مقادیر  :rAUDPCبر اساس

میدهد.دراینشکلبهوضوحتفاوتگروههایمختلگف،


دادههای، rAUDPCارقاموالینهایمنتخبدردوگروه

است

متفاوت دستهبندی شدند .در این دستهبندی که بر اساس

بگگهطگگوریکگگهدرگگگروههگگایدارایسگگطحبگگاالومتوسگگط

روش ) Ali et al. (2008انجامگرفت ،گروهاولشامل

مقاومتنسبی،مقدارنهائیشدتبیماریبسیارپگایینتگراز

ژنوتی هاییاستکهمقدار rAUDPCآنهاکمتراز1تا

گگگروههگگایدیگگگراسگگت.طبگگقنظگگرمحققگگینمختلگگف،

41درصدرقمحساسوگروهدومشاملارقاموالینهایی

ژنوتی هایاینگروهمیتواننددرجگاتمختلگفمقاومگت

استکهمقدار  rAUDPCآنهاکمتراز 41تا 11درصد

پایدارراداراباشندومیتوانندبهعنوانوالدینخوبیبرای

رقم حساس است .در این ژنوتی ها ،ابتدا بیماری زنگ

بهنژادیبهکارگرفتهشوند( Hei et al., 2015; Singh

سیاه شروع به اسپورزائی میکند اما در نهایت جوشهای

.)et al., 2017بنایراینارقامیاالینهایاینگروهبهطور

کوچ

همراه با نواحی رنگ پریده (تی های آلودگی

بالقوهایدربرنامههگایبگهنگژادیمفیگدهسگتند.دربررسگی

 MSیا  MRیا هردو) در ساقه دیده میشوند .بنابراین،

ازنظرسطحمقادیرمقاومتنسبییاتدریجیمشخ
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شکل  -7منحنی پیشرفت بیماری در گروههای مختلف ژنوتیپهای حساس (رنگ آبی) ،دارای سطح مطلوب (رنگ زرد) ،متوسط
(خاکستری) و پایین (قرمز) مقاومت تدریجی (نسبی) نسبت به زنگ ساقه در سه تاریخ مختلف یادداشتبرداری بیماری
Figure 1. Disease progress curve in different groups of genotypes; Susceptible (blue color), high level
(yellow), moderate level (gray) and low level (red) slow rusting (partial) resistant groups against stem
rust in different dates of disease recording

پیشرفتبیماریکندشدهومحدودمیگردد.ژنوتی های
گروه ی

به عنوان گروه دارای سطح مطلوب مقاومت

قابلقبولمقاومتنسبی،تکاملپاتوتی هایجدیدبیمارگر

را محدود میکنند ،زیرا که جهشهای چند نقطهای در

نسبی (یا تدریجی) و ارقام یا الینهای گروه دوبه عنوان

طبیعتبینهایتنادرمیباشند(.)Singh et al., 2015بر


ژنوتی های دارای سطح متوسط مقاومتنسبی دستهبندی

اساس مقادیر  ،rAUDPCهیچ ی

عدمداشتنپتانسیلهمهگیری

میشوند.علتاینگروهبندی،

بررسیشدهدراینمطالعهمصوننبودند.

از ارقام یا الینهای

باال علی رغم بروز نشانههایی با تی آلودگی باال میباشد.

تنوع ارقام و الینها از نظر نرخ آلودگی

انتظار میرود ،ژنوتی های با چنین ویژگیهایی دارای

ظاهری :طیبررسیسرعتپیشرفتبیماریبااستفادهاز

ژنهایی برای مقاومت نسبی باشند ( ;Hei et al., 2015


رابطههای ریاضی مربوطه ،نرخ آلودگی ظاهری ( )rتمام

.)Mitiku et al., 2018بهاستثناءژنوتی هایشماره،5،4

ژنوتی های مطالعه شده در این پژوهش کمتر از شاهد

12،11،2و13کهمقادیرrAUDPCباالی11درصدرقم

حساس بودند (جدول  .)4بعد از شاهد حساس ،باالترین

حساس داشتند ،بقیه  21ژنوتی ( )%11مقادیر کمتر از 11

میانگینمقدارنرخآلودگی()r=0.223برایرقمسایسونز

درصدرقمحساسنشاندادندوبهعنوانگروهدارایسطح

مبت گردید که بعد از آن الین  CD-91-12با مقدار

گروهبندیشدند(جدول.)4این
متوسطمقاومتتدریجی  

میانگیننرخ آلودگی r=0.21قرار داشت .این ژنوتی ها

گروهشاملژنوتی هاییبادرجاتمتفاوتمقاومت نسبییا

بر اساس مقادیر  CIو  FRSدر گروه حساس قرار

تدریجی هستند ،این ژنوتی ها به نظر میرسد که دارای

میگرفتند .طبق بررسیهای ( Hei et al. (2015و


مقاومتنسبتاًپایداریباشند( Singh et al. 2005; Hei

( Sandoval-Islas et al. (2007مقدارنرخآلودگیدر

 .)et al., 2015عالوه بر این ،ژنوتی های دارای سطح

مقایسه با مقادیر  rAUDPC، FRS، CIتخمین
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غیرقابلاعتمادیازمقاومتنسبییاتدریجیاست ،کهدر


مقاومتکمیازجملهدورهنهان آلودگیوفراوانیتولید

پژوهش حاضر نیز این نتیجه بدست آمد .نرخ آلودگی

اسپوردرواحدسطحبرگاشارهکرد( Sandoval-Islas

های دیگر،

 .)et al., 2007همچنین ،ضریب همبستگی باالیی بین

دارایسطحمتوسطوپایینمقاومتنسبیهستندبامقادیر

 rAUDPCوکاهشعملکرددرمطالعاتمحققینمختلف

نرخآلودگیظاهریتناسبندارند.اینحالتدرارقامیا

دیدهشدهاست( Ochoa and Parlevliet, 2007; Safavi,

الینهایی مانند  MV17و  N-93-15به ترتیب با مقدار

 .)2015در این مطالعه ،ضریب همبستگی شاخ های

 r=0.128و  r=0.157دیده شد .در این بررسی

مختلف مقاومت نسبی با واکنشهای گیاهچهای پایین بود.

هایدیگربهعنوانگروه

اینهمبستگیپایینواکنشگیاهبالغباواکنشگیاهچهای،

دارای سطح مطلوب مقاومت تدریجی گروهبندی شدند،

میتواند به علت ماهیت متفاوت بیان ژنهای مقاومت گیاه

الینهای
نرخآلودگیبینr=0.095تاr=0.128داشتند .

بالغوگیاهچهایباشد.ازطرفدیگر،تغییراتدرفراوانیو

دارای سطح متوسط مقاومت تدریجی نیز دارای نرخ

نوع پاتوتی

در زمانهای یادداشتبرداری تحت شرایط

آلودگیبینr=0.113تا  r=0.164بودند.

مزرعه (گیاه بالغ) و گلخانه (گیاهچهای) نیز در این امر

برخی ارقام و الینها ،که بر اساس شاخ

ژنوتی هاییکهبراساسشاخ

همبستگی پارامترهای مقاومت تدریجی و

میتوانددخیلباشد.


واکنش گیاهچهای :در این بررسی همبستگی بین

تنوع ژنتیکی بر اساس تجزیه خوشهای :تجزیه

هایمقاومتنسبیوواکنشهایگیاهچهای(برای

خوشهای ژنوتی ها که براساس دادههای واکنش مرحله

دو پاتوتی ) نیز مورد مطالعه قرار گرفت .رابطه مثبت و

گیاهبالغوگیاهچهایانجامگرفت،سهگروهاصلیرابرای

معنیداریبینشدتنهاییبیماری()FDSبامقادیرضریب


ژنوتی هایموردمطالعهمشخ

ساخت.شاهدحساسبا

آلودگی( ،)CIمقدارنسبیسطحزیرمنحنیپیشرفتبیماری

بیشترینفاصلهژنتیکیازبقیهارقاموالینهاجداشدودر

( ،)rAUDPCونرخآلودگیظاهری()rبهترتیببامقادیر

گروه جداگانهای قرار گرفت (شکل  2گروه  ،)Dبقیه

ضریبهمبستگی 12،11و 24درصدمشاهدهشد (جدول

الینها در سه گروه اصلی  B ،Aو   Cقرار گرفتند .در

.)3بیشترینضریبهمبستگیبینFDSو  CIبهدستآمد

گروهاصلی Cدوزیرگروهقرارگرفتند،سهالینیارقم

( )r = 0.99و پایینترین مقدار همبستگی بین واکنشهای

که دارای مقادیر باالی واکنش گیاه بالغ و بنابراین بدون

گیاهچهای (برای هر دو پاتوتی ) و نرخ آلودگی ظاهری

مقاومت نسبی یا تدریجی بودند در زیر گروه  C1قرار

مشاهده شد ( r= 0.20و  .)r= 0.22مقادیر نرخ آلودگی

گرفتند.تعدادششرقمیاالیندیگرهمکهدارایسطح

ظاهری با مقادیر شاخ های دیگر نیز همبستگی پایینی

پایین و یا بدون مقاومت نسبی بودند ،در زیر گروه دوم

داشت.همبستگیمثبتوباالیمشاهدهشدهدراینپژوهش

()C2قرارگرفتند.گروهاصلیدیگر()Aدهرقمیاالین

بین پارمترهای مقاومت نسبی (مرحله گیاه بالغ) ،با نتایج

بهشمارههای 23،24،12،12،15،14،11،2،3و 25را

محققین دیگر در پاتوسیستمهای غالت مطابقت داشت

شاملشدکهبهطورکلیبهدلیلدارابودندادههایباالی

( ;Sandoval-Islas et al., 2007; Tabassum, 2011

مقادیر اندازهگیری شده ،دارای مقاومت نسبی یا تدریجی

.)Safavi and Afshari, 2017bبهعنوانمثال،میتوانبه

در سطح متوسط یا پایینبودند.گروه اصلی Bنیزهشت

همبستگی مثبت و معنیدار بین  rAUDPCبا شاخ های

الینیارقمبهشمارههای 22،21،21،11،11،1،1و22

شاخ
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 ضرایب همبستگی خطی بین واکنشهای گیاهچهای و شاخصهای مقاومت نسبی نسبت به-4 جدول
 رقم و الین منتخب گندم61 زنگ سیاه در
Table 4. Linear correlation coefficients between partial resistance parameters and
seedling infection types to stem rust in 27 wheat cultivars and selected elite lines
Parameters1
Seedling IT2
FDS
CI
rAUDPC
r
NS

FDS
CI

0.28
0.28NS

0.99٭٭

-

rAUDPC

0.33NS

0.96٭٭

0.95٭٭

-

r

0.20NS

0.63٭٭

0.68٭٭

0.61٭٭

Seedling IT1

0.46٭

0.44٭

0.43٭







0.48٭




0.22

NS

1- FDS: final disease severity, CI: coefficients of infection, Seedling infection type, rAUDPC:
relative area under disease progress curve, r: apparent infection rate and seedling infection types for
two patotypes TKTTF (isolate of Parsabad) and TTTTF.
NS
; Non significant., *, **; Significant at the P < 0.05 and P < 0.01, respectively.






 گروهبندی ارقام و الینهای منتخب گندم بر اساس واکنش گیاهچهای و مقادیر شاخصهای مقاومت نسبی نسبت به زنگ سیاه-2 شکل
با استفاده از تجزیه خوشهای
Figure 2. Denderogram of cluster analysis for wheat cultivars and selected lines based on seedling
reaction and partial resistance parameters against stem rust

ملیحیپور:مقاومتنسبیبرخیازارقاموالینهایمنتخبگندم...

صفویو

32

رادربرگرفتکهدارایسطحمطلوبتامتوسطمقاومت

در نظر گرفته شدند .ارقام یا الینهای شماره ،12 ،15 ،3

نسبی بودند .تنوع بین ارقام و الینها بر اساس دادههای

 22 ،21 ،11 ،12 ،11و 22مقادیر متوسطیازشاخ

های

واکنشگیاهچهایوگیاهبالغباالبودوتجزیهخوشهایبر

مقاومت به زنگ ساقه را نشان دادندوبه عنوان الینهای

اساسدادههایبیماریاینتنوعراتاییدکردکهاشارهبه

دارایسطحمتوسطمقاومتنسبی برایزنگساقهدرنظر

وجودتنوعژنتیکیدربینژنوتی هایموردمطالعهدارد.
درمطالعهمشابهی ) Hei et al. (2015و Safavi and

) Afshari (2017bهمبراساسدادههایمختلفبیماری
تنوع باالیی را بین ارقام یا الینهای مورد مطالعه گندم
نسبت به زنگ زرد و زنگ سیاه گزارش کردند .تنوع
مشاهدهشدهدراینمطالعهمیتوانددربرنامههایبهنژادی
نسبتبهزنگساقه بهکارگرفتهشود.اینکارازکشت

گرفتهشدند.ژنوتی هایشماره21،21،1،3و22باتوجه
به واکنش گیاهچهای حساس (حداقل در برابر ی



پاتوتی )وواکنشنیمهمقاومتانیمهحساسدرمرحلهگیاه
بالغ بهاحتمالزیاددارایتعدادژنمقاومتنسبیبیشتری
در برابر عامل بیماری هستند .در صورت جمع شدن 3-5
ژنمقاومتغیراختصاص -نژادی،مقاومتاینژنوتی ها

ارقامدارایتنوع ژنتیکیپاییندرمقاومتنسبتبهزنگ

نزدی

ساقهجلوگیریخواهدکرد.

ارقاممقاومعالوهبرتاکیدبرمقاومتپایدارنسبتبهزنگ

نتیجه گیری کلی

ساقه ،بهتر است مقاومت پایدار نسبت به زنگ زرد و

نتایجاینمطالعهنشاندادکهژنوتی هایموردمطالعه
واکنشهای متنوعی نسبت به زنگ سیاه نشان میدهند.
اگرچهواکنشهاازنیمهمقاومتاکامالًحساسمتغیربودند،
امابهطورکلیبیشترارقاموالینهایارزیابیشدهتحت

به مقاومت کامل یا مصون خواهد بود .در معرفی

بیماریهایمهمدیگرگندمنیزمدنظرقرارگیرندتاارقام
ازتولیدپایداریبرخوردارباشند.

سپاسگزاری

شرایط آلودگی باال واکنش نیمهحساس یا نیمهحساس تا

اینپژوهشباحمایتمالیسازمانجهادکشاورزیاستان

حساس به بیماری نشان دادند .دربین ژنوتی هایبررسی

اردبیلتحتپروژهخاصبهشماره13-41-14-134-121122

شده تی های مختلف مقاومت نسبی یا تدریجی (غیر

اجرا گردیده است .بدینوسیله از کلیه همکاران محترم

اختصاص-نژادی)مشاهدهشدند.ژنوتی هایشماره1،1

موسسهومرکزتحقیقات،آموزشکشاورزیومنابعطبیعی

و  21مقادیر پایینی از  r ،FDS ،CIو  rAUDPCنشان

استاناردبیلکهدراجرایاینتحقیقمارایاریکردند،

دادندوبهعنوانگروه دارایسطحمطلوبمقاومتنسبی

تشکروقدردانیخودرااعالممیکنیم.
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Abstract
Background and Objectives
Among biotic stresses, stem (black) rust, caused by Puccinia graminis f. sp. tritici is
considered to be the most destructive disease of wheat in some countries and its damage
reaches 100% in the years of epidemic on susceptible cultivars. Lack of durable
resistance in wheat cultivars is the main reason for the black rust epidemics that can limit
wheat production in some parts of the world. Today, it is possible to manage rusts with
effective and new fungicides. However, growing resistant cultivars is the most effective,
economical, and environmentally safe approach for disease management. Therefore, this
study was performed in order to identify potential sources of partial resistance to black
rust, which is a stable and non-race specific.
Materials and Methods
The partial resistance parameters including coefficient of infection (CI), final disease
severity (FDS), apparent infection rate (r) and relative area under disease progression
curve (rAUDPC) were assessed in a set of twenty six wheat genotypes along with
susceptible control (Mixture of McNair and line; CD-90-12) during 2018-2019 cropping
year. This study was conducted in field plots at Ardabil Agricultural Research Station
(Iran). All genotypes were evaluated under natural infection conditions against race
population having virulence to resistance genes; Sr25, Sr5, Sr6, Sr7a, Sr9e, Sr13, Sr23,
Sr28, Sr29, Sr30, Sr33, Sr34, Sr37, SrDP2, SrGT, SrWLD, SrH and SrTmp. Seedling
reaction was also appraised under greenhouse conditions against TKTTF (two isolates)
and TTTTF pathotypes.
Results
The results showed that genotypes Gascogne, MV17 and Gonbad having low levels of
CI, FRS, r and rAUDPC were considered as the group with desirable level of partial
resistance. Nine cultivars/lines showed moderate values of resistance parameters and
were considered as genotypes with moderate level of partial resistance for stem rust. Six
lines had low partial resistance and the rest of the lines were grouped in susceptible
group without any partial resistance.
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Discussion
Genotypes Zare, Gascogne, Gonbad, N-91-9, and N-91-15 due to susceptible reaction (at
least against to one pathotype) at seedling and moderately resistant to moderately
susceptible response at the adult plant stage are likely to have the more number of partial
resistance genes. Genotypes with desirable and moderate levels of partial resistance
identified from this study can be used to introduce candidate varieties or in wheat
breeding programs to stem rust.
Keywords: Wheat, stem rust, pathotype, partial resistance, area under disease progress
curve

