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 Puccinia triticina(ايمطالعه اجزاء مقاومت در مرحله گیاهچه به بیماري زنگ قهوه

Eriksson (از ارقام تجاري گندم در تعدادي *  
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  چکیده
هاي قارچی گنـدم اسـت کـه هـر سـاله در      از مخربترین بیماري Puccinia triticina Erikssonگندم با عامل ) برگی(اي بیماري زنگ قهوه

به منظـور مطالعـه اجـزاء     .شودهاي مختلف باعث خسارت و کاهش عملکرد محصول گندم میکاري ایران با شدتبسیاري از مناطق گندم
نـژاد  ( اياي در گلخانه، با یک جدایه زنگ قهوهگیاهچه رقم تجاري گندم تحت شرایط کنترل شده و در مرحله 31مقاومت به این بیماري، 

CHHLS( در این تحقیق، اجزاء مقاومت . مورد ارزیابی قرار گرفتندتکرار  3هاي کامل تصادفی با  زنی و در قالب طرح بلوك مایه از لرستان
زنی تا ظهور اولین جوش روي تعداد روز از مایهتعیین دوره نهفتگی به صورت . شامل تیپ آلودگی و دوره نهفتگی مورد مطالعه قرار گرفت

محاسـبه  ) 0-4(و تیپ آلودگی به روش رولفز در مقیاس روز پس از مایه زنی ادامه داشت  14روز پس از مایه زنی شروع و تا  8که برگ 
ارقـام اروم  . باشندمی% 1سطح  در) -6463/0( نتایج مطالعه نشان داد که صفات تیپ آلودگی و دوره نهفتگی داراي همبستگی منفی. گردید

نتایج . بیشترین دوره نهفتگی و کمترین تیپ آلودگی و بوالنی به عنوان رقم حساس کمترین دوره نهفتگی و بیشترین تیپ آلودگی را داشتند
نهفتگـی اخـتالف آنهـا    باشند ولی براي دوره دار میداراي اختالف معنی% 1تجزیه واریانس نشان داد که ارقام براي تیپ آلودگی در سطح 

اي به سه گروه مجزا مقـاوم، نیمـه   اي مربوط به صفات مورد مطالعه ارقام گندم در مقاومت به زنگ قهوهدر تجزیه خوشه. دار نگردیدمعنی
رمند و ، گلستان، بک کراس روشن بهاره، بم، نیشابور، بک کراس روشن زمستانه، هی1خزر(گروه مقاوم شامل  .مقاوم و حساس تقسیم شدند

، شیراز، چناب، البرز 2، مهدوي، افالك، میهن الموت، بهار، داراب2، مغان1سیستان، کویر، پارسی، نوید، مغان(گروه نیمه مقاوم شامل ) اروم
  .باشد می) ، اترك، زرین، ارگ، اروند و بوالنی3زارع، مغان(و گروه حساس شامل ) و فالت

  ون، تیپ آلودگیضریب همبستگی، مقاومت، دوره کم: کلیدواژه
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Abstract 
Leaf rust caused by Puccinia triticina Eriksson is a major foliar disease of wheat, resulting in yield loss all 
over the world. In order to study the resistance components to leaf rust, a collection of 31 wheat cultivars 
was screened  under controlled conditions at seedling stage inoculated with an isolate (race CHHLS) which 
had been collected from Lorestan province in complete randomized block design with 3 replications. Latent 
period was determined by the number of days after inoculation to the appearance of first pustule on the leaf 8 
days after inoculation started and continued until 12 days after inoculation. Infection types on primary leaves 
were rated 12 days after inoculation using the Roelfs method in a scale of 0-4. The cultivar Orom, showed 
the lowest infection type, the longest latent period however, the cultivar Bolani had the shortest latent period 
and the highest infection type. Analysis of variance showed that there was a significant difference for 
infection type, but not for latent period among cultivars. There was a strong negative correlation (r= - 
0.6463) between infection type and latent period. Cluster analysis based on ward’s method, categorized the 
cultivars into three groups as Resistant  (Khazar1, Golestan, BKRB, Bam, Neyshabour, BKRZ, Hirmand and 
Oroum), Moderately Resistant  (Sistan, Kavir, Parsi, Navid, Moghan1, Moghan2, Mahdavi, Aflak, Mihan, 
Alamout, Bahar, Darab2, Shiraz, Chanab, Alborz and Falat) and Susceptible (Zare, Moghan3, Atrak, Zarin, 
Arg, Arvand and Bolani). 
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  مقدمه
 Puccinia triticinaاي، توسط قارچ بیماري زنگ قهوه

Eriksson شود، کـه در ایـران اولـین بـار توسـط      ایجاد می
ــال  ــفندیاري در سـ ــده اســـت  1326اسـ ــزارش گردیـ گـ

)Ghasemzade et al., 2010 .( اهمیت این بیماري بیشتر از
 & Kolmer(زنگ سیاه و کمتر از زنـگ زرد بـوده اسـت    

Liu, 2001 .(  50در ارقام حساس میزان خسارت بـیش از %
اجزاء مقاومت ). Ordonez et al., 2010(برآورد شده است 

از جمله مواردي است که در تعیین مکانیزم و نحوه توارث 
مقاومت کاربرد زیادي دارنـد، بطوریکـه هـر کـدام از ایـن      

ه صورت مجزا یا با هم قادر بـه تعیـین پارامترهـاي    اجزاء ب
 Riberio(ژنتیکی جامعه مورد نظر از نظر مقاومت هسـتند  

Dovale et al., 2001 .( در بین اجزاء مقاومت، دوره کمون
باشـد چـون خطـاي کمتـري دارد     یا نهفتگی مهمتـرین مـی  

)Zahravi et al., 2003 .(     یکـی دیگـر از اجـزاي مقاومـت
اثـر  ) Infection type(تیـپ آلـودگی   . اسـت تیپ آلودگی 

 ,.Roelfs et al( متقابل بین میزبان و عامـل بیمـاري اسـت   

هاي مبارزه با کاهش عملکرد، مقاومت از بین روش). 1992
تـرین روش بـراي کـاهش افـت عملکـرد      ژنتیکی اقتصادي

هـدف  ). Kolmer & Liu, 2001(ناشی از زنگ برگ است 
رزیـابی مقاومـت تـوارثی گنـدم     و ا از این آزمایش مطالعـه 

براساس بعضی از اجزا مقاومت از جملـه تیـپ آلـودگی و    
  .استبوده اي دوره کمون در مرحله گیاهچه

  هامواد و روش
نـژاد   جدایـه لرسـتان  (در این آزمایش اسپور زنگ برگ 

CHHLS(    که تعیین نژاد آن بر اساس روش اصـالح شـده
و با استفاده   (Long and Kolmer,1989)نامگذاري یکسان

ــک در   20از  ــا ایزوژنی ــن تقریب ــایی   5الی ــار ت ــروه چه گ

)Ordoñez et al., 2010 (   ،از موسسـه   انجـام گردیـده بـود
 جـدول ( تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه شد

رقم گندم مربـوط   30در ارزیابی مقاومت به زنگ برگ . )1
الح و که از موسسه تحقیقات اص 1390-91به سال زراعی 

تهیه نهال و بذر کرج دریافت شـده بودنـد در قالـب طـرح     
تکرار همراه با رقـم حسـاس    3بلوك هاي کامل تصادفی با 

بوالنی به عنـوان شـاهد نسـبت بـه جدایـه لرسـتان مـورد        
آزمایش قرار گرفتند، بدین منظور بذور هر رقم درون یـک  
گلدان حـاوي مخلـوطی از خـاك ، ماسـه و کـود حیـوانی       

روز پـس   8کشت شـدند و  ) 1:1:2(استریل شده  پوسیده و
زنـی شـدند، بـدین     با اسپور زنگ مایـه  ها گیاهچهاز کاشت 

حـاوي آب  (پاشی دسـتی   ها ابتدا با مهطریق که سطح برگ
خـیس  ) در یـک لیتـر   Tween 20مقطر حاوي یـک قطـره   
) 1:3(ها با مخلوط پودر تالک و اسپور شدند سپس گیاهچه

زنی شدند و در انتها از فاصـله حـدود    مو مایهبه وسیله قلم
ها آب به صورت مه پاشیده شد تـا  یک متري بر روي برگ
 هـا  گلـدان زنی تأمین شود، سپس  رطوبت الزم جهت جوانه

را داخل سینی پر از آب قرار داده و در زیر سـرپوش قـرار   
گـراد و   درجـه سـانتی  18و در تاریکی با دمـاي   داده شدند

بعـد    .ساعت نگهداري شدند 24رطوبت اشباع براي مدت 
گـراد بــا دوره   درجـه سـانتی   20-22بـه گلخانـه بـا دمـاي     

هشـت روز پـس از   . ساعت منتقـل گردیدنـد   16روشنایی 
 14همچنـین  . زنی اندازه گیري دوره کمـون آغـاز شـد   مایه

هـا بـر اسـاس    روز پس از مایه زنی، تیپ آلودگی گیاهچـه 
یادداشـت  ) 0-4(در مقیاس ) Roelfs., 1984(روش رولفز 

به عنوان مقاوم و تیپ آلـودگی   2تا  0تیپ آلودگی  .گردید
هـاي   تجزیـه  .به عنوان حساس در نظر گرفته شـدند  4و  3

واریانس و ضریب همبستگی بـا اسـتفاده از برنامـه آمـاري     
SAS    با برنامه آماري اي خوشهو تجزیه   9.0نسخهSPSS 

  .انجام شد 16.0نسخه  
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 زنگ قهوه اي گندم  CHHLS  نژاد جدایه لرستانبیماریزایی/ فرمول غیربیماریزایی  -1جدول
Table 1- Avirulence/Virulence  formula of Lorestan isolate race CHHLS of wheat leaf rust 

  بیماریزایی/ غیربیماریزایی فرمول 
Avirulence/Virulence  formula  

1,2a,2c,3ka,9,10,14a,17,18,19,21,24,25,28,29,32,36,13(WL711),23+,10+/ 
b,2b,3,3bg,11,12,13(MANITUOU),14b,15,16,20,22a,22b,23,26,30,33,34,35,37 

  
  .ايتجاري گندم نسبت به بیماري زنگ قهوهرقم  30تجزیه واریانس صفات تیپ آلودگی و دوره کمون   -2جدول

Table 2- Analysis of variance of Infection type and Latent period traits of 31 commercial wheat cultivars to Leaf 
rust disease 

 منبع تغییرات
Source  of variation  

  (Means of square)میانگین مربعات
 درجه آزادي

)Degree of Freedom(  
 تیپ آلودگی

)Infection type(  
 دوره کمون

(Latent period)  
  Repeat (  2  0.81*  0.93ns(تکرار
  **Treat(  30  2.8**  5.31(تیمار

  60  0.24  0.052 (Error)اشتباه 
 دارو غیر معنی% 1، %5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال : nsو  **،*

*, ** and ns: significant at 1 and 5 probability level and non significant respectively 
  

  نتایج و بحث
تحلیـل آمـاري، ارقـام    و در این مطالعه با انجام تجزیـه  

اي اترك، ارگ، اروند و بوالنی در برابر جدایـه زنـگ قهـوه   
م واکنش مقاومت نشان دادنـد  واکنش حساسیت و بقیه ارقا

 گیاهچـه  مقاومت هايژنتواند ناشی از که این مقاومت می

). Knott, 1989( باشـد  ارقـام  ایـن  در ايقهـوه  زنـگ  اي
% 1و در ســطح ) -/.6463(همبسـتگی بــین صــفات منفــی  

 ارقام بین ژنتیکی هايتفاوت دهنده نشانمعنی دار بوده که 

این بررسی بیشترین دوره در  .باشدمی صفت دو این نظر از
و کمترین دوره کمون ) روز 15(کمون مربوط به رقم اروم 

تـرین رقـم   و حسـاس  بود )روز 3/8(مربوط به رقم بوالنی 
با تیـپ  (ترین رقم اروم و مقاوم) 4با تیپ آلودگی (بوالنی 

 Asghari(میـرك و همکـاران   صـغري ا.بود ) 33/0آلودگی 

Mirak et al., 2011 ( ضریب همبستگی بین تیپ آلودگی و

دوره کمون را در سه نژاد زنگ زرد منفی و نزدیک به یـک  
نتایج تجزیه واریـانس بـراي صـفات تیـپ     . گزارش کردند

آلودگی و دوره کمـون  نشـان داد کـه ارقـام بـراي هـر دو       
). 2 جـدول (دار داشـتند  اختالف معنـی % 1صفت در سطح 

ــاران  ــم زاده و همک ) Ghasemzadeh et al., 2010( قاس
گزارش کردند که هر دو صفت تیپ آلودگی و دوره کمون 

میـرك و  اصـغري . داري داشـتند اختالف معنی% 1در سطح 
گزارش کردند که ) Asghari Mirak et al., 2011( همکاران

هاي مـورد مطالعـه تفـاوت    در تجزیه واریانس بین ژنوتیپ
رد  کـه بـا   داري از نظر صفات مورد مطالعه وجـود دا معنی

  .نتایج این آزمایش مطابقت داشت
اي بـه  ي خوشهها از تجزیهبندي ژنوتیپبه منظور گروه

استفاده شد و ارقام درسه گـروه مجـزا    Wardوسیله روش 
رقـم کـه داراي تیـپ     16که گـروه اول شـامل   گرفتندقرار 
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آلودگی و دوره کمون متوسط بودنـد و گـروه نیمـه مقـاوم     
ارقام سیستان، کـویر، پارسـی، نویـد،     نامیده شدند که شامل

، افــالك، مــیهن، المــوت، بهــار، 3، مهــدوي، مغــان1مغــان
، شیراز، چناب، البرز و فالت بود، گروه دوم شـامل  2داراب

رقم بود که داراي بیشترین تیپ آلودگی و کمتـرین دوره   7
کمون بودند و گروه حساس نامیده شدند کـه شـامل ارقـام    

یـن، ارگ، ارونـد و بـوالنی بـود و     ، اتـرك، زر 2زارع، مغان
رقم بود که داراي کمترین تیپ آلودگی  8گروه سوم شامل 

و بیشترین دوره کمون بودند و گروه مقاوم نامیده شدند که 
بک کراس روشـن بهـاره، بـک     ، گلستان،1شامل ارقام خزر

کـه   ، بم، نیشابور، هیرمند و اروم بودکراس روشن زمستانه،
 Ghasemzadeh(زاده و همکاران قاسم هاي  نتایج بررسیبا 

et al., 2010(  نصرالهی و همکـاران ،)Nasrollahi et al., 

 ,.Asghari Mirak et al(میرك و همکاران اصغريو  )2001

  ..مطابقت داشت )2011
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