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ـ دخي  ها  ژنزنگ زرد و تعداد      به منظور مشخص شدن نحوه توارث مقاومت به بيماري         ـ ال ١٧در   بيمـاري ل در مقاومـت بـه       ي  انتخـابي   ني

 گرم و چهار رقـم گنـدم        يماقلهاي اميدبخش   ژنوتيپاز   S-79-10 و   S-78-11ي  انتخاب نيدو ال دبخش گندم مربوط به اقليم معتدل كشور،        امي
 بذرهای شده و انجام Avocet Sبا رقم حساس استاندارد ها نيارقام و ال نيا از بسياریهاي  تالقي، استار، بهار و، نيك نژاد٢داراب  يتجارت
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غالـب  ) نـژاد ( ارقام شاهد نسبت به پاتوتيپ  ونيوالد ،ايدر مرحله گياهچه Avocet Sبا بهار  رقم ي حاصل از تالقF3 يک جمعيت ،کامل

 ,M-79-4, M-79-5, M-79-13 اميدبخش يهانشان داد كه ژنوتيپج ينتا. برداري شد  يادداشت)+166E138Aاتوتيپ پ(زنگ زرد استان فارس 
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 و رقم نيك نـژاد در مرحلـه    M-80-4, M-80-5, M-81-18 اميدبخشيهاژنوتيپ واكنش مقاومتن يچنهم. هستندمقاومت مرحله گياه كامل 
 با  رقم بهارژنتيكي در مراحل گياهچه و گياه كامل براي تالقيتجزيه . داشتگياهچه و در مرحله گياه كامل داللت بر وجود دو ژن مقاومت 

Avocet Sو رقم اسـتار  . اي و نيز يك ژن مقاومت از نوع گياه كامل براي اين ژنوتيپ بوددهنده وجود يك ژن مقاومت از نوع گياهچه نشان
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)  سـال ۴-۵(ت در يك برهه زماني كوتـاه  د كم دوام بوده و اغلب با خطر شكسته شدن مقاومشهاي اميدبخش تحقيق حاضر نيز تعيين    الين

هاي اميدبخشي كه داراي دو ژن مقاومـت مرحلـه گيـاه كامـل بودنـد در                 نژاد و الين  ي مقاومت رقم نيك   ها  ژنكارگيري  هب. باشدمواجه مي 
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  مقاومتژنتيكي، تجزيه ، )نژاد( پاتوتيپ نگ زرد،گندم، ز : يدی کل يها واژه
  

  

-11-8301-00000،  4-049-120000-11-8301-83033 هـاي هاي تحقیقـاتی شـماره    دست آمده از اجراي طرح    هاین مقاله بر اساس نتایج ب      :*
  .بذر تهیه شده است  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و0-03-03-91286 و 120000-100-1

  zakeriabd@yahoo.com یکیول مکاتبات، پست الکترون مسئ:**
 پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس، مربی، استادیار و مربیان استادیار . 1
  بذر، کرج   پژوهش، بخش تحقیقات غالت، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال واستاد. 2

mailto:zakeriabd@yahoo.com


  163-174: 1393  سال/2شماره  / 50جلد   /هاي گیاهی بیماري

۱۶۴  

  مقدمه
 Puccinia striiformis ناشــی از قــارچزنــگ زرد گنــدم

Westend. f. sp. tritici Eriks.هـاي  تـرین بیمـاري    از مهم
ــصول در  ــن محـــ ــان و ایـــ ــران جهـــ ــتایـــ   اســـ

) Chen 2005, McIntosh et al. 1995, Stubbs 1985( .
 از ایـن    بـسیاري هـاي   گیـري در چند دهه اخیر بـروز همـه       

بیماري سبب خسارت قابل توجه اقتـصادي در بـسیاري از           
 McIntosh et al. 1995, Chen et (سـت ه امناطق دنیا شد

al. 2004, Saari and Prescott 1985 .( گیـري  وقوع همـه
 مقـدار   2002 استان چـین در سـال        11شدید زنگ زرد در     

 قـرار داد کـه   تأثیر هکتار از مزارع گندم را تحت       6/6 ×106
 تــن از محــصول گنــدم 3/1 × 106خــسارت وارده معــادل 

چنین خـسارت ناشـی   هم. )Wan et al. 2004 (برآورد شد
 ایالت شمالی و جنوبی مرکزي آمریکا       12از این بیماري در     

 تـا بـیش از ده درصـد از          3 که   2003 تا   2000هاي  در سال 
محصول مزارع گنـدم بـود، موجـب نقـصان محـصول بـه              

ــادل   ــب معـــ  و 1056687، 5240498، 1198480ترتیـــ
ن در این ارتباط میـزا    .  تن گندم تخمین زده شد     11746401

واسـطه افـت عملکـرد و هزینـه کـاربرد           زیان اقتصادي بـه   
 میلیون دالر بـرآورد     300 معادل   2003ها در سال    کش قارچ
خـسارت   شایان ذکـر اسـت کـه   ). Chen et al. 2004 (شد

وجود رقـم    شدید و هاي  گیريهمهبیماري در   ن  یاناشی از   
 را شـامل    محصول از% 100 تا   50 از   تواند می  گندم حساس

  . )McIntosh et al. 1995, Roelfs et al. 1992 (شود
 ناشـی از بیمـاري زنـگ زرد گنـدم در            گیريهمهبروز  
 بیماري توسعه   يبرا که شرایط جوي     هاییدر سال ایران نیز   

د موجـب خـسارت اقتـصادي در محـصول          شـو  مساعد می 
جملــه اســتان فــارس از  مختلــف کــشورمنــاطق در گنــدم 

 Torabi et (همکـاران و  ترابیبر اساس گزارش . گردد می

al. 1995(، میزان خسارت ناشی از بیماري زنگ زرد گندم 

 میلیـون تـن کـه       5/1 معـادل    1371-1372در سال زراعـی     
 .کل گندم تولیدي آن سال بود تخمین زده شـد          %15معادل  

از آن زمان به بعـد نیـز ظهـور نژادهـاي جدیـد زنـگ زرد                
) 1391 ؛ افــشاري و همکــاران1382افــشاري و همکــاران،(

موجب شکسته شدن مقاومت برخی از ارقام تجـاري مهـم           
در این . )Zakeri 2007 (خصوص چمران و شیرودي شد به

هاي اقتصادي به محـصول گنـدم در  کـشور و            ارتباط زیان 
هـا قابـل توجـه بـوده اسـت          استان فارس در برخی از سال     

  ).اي نگارندگان اول و دوم مزرعهمشاهدات(
اوم بـه عنـوان بهتـرین و مـؤثرترین       استفاده از ارقام مقـ    

محیطـی   ستیزبیماري از نظر اقتصادي و      ن  یاروش کنترل   
 ,Chen 2005, Chen et al. 2004 (رودبـه شــمار مــی 

Rajaram et al. 1988, Sui et al. 2009.(  تجربیــات
 تــک ژنــی تگذشــته نــشان داده اســت کــه منــابع مقاومــ

اي بخصوص آنهـایی کـه داراي مقاومـت مرحلـه گیاهچـه           
بـوده و   )  سـال  4-5( داراي پایداري مقاومت کوتـاه       هستند

 طیشـرا  جدیـد و فـراهم بـودن      هاي اکثراً با ظهور پاتوتیپ   
 شـوند یمـ  و حـساس  تـأثیر جوي و محیطـی مناسـب بـی        

)Dyck & Kerber 1985, Johnson & Bimb 1996.( 
به عنوان یک رقم پر عملکـرد       که  فالت  رقم  مقاومت گندم   

 باال با شرایط مختلف آب و هوایی ایران         و داراي سازگاري  
پـس از    چنـد سـال      معرفی شد  یشمسدر اوایل دهه هفتاد     

 در اثـر  کشور،کشت وسیع و گسترده آن در مناطق مختلف       
 بیمـاري شکـسته    از قـارچ عامـل    ياي جدید ه نژاد شایدیپ

هایی موضعی تـا متوسـط و نـسبتاً       گیري چنین، همه هم. شد
 فارس به وقوع پیوسـته کـه نـه          در استان بیماري  محدود از   

تنها باعث خـسارت اقتـصادي شـده اسـت بلکـه موجـب              
شکسته شدن مقاومت برخی از ارقام تجاري گندم از قبیـل           

، بهـار، اسـتار، کـراس       2چمران، شـیرودي، شـیراز، داراب       
 انــد عــدل، کــویر، شــهریار، زریــن، الونــد و المــوت شــده
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)Zakeri 2007, Afshari et al. 2012( . تولیـد و  ، در کـل
ژنی و کشت آنها در سـطح       تک مقاومت   يدارامعرفی ارقام   

 در جمعیـت پـاتوژن و       جهـش دلیل افزایش میزان    هوسیع ب 
زایـی بـاال کـه موجـب        هاي با قدرت بیماري    بروز پاتوتیپ 

گردد، توصیه    می ها  ژنتسریع در شکسته شدن مقاومت این       
  . )Johnson 1988, Mclntosh 1992a (شودینم

ژن مقاومت  ژن مقاومت به زنگ زرد از نوع         53 تاکنون
  و گیــاه کامــل)Seedling resistance gene (ايگیاهچــه

)Adult plant resistance gene(.   در ارقام مختلـف گنـدم 
عـالوه  . اند گذاري شده طور رسمی نام   و به  در دنیا شناسایی  

طور غیـر رسـمی      ژن مقاومت دیگر نیز به     40براین بیش از    
 ,Chen 2005, Chen et al. 2013انـد  شـده گـذاري نـام 

McIntosh et al. 1995, 2010, Sui et al. 2009(. 
ــرآزاري ــب  )irulenceV (پ ــراي اغل ــا ژن ب ــت ه ي مقاوم
 گزارشي مقاومت گیاه کامل     ها  ژناي و تعدادي از      گیاهچه

 McIntosh et al. 1995, Sharma-Poudyal (شـده اسـت  

2013, Wellings et al. 2000, Wellings et al. 2009.( 

 و گیـري همـه بـراي ایجـاد     زایـی   بیمـاري شدت و قـدرت     
ـ    ها  ژنشکستن   کـار گرفتـه شـده در منـاطق         هي مقاومـت ب

مختلف دنیا از نظر زمانی متفاوت بوده و به مقـدار زیـادي             
 عوامل محیطی، سطح زیر کشت ارقـام حـساس      تأثیرتحت  

 ,McIntosh & Brown 1997 (و مدیریت زراعی می باشد

Rajaram et al. 1996 .( ارقـامی  داده است تحقیقات نشان
 حـداقل دو (از گندم که داراي چند ژن مقاومت گیاه کامـل        

 مقاومـت  )additive effects ( افزایـشی آثـار همراه بـا  ) ژن
 اند از پایداري بیشتري به زنگ زرد گندم برخوردارنـد         بوده

)(Ma & Singh 1996, Mclntosh & Brown 1997, Singh & 

Rajaram 1994.(  و انتقال آنها ها ژناستفاده مداوم از ترکیب 
توانـد   به ارقام دلخواه و نیز در نظر گرفتن تنوع ژنتیکی، می          

ــرین  ــداري مقاومــت باشــد راهکــاربهت ــان از پای   در اطمین

)Knott 1989, McIntosh 1992b, McIntosh 1998, 

McIntosh & Brown 1997, Rajaram et al. 1988( .
طور مثال موفقیت در کنترل زنگ سیاه گندم در استرالیا و            هب

  ي مقاومـت   هـا   ژنمناطق دیگـر از طریـق ترکیـب نمـودن           
همـراه یـک ژن مقاومـت پایـدار و مـوثر در             به  اختصاصی  

ــل   ــاه کام ــه گی ــدمرحل ــت Sr2 مانن ــه اس ــورت گرفت    ص
McIntosh 1992a, McIntosh & Watson 1982).(  

 یـا  Lr13مرحله گیاه کامـل نظیـر   ي ها  ژنچنین ترکیب   هم 
Lr34     نقش مهمـی در     ،ي مقاومت موثر  ها  ژن همراه با سایر 

اي گنـدم در سراسـر جهـان داشـته اسـت        کنترل زنگ قهوه  
)Kolmer 1996, McIntosh 1992a, McIntosh et al. 

1995, Singh & Rajaram1994.(  
هـا و   الیـن  کسب اطالع از اساس ژنتیکـی مقاومـت در        

 هاي اصالحی گندم قرار داشـته و      ی که دربرنامه  هایژنوتیپ
 ارقام تجاري معرفی و تولید می شـوند،         صورت  بهآینده   در

طوریکه تولید و معرفی رقـم      هب .استحائز اهمیت فراوانی    
ي مقاومـت و نحـوه عمـل و     هـا   ژنبدون اطـالع از تعـداد       

 ,Badebo et al. .1990 (اسـت توارث آنها کـاري نـاقص   

Knott, 1989, Mclntosh & Brown, 1997, Wellings et 
al. 2000( .تواند به نحو مـؤثري   داشتن چنین اطالعاتی می

ي مقاومت مورد نظر در یـک رقـم         ها  ژندر ترکیب نمودن    
 .Mclntosh, 1992b, Rajaram et al (مفیـد واقـع شـود   

1996, Wellings & Mclntosh, 1998.(  
 تعیـین تعـداد     کنون مطالعات متعددي در ارتبـاط بـا       تا
ي مقاومت و نحوه توارث آنهـا در ارقـام تجـاري و             ها  ژن

هـاي گنـدم    نـسبت بـه زنـگ     گنـدم   هاي امیـدبخش    الین
   سـینگ و راجـرام    براساس گـزارش    . صورت گرفته است  

)Rajaram 1994 Singh &(   ــت ــورداري از مقاوم برخ
متوسط مرحله گیاه کامل نسبت بـه زنـگ زرد در ارقـامی      

، Penjamo 62، Lerma Rojo 64 ،Nacozari 76ماننـد  
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Tesia 79 و Wheaton ژن مقاومــت عمــل جــهینت Yr18 
هـا    که سـال زین Pavon 76رقم علت مقاومت . بوده است

 یک رقم با مقاومـت      صورت  بهگر  یمناطق د در مکزیک و    
دو وجـود   زنگ زرد باقی مانده اسـت       در برابر   قابل قبول   

 بـوده  هـا  آنیفزایـش  اآثار  مقاومت والقاکنندهژن ناشناخته  
چنین در تحقیقات  هم).Singh & Rajaram 1994 (است

نـسبت   Tonichi 81د که مقاومت رقم شمذکور مشخص 
مرحله گیاه کامل توسط دو ژن با خواص        در  به زنگ زرد    

ـ       یزایشـاف ـ    Yr18ها  ـ کـه یکـی از آن رل ـاشد، کنتـ  ـ مـی ب
  .شود می

ـ  ـر در سراسـ   ـوثـاومت ترکیبی م  ـن نوع مق  ـای یا ـر دن
ـ هـــ ب ـ امـن ـ ـخ) Yr18 )Yr18 complexب یرکـ ت ده ـوان
 ذاکـري مطالعات  ).Rajaram et al. 1996 (تـده اسـش
)Zakeri 2002(   در استرالیا نشان داد که منـابع مقاومـت 

 هر کدام   YrAlba و   Yr18  ،YrFalcoبه زنگ زرد شامل     
شوند  توسط یک ژن مقاومت مرحله گیاه کامل کنترل می        

در  .هـستند   مـستقل   متفـاوت و   یکدیگرو هر سه ژن از      
مطالعه دیگري در استرالیا مشخص شد که ارقـام داراب          

یـک ژن مقاومـت      يداراکدام حـداقل      و نیک نژاد هر    2
اي و یک ژن مقاومت گیاه کامل نسبت به زنـگ           گیاهچه

 مطالعـات انجـام شـده در    ).Afshari 2000 (هستندزرد 
 هر کدام N-75-16 رقم چمران و الین نشان داد کهایران 

داراي یک ژن مقاومت موثر در مرحله گیاهچه نسبت به          
از زنـگ  ) 134E134A+) Afshari et al. 2003پاتوتیپ 

بـراي مقاومـت ارقـام     ).Afshari 2006 (باشـند یمـ زرد 
ــیراز و دز   ــشتاز، ش ــیرودي، پی ــت، ش ــرمرودش   در براب

 در  از آنها  ی حضور دو ژن مقاومت که یک      ،پاتوتیپ فوق 
اي و دیگري در مرحله گیاه کامل موثر        اهچهـ گی لهـمرح
 C-78-18 و   C-78-7هـاي    الین ن،یچن هم .شد تعیین   بود

-N-75 گیاه کامل و الین       مقاومت هر کدام داراي دو ژن    

 تـ مقاومژن اي و دو گیاهچه  مقاومت  داراي یک ژن   15
   گیـــاه کامـــل نـــسبت بـــه پاتوتیـــپ مـــذکور بودنـــد

)Afshari 2006.(  
 از زنگ زرد    ی خسارت ناش  ياهمیت اقتصاد با توجه به    

در  مقاومـت    یگندم در ایران الزمـست کـه اسـاس ژنتیکـ          
 رقـم   صورت  بهقبل ازاینکه   هاي انتخابی امید بخش     ژنوتیپ

در دسترس بودن ایـن     . شود شوند مشخص    ی معرف يتجار
 مقاومـت   ي و دارا  ی ارقام چند ژن   یاطالعات در تعیین نهای   

 در مناطق گنـدم     یتنوع ژنتیک مطلوب به زنگ زرد و ایجاد       
 يهـا يپـرآزار خیز به منظور کـاهش یـا تـاخیر در ظهـور             

.  خواهـد داشـت    ی قابل توجه  تأثیر جدید   )هايویروالنس(
ت در برابر   ي مقاوم ها  ژنتعداد   نییعت ، این بررسی  هدف از 

 بیمـاري بـه   مقاومـت   پذیريوراثتنحوه   وگندم   زنگ زرد 
بخـش و ارقـام     امیـد هـاي انتخـابی     ژنوتیـپ  از   يتعداددر  

  .بودتجاري گندم استان فارس 
  

  ها مواد و روش
  یاهیگ مواد
 انتخابی امیدبخش مربـوط     نیال 17ق،  ی تحق ین انجام ا  يبرا

-M-79-4, M-79-5, M-79)  شـامل به اقلیم معتدل کـشور 

13, M-79-17, M-79-18, M-80-4, M-80-5, M-80-6, 
M-80-12, M-80-13, M-80-20, M-81-3, M-81-5, M-

81-8, M-81-13, M-81-15, M-81-18)    ــدو الو  نی
هــاي امیــدبخش ژنوتیــپاز  S-79-10 و S-78-11ی انتخــاب

، ، نیـک نـژاد    2داراب   يو چهار رقم گندم تجـار       گرم یماقل
در . )1 جـدول (مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد          استار   بهار و 
نـان از سـطح     ی زنگ زرد به منظـور اطم      یشی آزما يهاخزانه

، پنج رقـم چمـران، مرودشـت،        هاشی در آزما  یماريب یکاف
  .شدندعنوان شاهد استفاده  بهیشیراز، فالت و بوالن
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 زنگ زرد در مراحل +166E138 A از ارقام تجاري گندم نسبت به پاتوتیپ يتعداد امیدبخش و منتخبهاي عکس العمل ژنوتیپ .1جدول 
  اي و گیاه کاملگیاهچه

Table 1. Response of selected genotypes of elite wheat and some commercial cultivars to yellow rust pathotype 166E138A+ at 
seedling and adult plant stages 

 

 العمل نسبت به زنگ زردعکس
Response to yellow rust  

  

 رقم/الین
line/ cultivar  

 ايگیاهچهمرحله 
seedling stage 

  له گیاه کاملمرح
adult plant stage 

  شجره
pedigree  

 

7 40MS  Anza/3/Pi/Nar//Hys/4/Alborz/5/1-66-75 M-79-4  
7+ 30MR 4777//Fkn/Gb/3/Vee"S"/4/Buc"S"/5/1-66-44 M-79-5 
7+ 80S 1-67-78/5/Cnn Knakoy//KC66/3/SKP35/4/Vee"s" M-79-13 
-  60MS DH2-390-1563 F3Gds/4/Anza/3/Pi//Hys/5/1-6 M-79-17 
7 70MS W3918A/Jup/GRU90-201739 M-79-18 

4+C 50MR Azd/HD 2172//N-83035 M-80-4 
6+C 50MS  Azd/HD 2172//N-83035 M-80-5 
7+ 40MS Azd/HD 2172//N-Kuze"s" M-80-6 
7+ 40MS Bow"s"/Nkt"s"/5/Huac"s"/Ti-R/3/Art*2/7c//Nac/ M-80-12 
7 40MS 1-65-55/5/Pewee"s"/Azd/4/Anza/3/Pi/Nar//Hys M-80-13 
7 50MS SHUHA"s"/SER182 M-80-20 
7 70S Flt/Tjn M-81-3 
7 40MS Ures 81//HD 2206/Hork"S"/3/1-67-78 M-81-5 
7 50MR Ures 81//HD 2206/Hork"S"/3/1-67-78  M-81-8 
7 60MS Hahn"S"//Mjl/Lira//Rsh2 M-81-13 

7 20MS Hahn"S"//Mjl/Lira//Rsh2 M-81-15 

0 20MS  CHAM 4/SHUHA"S" M-81-18 
7 70MS Bow"s"/Cm34798/3/snb/.. S-78-11 
7 60MS Pbw 343 Oind S-79-10 
7 90S  LFN/SDY//PVN استار 

7 70MS  Maya''S''/Nae  2داراب 

0  R F134-71/Crow''S'' نژادنیک 

0;2C 30MR BLOYKA ICW84-0008-013AP-300L-3AP-300L-
0AP بهار 

8 100S WW119/WW15//Egret Avocet S 
8 100S -   شاهد(بوالنی(  
7 50MR-MS HD2172/Bloudon//Azd مرودشت  
7  70MR-MS GV/D630//AlD''S''/3/Azd شیراز  
8 90S KVZ/BUHO//KAL/BB فالت  
7  80MS-S Attila چمران  
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  F3ها و ایجاد جمعیت انجام تالقی

ــال   ــاییز س ــشی در پ ــپ آزمای ــر ژنوتی ــه1381ه   در مزرع
 یـک   يرو زرقـان    ي کـشاورز  تحقیقاتی ایستگاه تحقیقـات   
با رقـم   1382سال  اواسط بهار خط یک متري کشت شد و

Avocet S فاقـد ژن مقاومـت بـه     ( به عنوان والد حـساس
 در اوایـل    ی هیبرید هر تالقـ    بذرهاي. دش تالقی   )زنگ زرد 

 پـنج بـذر     1382در پـاییز     .ند برداشـت شـد    1382مـاه    تیر
کشت از آنها    F1هاي  تشکیل بوته  يبرااز هر تالقی    هیبرید  
 F1  مختلف از دو بوته   F2 بذرهاي 1383ماه    در تیر  شده و 

 تعـداد  1383پـاییز   در. هر تالقی برداشت شـدند مربوط به   
 در نظـر  F2 بـذر از هـر کـدام از دو جمعیـت         150حداقل  

 1384مـاه   در تیـر  شـد و گرفته شده براي هر تالقی کشت     
  .ند برداشت شداز آنها F3 بذرهاي

  
   کاملهیاگ مقاومت یبیارزا

مرحله گیاه کامـل در مزرعـه،        ي ها  انجام آزمایش  به منظور 
مربـوط    F2معیـت ج تولید شده از دو  F3 الین240حدود 

 بـذر از    70 الین از هر جمعیت و       120حدود  ( یهر تالق به  
یز یدر پـا   ،م شاهد ارق ا زین خود و    همراه والدین به   )هر الین 

بـه منظـور    . کاشـته شـدند    دو خط یک متـري     ي رو 1384
چنـد  از  در اطراف خزانـه مخلـوطی       ،  بیماريشتر  یتوسعه ب 

) بوالنی، موراکـو و قـدس     (رقم حساس به زنگ زرد گندم       
اسپورپاشی مصنوعی با استفاده از نمونه زنگ       . کاشته شدند 

زرد جمع آوري شده از مزارع منطقه زرقان و مرودشت که           
ــپ  ــاتولوژي غــالت موســسه  توســط وآنهــا پاتوتی احــد پ

ــال و   ــه نه ــالح و تهی ــات اص ــذر تحقیق ــوان ب ــت عن   تح
166E138A+   در  سـه نوبـت      یطـ  ه بـود   تشخیص داده شد

 صـورت   1385 تا اوایـل بهـار       1384زمستان  اواسط  فاصله  
بـه  نـسبت   ها   العمل الین یادداشت برداري از عکس   . گرفت

درصد پوشش آلودگی روي برگ و تیـپ        بر اساس   بیماري  

 کاب دگی به ترتیب با استفاده از روش اصالحی مقیاس        آلو
(The Modified Cobb,s scale)  (Peterson et al. 1948) 

در بهـار   (Roelfs et al. 1992) رولفز و همکـاران  روش و
 و  روز روي بـرگ پـرچم  10 در دو نوبت به فاصـله        1385

 که تیپ و شدت آلودگی روي رقم شـاهد حـساس          هنگامی
  . صورت گرفت، بود 100S)بوالنی(
 
  ياهچهیاگ مقاومت یبیارزا

ــپ ــک   ارقــام تجــاري و،هــاي امیــدبخشواکــنش ژنوتی ی
 در Avocet S بـا  رقـم بهـار   ی حاصل از تالقـ F3جمعیت 

ــپ    ــه  پاتوتی ــسبت ب ــه گیاهچــه ن ، در +166E138Aمرحل
واحــد پـاتولوژي غــالت موسـسه تحقیقــات    يهـا گلخانـه 

 اینتاشمک روش   بذر بر اساس روش    اصالح و تهیه نهال و    
ایـن   يبرا. دشن ییتع )McIntosh et al. 1995 (همکارانو 

 يتجـار ارقـام  و  امیـدبخش    يها هر کدام از الین     از منظور،
 یـاد   F3 بذر در یک گلدان و در مـورد جمعیـت            25تعداد  

 بـذر در دو گلـدان کوچـک         50 حـدود شده از هـر الیـن       
بـا  متـر کـشت و در گلخانـه           سـانتی  10پالستیکی به قطـر     

تلقـیح  . گراد قرار داده شـدند     درجه سانتی  15 -20حرارت  
ها صـورت   مصنوعی زنگ زرد در مرحله دو برگی گیاهچه       

براي این منظور یـک گـرم از اسـپورهاي پاتوتیـپ            . گرفت
166E138A+     با پنج گرم پودر تالک مخلوط شده و توسـط 

ـ       هـا  گیاهچـه طـور یکنواخـت روي      هدستگاه پـودر پـاش ب
 24ها براي مـدت     زنی، گیاهچه بعد از مایه  . دشاسپورپاشی  

گـراد،    درجـه سـانتی    10ساعت به اطاق سـرد بـا حـرارت          
شرایط تاریکی و رطوبت نسبی در حالت اشـباع قـرار داده            

هـاي کریـستالی در      ها سپس در زیـر سـرپوش      نمونه. شدند
 سـاعت   14گراد و دوره نـوري        درجه سانتی  17±2حرارت  

 ساعت تـاریکی در     10و   لوکس   16000روشنایی با شدت    
العمل و  یادداشت برداري از عکس   . گلخانه نگهداري شدند  
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 17 الـی    14تیپ آلودگی مواد نسبت به زنـگ زرد بعـد از            
  نیــــل و همکــــارانمــــکروز بــــا اســــتفاده از روش 

)McNeal et al. 1971(صورت گرفت .  
  

  هادادهتجزیه 
ها  مشتق شده از کلیه تالقی     F3هاي  توجه به واکنش الین    با

فقط بـراي یـک     ( در مرحله گیاه کامل و در مرحله گیاهچه       
نسبت بـه  ) Avocet S با  رقم بهاریجمعیت حاصل از تالق

  مقـاوم تفـرق نیافتـه     زنگ زرد، هر جمعیت بـه سـه گـروه         
)non-segregating resistant(،   ــه ــرق یافتـ ــاوم تفـ  مقـ

segregating resistant(یافتــــه و حــــساس تفــــرق ن  
)non-segregating susceptible( با مقایـسه  . تقسیم شدند

بینـی  هـاي پـیش   دست آمده با نـسبت    هاي ژنتیکی به  نسبت
 )Chi-square(شده آنها از طریق آزمون آماري مربـع کـاي         

 .Little & Hills 1978, LeClerg et al (مطابق فرمول زیر

هـاي  تیپ و نیز نحوه توارث آنها در ژنو       ها  ژنتعداد   )1962
  :شدمشخص  یشیآزما

∑=
E
E)2-(O1)d.f.-2(nχ

   
O : العمل مـشابه نـسبت      شده با عکس   دیدههاي  تعداد الین

  .به زنگ زرد در یک گروه از یک جمعیت
E : ـ  (بینـی شـده     هاي پـیش  تعداد الین بـا  ) ظر تئـوري  ـاز ن

العمل مشابه نسبت به زنـگ زرد بـراي گـروه فـوق             عکس
  .الذکر در همان جمعیت

  
  یج و بحثنتا

العمـل والـدین در مرحلـه گیـاه کامـل در مزرعـه و               عکس
 از زنـگ    +166E138Aمرحله گیاهچه نسبت بـه پاتوتیـپ        

ج نـشان داد کـه   ینتـا .  منعکس شده اسـت 1زرد در جدول   
م یمربوط به اقل  هاي امیدبخش    ژنوتیپ از ژنوتیپ   12تعداد  

ژنوتیـپ  سـه    ،حـساسیت العمـل نیمـه   داراي عکـس  معتدل  
ــس ــهداراي عک ــل نیم ــپ داراي  العم ــت و دو ژنوتی مقاوم

العمل حساسیت نسبت به پاتوتیپ مذکور در مرحلـه      عکس
ـ ال و   2م داراب   ـرق. ندـهستگیاه کامل در مزرعه      هـاي  نـی

S-78-11  و S-79-10وحـساسیت  العمل نیمـه  داراي عکس 
 و   داراي واکـنش مقاومـت     ترتیـب  و بهار به   نیک نژاد ارقام  
رقـم اسـتار،    در مقابـل،    . نـد له بود مرحن  یا در   مقاومتنیمه

 و شاهد حساس بوالنی نسبت بـه  Avocet Sوالد حساس 
در . نـشان دادنـد   العمل حساسیت   پاتوتیپ ذکر شده عکس   

هـاي امیـدبخش   مرحله گیاهچـه در گلخانـه اکثـر ژنوتیـپ     
به . داراي واکنش حساسیت نسبت به پاتوتیپ مذکور بودند       

ژنوتیـپ  دو  ن و   یک ژنوتیپ داراي واکنش مـصو     هر حال،   
میان ارقام مورد مطالعـه،   در. بودندمقاوم نیمهداراي واکنش 

 و ارقام اسـتار و      ، رقم بهار نیمه مقاوم    رقم نیک نژاد مصون   
 S-79-10 و S-78-11هــاي امیــدبخش  و ژنوتیــپ2داراب 

 به دلیـل   M-79-17  ژنوتیپبذرهاي. همگی حساس بودند
 قـارچی   برد  خـاک آلودگی احتمالی خاك گلدان به بیمـاري        

سبز نشدند و لذا واکنش آن نسبت به زنگ زرد در مرحلـه             
  .گیاهچه مطالعه نشد

 F3اي  ـهـ  ژنتیکـی در جمعیـت     تجزیـه حاصل از   نتایج  
هـاي امیـدبخش و ارقـام       دست آمده از تالقـی ژنوتیـپ      ـهب

 در مرحلـه گیـاه کامـل در    Avocet Sتجاري گندم با رقـم  
ــپ   ــه پاتوتی ــسبت ب ــه ن ــدول در +166E138Aمزرع  2 ج

ـ    نسبت. منعکس شده است   دسـت آمـده از     ههاي ژنتیکـی ب
هـاي   مشتق شده از تالقی ژنوتیـپ  F3هاي  واکنش جمعیت 
 ,M-79-4, M-79-5, M-79-18, M-80-13امیدبخش گندم

M-80-20, M-81-5,  ، S-78-11، S-79-10  2رقم دارابو 
هاي  مطابقت قابل قبولی با نسبتAvocet Sبا رقم حساس 

) مقاوم تفرق یافته  ( 2،  )مقاوم تفرق نیافته  ( 1بینی شده   پیش
  که داللت بر وجود یـک      داشتند  ) حساس تفرق نیافته  ( 1و  
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 از تعداديهاي منتخب امیدبخش و هاي حاصل از تالقی ژنوتیپهاي ژنتیکی در جمعیت و آزمون نسبتF3هاي العمل الینعکس. 2جدول 
   زنگ زرد در مرحله گیاه کامل+166E138Aنسبت به پاتوتیپ Avocet S ارقام تجاري گندم با رقم 

Table 2. Responses of F3 lines and genetic ratios test in populations derived from the crosses of selected genotypes of elite and some 
commercial wheat cultivars with Avocet S to yellow rust pathotype 166E138 A+ at seedling and adult plant stages 

  F3ھاي فراواني الین
Frequency of F3 lines  

 تالقي
Cross 

 خانواده
Family مقاوم تفرق نیافتھ 

Non-segregating resistant 
 مقاوم تفرق یافتھ

Segregating resistant 
 حساس تفرق نیافتھ

Non-segregating susceptible 

 مربع كاي
x² 

 مقدار احتمال
P valuens 

  آزمون ھمگني
Contingency chi- 

squared table 

1 24 70 26 x² 1:2:1= 3.4 P 2 d.f.> 0.10 
M-79-4/ Avocet S 

2 32 66 22 x²1:2:1= 2.86 P 2 d.f.> 0.10 
x² Con. =3.51,  
P 2 d.f.> 0.10 

1 26 70 24 x²1:2:1= 3.4 P 2 d.f.> 0.10 
M-79-5/ Avocet S 

2 29 68 23 x² 1:2:1= 2.7 P 2 d.f.> 0.25 
x² Con. =0.44,  
P 2 d.f.> 0.75 

1 0 0 120 *  
M-79-13/ Avocet S 

2 0 0 120 *  
* 

1 50 64 6 x² 7:8:1= 0.68 P 2 d.f.> 0.50 
M-79-17/ Avocet S 

2 53 57 10 x² 7:8:1= 1.78 P 2 d.f.> 0.25 
x² Con. =0.98,  
P 2 d.f.> 0.50 

1 37 58 25 x² 1:2:1= 2.53 P 2 d.f.> 0.25 
M-79-18/ Avocet S 

2 34 59 27 x² 1:2:1= 0.85 P 2 d.f.> 0.50 
x² Con. =0.42, 
 P 2 d.f.> 0.75 

1 50 59 11 x² 7:8:1= 1.76 P 2 d.f.> 0.25 
M-80-4/ Avocet S 

2 48 64 8 x² 7:8:1= 0.68 P 2 d.f.> 0.50 
x² Con. =1.59,  
P 2 d.f.> 0.25 

1 56 59 5 x² 7:8:1= 1.08 P 2 d.f.> 0.50 
M-80-5/ Avocet S 

2 58 56 6 x² 7:8:1= 1.71 P 2 d.f.> 0.25 
x² Con. =0.53,  
P 2 d.f.> 0.75 

1 46 64 10 x² 7:8:1= 1.90 P 2 d.f.> 0.25 
M-80-6/ Avocet S 

2 56 58 6 x² 7:8:1= 0.60 P 2 d.f.> 0.50 
x² Con. =5.07,  
P 2 d.f.> 0.05 

1 49 66 5 x² 7:8:1= 1.66 P 2 d.f.> 0.25 
M-80-12/ Avocet S 

2 55 56 9 x² 7:8:1= 0.68 P 2 d.f.> 0.50 
x² Con. =4.21,  
P 2 d.f.> 0.10 

1 33 63 24 x² 1:2:1= 1.65 P 2 d.f.> 0.25 
M-80-13/ Avocet S 

2 27 62 31 x² 1:2:1= 0.40 P 2 d.f.> 0.75 
x² Con. =3.14,  
P 2 d.f.> 0.10 

1 23 62 35 x² 1:2:1= 2.53 P 2 d.f.> 0.25 
M-80-20/ Avocet S 

2 27 65 28 x² 1:2:1= 0.85 P 2 d.f.> 0.50 
x² Con. =2.24,  
P 2 d.f.> 0.25 

1 0 0 120 *  
M-81-3/ Avocet S 

2 0 0 120 *  
* 

1 28 70 22 x² 1:2:1= 0.40 P 2 d.f.> 0.75 
M-81-5/ Avocet S 

2 22 58 20 x² 1:2:1= 2.64 P 2 d.f.> 0.25 
x² Con. =3.52,  
P 2 d.f.> 0.10 

1 45 68 7 x² 7:8:1= 2.97 P 2 d.f.> 0.10 
M-81-8/ Avocet S 

2 49 46 7 x² 7:8:1= 0.53 P 2 d.f.> 0.75 
x² Con. =0.59,  
P 2 d.f.> 0.50 

1 45 43 3 x² 7:8:1= 2.08 P 2 d.f.> 0.25 
M-81-13/ Avocet S 

2 46 56 6 x² 7:8:1= 0.19 P 2 d.f.> 0.90 
x² Con. =3.08,  
P 2 d.f.> 0.10 

1 46 70 4 x² 7:8:1= 4.10 P 2 d.f.> 0.10 
M-81-15/ Avocet S 

2 48 67 5 x² 7:8:1= 2.03 P 2 d.f.> 0.25 
x² Con. =0.46,  
P 2 d.f.> 0.75 

1 40 53 5 x² 7:8:1= 0.72 P 2 d.f.> 0.50 
M-81-18/ Avocet S 

2 60 56 4 x² 7:8:1= 2.97 P 2 d.f.> 0.10 
x² Con. =4.21,  
P 2 d.f.> 0.10 

1 17 42 27 x² 1:2:1= 2.37 P 2 d.f.> 0.25 
S-78-11/ Avocet S 

2 12 33 15 x² 1:2:1= 0.90 P 2 d.f.> 0.50 
x² Con. =2.03,  
P 2 d.f.> 0.25 

1 13 33 14 x² 1:2:1= 0.63 P 2 d.f.> 0.50 
S-79-10/ Avocet S 

2 23 43 28 x² 1:2:1= 1.21 P 2 d.f.> 0.50 
x² Con.= 3.37,  
P 2 d.f.> 0.10 

1 0 0 120 *  
Star/ Avocet S 

2 0 0 120 *  
* 

1 34 58 28 x² 1:2:1= 0.74 P 2 d.f.> 0.50 
Darab 2/ Avocet S 

2 11 28 9 x² 1:2:1= 1.50 P 2 d.f.> 0.25 
x² Con. =4.93,  
P 2 d.f.> 0.05 

1 45 68 7 x² 7:8:1= 2.17 P 2 d.f.> 0.25 NickNejad/ Avocet 
S 2 47 65 8 x² 7:8:1= 1.02 P 2 d.f.> 0.25 

x² Con. =0.36,   
P 2 d.f.> 0.75 

1 57 59 4 x² 7:8:1= 2.03 P 2 d.f.> 0.25 
Bahar/ Avocet S 

2 49 66 5 x² 7:8:1= 1.66 P 2 d.f.> 0.25 
x² Con. =2.20,  
P 2 d.f.> 0.25 
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هـر دو    مقادیر مربع کاي،     بر اساس . ژن مقاومت غالب دارد   
تبعیـت   1:2:1 یپینسبت فنوت از   ، از هر تالقی   منتججمعیت  

  ي مربـــع کـــای همگنـــدر ضـــمن آزمـــون. کننـــدمـــی
) Contingency chi-squared table(  بیــانگر همگنــی 

 توجه با .)2جدول   (مطلوب بین دو جمعیت هر تالقی بود      
 بـه  بـاال  در شـده  گفتـه  يهـا پیـ ژنوت یتمامحساسیت   به

، بـه   )1جـدول   (چـه   گیاه مرحله در +166E138Aپاتوتیپ  
 شده در آنها از نـوع ژن مقاومـت       ییرسد ژن شناسا  نظر می 

گفتـه شـده در      يهـا پیـ ژنوتالعمل  عکس.  کامل باشد  گیاه
 تـا   30MRنسبت به پاتوتیـپ مـذکور از        کامل   گیاهمرحله  
70MS            حـساسیت   متغییر بـوده و اکثـر آنهـا واکـنش نیمـه
ــا. داشــتند ــزارعدر شــرایط  بیمــارين مقــدار ی  تجــاري م
 و گـسترش و     نبـوده العمـل قابـل قبـول و مطلـوبی          عکس

منجر به ایجاد خـسارت و کـاهش      تواند   یمتوسعه بیماري   
 یـک ژن مقاومـت از   2ب براي رقـم دارا   قبالً. شودعملکرد  

اي و یک ژن از نوع گیاه کامل نسبت به زنـگ            نوع گیاهچه 
   .)Afshari 2000 (شده بودزرد تعیین 

ــت     ــه ژن مقاوم ــد ک ــشخص ش ــق حاضــر م در تحقی
 بـی اثـر    +166E138Aاي این رقم در برابر پاتوتیپ       گیاهچه

 .تـسـ زاماريـبیـ ذکور  ـمـ پاتوتیـپ بـراي ژن      ن  یاو  بوده  
 ژن مقاومت مرحلـه گیـاه کامـل       ن مشخص شد که   یچنمـه
 را در حد قابـل قبـول تجـاري در    آنتواند نیز نمین رقم   یا

-Mهايرقم استار و ژنوتیپ   . مقابل بیماري محافظت نماید   

اي و  فاقد ژن مقاومت از نـوع گیاهچـه  M-81-3 و  79-13
رقـم اسـتار   . گیاه کامل در برابر پاتوتیپ مورد مطالعه بودند       

 در  )100S-70 (اي واکنش حـساسیت   هاي اخیر دار   در سال 
رو  از ایـن   .مزارع مناطق مختلف استان فـارس بـوده اسـت         

ـ از ا. نیستادامه کشت آن در استان فارس قابل توصیه         ن ـی
 ک رقم  که برخوردار بودن ی     شود ی م يرـیگهـجی نت یررسـب

 مقاومـت ژن از نـوع   اگـر    مخصوصاًاز یک ژن مقاومت که      

، باشد )Race specific resistance gene(  اختصاصی-نژاد
تجربیـات چنـد دهـه اخیـر در         . اسـت یک نقیـصه بـزرگ      

رو هکشورهاي تولید کننده گندم که با مشکل زنگ زرد روب         
 بیانگر این امر بوده که مقاومت اکثر ارقـام تجـاري            هستند،

صاصی ــ اومت اخت ـکه متاثر از یک ژن مقاومت از نوع مقـ         
در اثــر ال ـســند ـس از چـــوالً پـــ، معمــدـانــودهـبــ
ـ    جد يهاپـیـوتـپات  ده و در  ـه شـ  ـکـست ـگ زرد ش  ـیـد زن
از خــط تولیــد حــذف ام ـن ارقـــیــاوارد ـیاري از مـــســـب

 ,Johnson 1988, 1992, McIntosh 1992a (انــد شــده

Wellings et al. 2000(.  
در تـک ژنـی      مقاومـت    يدارارقم فالت از جمله ارقام      

ایـران   در ید شمـس ل دهه هفتـا یاواکه  بودهبرابر زنگ زرد    
ژن مقاومـت از نـوع       يرقـم دارا  ایـن   .  شـده اسـت    یمعرف

 بــوده و واکــنش آن نــسبت بــه Yr9 نــام بــا  وياگیاهچــه
بـوده   اختـصاصی    - نـژاد  هاي زنگ زرد به صورت    پاتوتیپ

مقاومت این رقم بالفاصله پـس از کـشت وسـیع آن            . است
. هاي جدید زنگ زرد شکسته شد     در ایران با ظهور پاتوتیپ    

رغم داشتن سازگاري باال و دارا بودن صـفات زراعـی           لیع
مطلوب در برخی از ارقـام تجـاري، محـدود بـودن تعـداد              

ثر نسبت به زنگ زرد، کشت آنهـا را بـا   ؤي مقاومت مها  ژن
 ,Johnson 1988 (ریسک پذیري زیـاد همـراه مـی سـازد    

Johnson & Bimb 1996, Rajaram et al. 1996(.   
ثر مقاومت گیاه کامل بـه      ؤه منابع م  اند ک محققین دریافته 

 بـا اثـرات  زنگ زرد داراي دو یا تعداد بیشتري ژن مقاومت        
 McIntosh et al. 1995, Singh( تندهسافزایشی مقاومت 

& Rajaram 1994(.ي هـا  ژنریـزي جهـت ترکیـب     برنامه
مقاومت موثر نـسبت بـه زنـگ زرد مـی بایـست براسـاس          

نتیکی مقاومت ارقام و نیز     داشتن اطالعات کافی از اساس ژ     
  هــــاي جدیــــد پــــیش بینــــی بــــروز پاتوتیــــپ   

) Park et al. 2009(  که احتمال حمله آنها به ارقام جدیـد 
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  معرفـــی شـــده داده مـــی شـــود، صـــورت پـــذیرد     
)McIntosh 1992a, McIntosh & Brown 1997, 

Rajaram et al. 1988, Wellings & McIntosh 1998.(  
 در هر دو جمعیـت منـتج از         F3هاي  توزیع فراوانی الین  

-M-80-6 , M-80هاي امیـدبخش  تالقی هر کدام از ژنوتیپ

12, M-81-8, M-81-13, M-81-15 با Avocet S در مرحله 
 تطـابق رضـایت     +166E138Aگیاه کامل نسبت به پاتوتیـپ       

 ،)مقاوم تفـرق نیافتـه    ( 7 هاي پیش بینی شده   بخشی با نسبت  
داشـت  )  تفـرق نیافتـه    حـساس ( 1و  ) مقاوم تفرق یافتـه   ( 8
ـ  که داللت بر تغییرات ژنتیکـی در دو      ) 2جدول  (  یمکـان ژن

دو  هـر    عیتنشان از تب  مربع کاي     مقادیر ، در این ارتباط   .دارد
 7:8:1 یپیاز نـسبت فنـوت    هر تالقی   از   دست آمده هبجمعیت  

مرحله گیـاه کامـل   در این دو ژن غالب و مستقل      بنابر .داشت
پاتوتیـپ  شـده در بـاال در برابـر         گفتـه    يهانیدر مقاومت ال  
166E138A+  آزمــونبـر اسـاس   در ضـمن  .  دخالـت دارنـد 

در کلیه موارد همگنی رضایت بخشی بین        ي مربع کا  یهمگن
هـر تالقـی وجـود داشـت        دست آمـده از     هب F3دو جمعیت   

هـاي مـذکور در     العمل حساسیت ژنوتیپ  عکس .)2جدول  (
نگر عـدم   بیـا ) 1جـدول   (مرحله گیاهچه بـه پاتوتیـپ فـوق         

ــؤثر گیاهچــه  ــیوجــود ژن مقاومــت م ــا م . باشــداي در آنه
حـساسیت و بـا شـدت متوسـط در سـه            العمـل نیمـه    عکس

 استفاده از آنهـا را  M-81-13و  M-80-12, M-80-6ژنوتیپ 
باشـد  در مناطقی که فشار و شدت بیماري زنگ زرد باال مـی           

-M و   M-81-8سازد ولی از دو ژنوتیـپ       با مشکل مواجه می   

هـاي اصـالحی در راسـتاي تولیـد        توان در برنامـه    می 81-15
  . ارقام مقاوم به زنگ زرد استفاده نمود
-M-80هاي امیـدبخش  بروز واکنش مقاومت در ژنوتیپ    

4, M-80-5, M-81-18  و رقم نیک نژاد در مرحله گیاهچه 
هاي  در جمعیت  شده   دیدههاي ژنتیکی   و نسبت ) 1جدول  (

F3 حاصل از تالقی آنها با Avocet S در مرحله گیاه کامل 

 داردداللت بر وجود دو ژن مقاومـت   ) 2جدول  (در مزرعه   
که حداقل یکی از آنهـا از نـوع مقاومـت مرحلـه گیاهچـه               

موضـوع نیـاز بـه مطالعـات        بهتر   جهت روشن شدن     .است
 حاصـله بـا پاتوتیـپ مـذکور در          F3هاي  بیشتر در جمعیت  

عرفـی تـاکنون    رقم نیک نژاد از بدو م     . استمرحله گیاهچه   
  .داراي مقاومت مطلوب به زنگ زرد بوده است

 در مرحلـه گیاهچـه در   Avocet Sو  ارقام بهار واکنش
 و  2C;0 به ترتیـب     +166E138Aگلخانه نسبت به پاتوتیپ     

ـ     نـسبت . )1جدول   ( بود 8 دسـت آمـده از     ههـاي ژنتیکـی ب
ـ اتالقـی     مـشتق شـده از     F3هـاي   العمل الین عکس دو  نی

 پاتوتیـپ مـذکور درمرحلـه گیاهچـه بـا           ژنوتیپ نسبت به  
مقـاوم  ( 2،  )مقاوم تفرق نیافته  ( 1بینی شده   هاي پیش نسبت

مطابقـت داشـت    ) حـساس تفـرق نیافتـه     ( 1و  ) تفرق یافته 
. که داللت بر وجود یک ژن مقاومت غالب دارد     ) 3 جدول(

گلخانـه بـا    اي درنتـایج آزمـایش مرحلـه گیاهچـه     سهیمقا
در مزرعـه بـراي ایـن ژنوتیـپ         آزمایش مرحله گیاه کامـل      

اي و  داللت بر وجود دو ژن مقاومت یکی از نـوع گیاهچـه           
هـایی  در این ارتباط الیـن . داشتژن دوم از نوع گیاه کامل       

کـه در مرحلـه     ) براي جمعیت مورد آزمایش چهـار الیـن       (
گیاهچه در گلخانه نـسبت بـه پاتوتیـپ مـذ کـور واکـنش               

ر مزرعــه نیــز حــساسیت داشــتند در مرحلــه گیــاه کامــل د
 هـایی واکنش حساسیت از خود نشان دادند، ولی بقیه الیـن  

که در مرحله گیاهچـه حـساس بودنـد، در          )  الین 24تعداد(
العمل مقاومـت از    مرحله گیاه کامل در مزرعه داراي عکس      

نوع گروه مقاوم تفرق نیافته یا از نـوع گـروه مقـاوم تفـرق             
 کـه بـروز     ایـن موضـوع داللـت بـر ایـن دارد          . یافته بودند 

 مقاومت مرحله گیاه کامل بعـد از        يها  ژن از   یمقاومت ناش 
 از بـدو شـروع بلـوغ در          و معموالً  ياپایان مراحل گیاهچه  

ژن  رغم اینکه ایـن رقـم داراي دو   علی. شودیگیاه پدیدار م  
   مقاومـت آن بـه زنـگ زرد در اکثـر             ولی اخیـراً   ،مقاوم بود 
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نـسبت  Avocet S   رقمبابهار گندم رقم هاي ژنتیکی در یک جمعیت حاصل از تالقی ن نسبت و آزموF3 هايالعمل الینعکس. 3جدول 
  اي زنگ زرد در مرحله گیاهچه+166E138Aبه پاتوتیپ 

Table 3. Responses of F3 lines and genetic ratios test in a population derived from the cross of cultivar Bahar with Avocet S 
to yellow rust pathotype 166E138A+ at seedling plant stage 

  F3هاي فراوانی الین  تالقی
Frequency of F3 lines 

 

  خانواده

  نیافته تفرق حساس  یافته تفرق نیافته تفرق مقاوم

  مقدار احتمال  کاي مربع

Cross Family Non-segregating 
resistant 

Segregating 
 

Non-segregating 
susceptible χ² P valuens 

Bahar/ Avocet S 40-5 26 60 28 χ² 1:2:1= 0.38 P 2 d.f.> 0.75 

ns     :دار بودن در سطح  دار، جهت معنی غیر معنیP= 0.05 با دو درجه آزادي مقدار P است5.99 برابر .  
  

هـاي  منـاطق ایـران از جملـه           و پاتوتیپ  1389در سال   
  هـــــاي فــــارس بــــا ظهــــور پاتوتیــــپ    اســــتان 

 Yr27 66E0A+, ،134E158A+  166وE150A+ ــال  در سـ
زایی دهنده وجود بیماري   شکسته شده است که نشان     1390

العمـل ایـن رقـم در       عکس. استبراي هر دو ژن مقاوم آن       
مرحله گیاه کامل در خزانـه زنـگ زرد ایـستگاه زرقـان در              

 ه استبود60S  و 80MSترتیب  به1390 و 1389هاي  سال
هاي امیـدبخش   ژنوتیپ). نگارندگان اول و دوم   مشاهدات  (

M-79-13و M-81-3  و رقم استار فاقد ژن مقاومت نسبت 
  . بودندگفته شده در باالبه پاتوتیپ 

  بـــروز شـــرایط محیطـــی مـــساعد در ســـال زراعـــی
 همراه بـا گـستردگی کاشـت ارقـام حـساس            1392-1391
 درصد از   70 ارقام چمران و شیرودي که حدود        مانندگندم  

انـد، موجـب    طح کاشت گندم استان فارس را شامل بوده       س
رخداد اپیدمی و خـسارت اقتـصادي در سـطح وسـیعی از             

عالوه بر آن شـیوع بیمـاري بـا         . شدمزارع گندم این استان     
 از مناطق اسـتان    يشدت قابل توجه در مزارع جو در بسیار       

در همین ارتباط و بـر      ). مشاهدات نگارنده اول  (رؤیت شد   
 مدیریت محترم حفظ نباتات این استان،       هايشاساس گزار 

 هزار هکتار از مزارع گندم      80در سال زراعی مذکور حدود      

 قـرار  يمـار یباین ه یو جو تحت پوشش مبارزه شیمیایی عل   
-ریـزي با این توصیف، انجام اقدامات الزم و برنامه       . گرفت

هاي اصالحی مطلوب در جهت جایگزینی ارقـام حـساس          
نیمه مقـاوم بـه منظـور ایجـاد تنـوع       وم وبا ارقام جدید مقا   

ژنتیکی در ارقام مورد کاشت، رعایت اصول صحیح زراعی         
و در صورت لزوم مبارزه شیمیایی به موقـع جهـت کنتـرل             

 اطالع  .استبیماري وکاهش میزان خسارت بسیار ضروري       
در مـورد کاشـت   هـاي  از اساس ژنتیکی مقاومـت ژنوتیـپ    

ت یـ از اهمصـالحی گنـدم    هـاي ا   زنگ زرد در برنامـه     برابر
  . برخوردار استيادیزبسیار 

   مقاومـت   کـه  دهـد  دست آمـده نـشان مـی       اطالعات به 
ــپ  ــدادي از ژنوتی ــژاد   تع ــک ن ــم نی ــصوص رق ــا و بخ   ه

 از  کـه  هنسبت به زنگ زرد در حد قابل قبول تجـاري بـود           
  هــاي اصــالحی در جهــت   تــوان در برنامــه آنهــا مــی 

یـشتر بـه زنـگ زرد       ایجاد مقاومت مطلوب و با پایـداري ب       
ها داراي مقاومت نـا کـافی   استفاده نمود،  ولی اکثر ژنوتیپ     
تـوان در  ی کـه از آنهـا نمـ     و غیر قابل قبول تجـاري بودنـد       

 ارقـام مقـاوم     ی و فرایند تولید و معرفـ      ی اصالح يهابرنامه
    .استفاده نمود
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