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  دهیچک
، حاضر قی. در تحقاستگندم  يهازنگ انیدر م يماریب نیزاتر، خسارتPuccinia graminis f.sp. triticiاز قارچ  یگندم ناش اهیزنگ س

سرد  میاقلگندم امیدبخش  يهانیو ال يدر دست نامگذار يهانیال ،يم تجارارقاواکنش ، يماریمقاومت به ب يهاژن یین کارآییعالوه بر تع
مقاومت به  يهاحامل ژن یارقام افتراق يمشاهده شده بر رو يماریر بیمقاد. دیگرد نییتع يماری) در برابر بERWYT-C-94( 1394سال در 
دو ژن  ين بار از کالردشت و رویاول يبرا Sr31ژن  يرو يژن مقاومت بود. پرآزار 31 يرو يدهنده پرآزاردر مزرعه نشان يماریب

AmigoSr1RS  وSrSatu در  اهچهیدر مرحله گ یشیآزما يهاپیواکنش ژنوت مربوط به جیبراساس نتاشود. ین بار از کشور گزارش میاول
 دبخشیام نیو ال CD-89-10و  C-88-7 ،C-88-14 ،C-89-7 يدر دست نامگذار نی، چهار النیاسکوو گ شگامی، پMV-17سه رقم  ،گلخانه

C-94-6 يهاپیواکنش ژنوت جیمقاومت را داشتند. نتا نیباالتر ،يماریقارچ عامل ب يهاهیدر برابر جدا یآلودگ يهاپیت نیترنییپا با بروز 
 نیتر، به عنوان مقاوم20R، با داشتن واکنش CD-89-10 يدر دست نامگذار نیدر مزرعه نشان داد که ال املک اهیدر مرحله گ یمورد بررس

مقاومت باالتر داشتن عالوه بر  CD-90-8و  CD-90-4 يدر دست نامگذار نیدو ال ن،ی. همچنباشدیم یمورد بررس پیژنوت 48 نیاز ب نیال
 یاز مقاومت خوب 40MRو  20MR يهاواکنشداشتن با  بیترتبه زیکامل ن اهیدر مرحله گ اهچه،یگ مرحلهقارچ در  يهاهیدر برابر اکثر جدا

 يهاانتقال ژندبخش، یام يهانیژه الیوم سرد بهیاقل یشیآزما يهاپیت اکثر ژنوتیبا توجه به حساسبرخوردار بودند.  يماریدر برابر ب
  .ستیش مقاومت آنها ضروریم به منظور افزاین اقلیبه ارقام گندم مورد کاشت در ا يماریمقاومت به ب
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Abstract 
Wheat stem rust, caused by Puccinia graminis f. sp. tritici, is the most destructive rust of wheat. In this  
study, in addition to determining the effectiveness of rust resistance genes, the responses of 48 wheat 
genotypes from the cold agro-climate zone of Iran, including commercial cultivars, candidate lines, and the 
lines of ERWYT-C-94 were determined to the disease. Disease score of differential cultivars carrying 
resistance genes to stem rust under field conditions showed the presence of virulence on 31 resistance genes. 
In this regard, virulence on Sr31 was new for Kelardasht and on Sr1RSAmigo and SrSatu for the whole 
country. Seedling evaluations of wheat genotypes in the greenhouse showed that three commercial cultivars 
including MV-17, Pishgam, and Gascogne, four candidate lines including C-88-7, C-88-14, C-89-7, and CD-
89-10, and the elite line C-94-6 displayed the lowest infection types to different isolates of P. graminis f.sp. 
tritici. Adult-plant evaluations under field conditions showed that the candidate line CD-89-10, showing the 
response of 20R, was the most resistant line among all genotypes tested. Two candidate lines CD-90-4 and 
CD-90-8, displaying low infection types to most of the isolates, were also among the genotypes with good 
level of resistance to the disease at seedling stage. These lines, with the responses of 20MR and 40MR, 
respectively, had also acceptable levels of resistance at adult-plant stage. Considering high frequency of 
susceptible genotypes to stem rust in cold zone, especially the promising lines, transferring effective stem 
rust resistance genes to wheat cultivars  for this zone is necessary.
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  مقدمه
مـورد مصـرف    یین ماده غذایترن و مهمیتریگندم اصل

از کشورها سرانه مصـرف   ياریم انسان بوده و در بسیمستق
هر سـاله در  گندم  اهیشتر است. گیب يگرید يآن از هر غذا

هاي مختلـف متحمـل خسـارت زیـادي     اثر ابتال به بیماري
 Puccinia چاز قـار  یاه ناشـ یبیمـاري زنـگ سـ    .شـود می

graminis Pers. f.sp. tritici Eriks. & Henn.   ًکه معمـوال
بـاال توسـعه پیـدا    هـاي  شرایط مرطوب و درجه حرارتدر 
زان خسـارت  یـ ن زنگ گندم بوده و میزاتر، خسارتکندمی
ز یـ کامـل مـزارع گنـدم ن    ياز آن ممکن است تا نابود یناش

 Pardey et al. 2013, Roelfs et al. 1992, Singhبرسد (

et al. 2008b .(ثرا در ،يمارین بیاز ا یناش رتخسا هعمد 
ــاساقه گیدلوآ ــاد یا نهدا کامل نپرشداز  قبلو  ه  دشومیج
ــکل( ــاریب به مگند ساقه گیدلو. آ)1 ش  به صدمه باعث يم

ــذا  ادمو لنتقاا سیستم ــه،  ییغ ــه دان ــه، کاهش ب ــداد دان تع
ــودگ  ــه و در آل ــاهش وزن هزاردان ــایک د باعــث یشــد يه

-یاه مـ یـ ن رفتن مـاده خشـک گ  یشکسته شدن ساقه و از ب
ر انـدازه  اهان آلـوده، از نظـ  ید شده در گیتول يهاگردد. دانه

ت آرد و یـ فیده هسـتند، و ک یـ کوچک بوده، معمـوالً چروک 
 Agrios 2005, Roelfs etن اسـت ( ییآنها پا ییارزش غذا

al. 1992 .(  
امریکـا و  در  یخیمختلف تار يهادوره یط يمارین بیا

 یجنـوب  يکـا یآمر یجنـوب نواحی )، Kolmer 2001کانادا (
)German et al. 2007 ا یقاره هند، اسـترال )، قاره اروپا، شبه
)Park 2007( یجنـوب  يقای)، آفرPretorius et al. 2007 ،(
 Knottن (ی) و چـ Wanyera et al. 2006( یشـرق  يقایافر

1989, Roelfs et al. 1992   به گندم خسـارت وارد کـرده (
ـ م در ایقـد  يهـا که مسـلماً از زمـان   اهیزنگ ساست.  ران ی

ـ از ا 1326 ن بار در سـال یاول يوجود داشته است، برا ران ی

ــزارش گرد ــگ ــات   .)Esfandiari 1947( دی ــق گزارش طب
ـ ت زیـ اه از آن زمان در کشور ما اهمیموجود، زنگ س  يادی
کـرده  یمنـاطق کشـور خسـارت وارد مـ     یداشته و در برخ

 شتـک هعمد مناطق در يماریب یدمیاپ چندیناست. وقوع 
ــب مگند ــه خـ ــجنو حیانو در صصوـ ــشما و یب  رکشو یل

 Bamdadian & Torabi 1978, Sharif(ست اگزارش شده 

et al. 1970(. ــ ــم لنباد بهن، یهمچن  یطاشر نشد ساعدـ
 1355در ســال  يمــاریب عهـــتوس و روـــظه ايرـــب قلیمیا
شرقی  بجنو و بجنو مناطق دراز بیماري  يگرید یدمیاپ

ـ بـه محصـول گنـدم ا    %90 که تاوست یبه وقوع پ کشور ن ی
  .)Bamdadian & Torabi 1978( مناطق خسارت وارد کرد

ن یاه، ایکنترل زنگ س يجه اقدامات انجام شده برایدر نت
ـ در ا 1950از اواخـر دهـه    يماریب   وکـا  یاالت متحـده آمر ی

  

  
عالیم آلودگی گندم به بیمـاري زنـگ سـیاه در منطقـه      -1شکل 

 کالردشت در مازندران
Fig 1. Symtoms of infection to stem rust in 
Kelardasht, Mazandaran, Iran 
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بـوده اسـت   تحت کنتـرل   یشمال يکایآمر ير کشورهایسا
)Singh et al. 2015(. اه یزنگ س يماریآنچه که در کنترل ب

ن مـدت نقـش داشـته    یشدن آن در ا یدمیاز اپ يریو جلوگ
ــ ــدم دارا یمعرف ــام گن ــیترک يو کشــت ارق ــااز ژن یب  يه

زبان واسـط قـارچ عامـل    یم یکنشهیو ر يماریمقاومت به ب
) موجود در کنار Berberis vulgarisزرشک ( یعنی يماریب

). در Kolmer et al. 1991مناطق کشت گندم بوده اسـت ( 
گنـدم  ارقـام  در اواخر فصل رشد، در  يمارین بیا هر حال،

 ،ارتفــاع کمتــر يمنــاطق دارادیــر کاشــت و دیــررس و در 
 .Agrios 2005, Roelfs et al( استداشته اهمیت شه یهم

 از یناش يدـجز با وجود عدم خسارت یران نی). در ا1992
ـ بـه بعـد، ا   1350از اواسـط دهـه   نگ ن زیا در  يمـار یبن ی
وجود ر) یگک (بومیاندماز مناطق کشور به صورت  ياریبس

ژه یوها در اواخر فصل رشد گندم بهسال یداشته و در برخ
 یکنده و گاه با خسارت جزئصورت پرابه یارقام محل يرو

  تا متوسط قابل مشاهده بوده است.
کشـــور  از هسیا نگز از بمخر ادنژ یک 1999 لسا در

ــدا ـــگ اوگانــ  Sr31 متومقاژن  يرو بر که شد ارشزـــ
 ).Pretorius et al. 2000) داشـت ( Virulence( پـرآزاري 

گـر  یبه همراه چند ژن د کهاست  یار مهمیژن بس Sr31ژن 
ــرا ــدود   يب ــدت ح ــر مگند متومقا لسا 30م  ینا در براب
 ).Singh et al. 2008a, 2008bد (بو دهکر حفظ را ريبیما

که در آن زمان بـه نـام   اه ید از قارچ عامل زنگ سیجدنژاد 
 یده شـد، بعـداً بـا اسـتفاده از ارقـام افتراقـ      ینام Ug99نژاد 
 TTKSKنام اه، بهین نژاد زنگ سییتع يبرا یشمال يکایآمر
مـدارك نشـان    یبرخـ  ).Jin et al. 2007د (ین نام گردییتع
ـ دهند که ایم جـوار  در کشـور هـم   1993ن نـژاد از سـال   ی

 .Singh et alا وجـود داشـته اسـت (   یـ کن یعنـ یاوگانـدا  

2008aاز  2004ن نژاد در سـال  ی). به هر حال، بعداً وجود ا
 یوپیـ از ات 2006) و در سـال  Wanyera et al. 2006ا (یـ کن

)Admassu et al. 2009 مـن ( ی) و سودان وSingh et al. 

2008aيد. جالب است گفته شود که پرآزاری) به اثبات رس 
ـ در ا ين نـژاد یو به تبع آن وجـود چنـ   Sr31ژن  يرو ران ی
جهـان،   ير کشـورها یزمان با گزارش آن از اوگاندا و ساهم

) Nasrollahi 1998( یتوســـط نصـــراله 1377در ســـال 
د، اما بعد از گزارش آن از اوگاندا و سـپس  گزارش شده بو

ر یـ گکه در سطح جهان در رابطه با خطر همه يادیجنجال ز
ز یران نیدر ا يمارین بیجاد شد، ایاه ایزنگ س يماریشدن ب

در  Ug99نـژاد  دنبال آن، مورد توجه مجدد قرار گرفت و به
ـ در ا 1386سال  وجـود آن   1388ران مشـاهده و در سـال   ی

) Nazari et al. 2009و همکـاران (  ينظـر رسـماً توسـط   
ن نژاد از قارچ عامل یش ایدایدر هر حال، پ د.یگزارش گرد

جاد کرده و یرا ا يادیز يهایر نگرانیدر دو دهه اخ يماریب
 یرا مجدداً در کانون توجه قرار داده اسـت. طـ   يمارین بیا

ــه اخ ــدو ده ــای ــژاد اول) Variants( ییر، جوره ــاز ن ه و ی
در منـاطق مختلـف جهـان     TTKSK یعنی Ug99ک یکالس
ـ  ياند کـه از نظـر پـرآزار   و گزارش شده ییشناسا ا عـدم  ی
ـ  يرو يپرآزار ـ ک ی ـ  ی مقاومـت   يهـا ن ژنیا چنـد ژن از ب
Sr9h ،Sr21 ،Sr24 ،Sr30 ،Sr31 ،Sr36 ــ بـــا  SrTmpا یـ

TTKSK  .شنهاد شده اسـت  ین علت، پیبه همتفاوت دارند
) و مجموع آنها به Raceن جورها به نام نژاد (یهر کدام از ا
ده شـوند  یـ نام) Ug99 )Ug99 race group ينام گروه نژاد

)Singh et al. 2015ش یدایـ از موضوع پ يران، جدای). در ا
اه در یزنـگ سـ   يماریر وقوع بیاخ يها، در سالUg99نژاد 
مناطق کشور رو بـه گسـترش بـوده و درصـد قابـل       یبرخ
ـ گنـدم ا  يهـا نیاز ارقام و ال یتوجه  یدر برابـر برخـ   رانی
-داشته ییت باالیحساس يماریقارچ عامل ب یمحل ينژادها

  اند.
شــامل  یمختلفــ يهــاروش يمــارین بیــکنتــرل ا يبــرا
و استفاده از ارقـام مقـاوم ذکـر     ییایمی، شیزراع يهاروش
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و  ياند. تولید و استفاده از ارقام مقاوم از نظـر اقتصـاد  شده
کنترل این بیماري ن روش براي یترست مهمیط زیحفظ مح

ـ بـه ا  یابیدسـت  .رودبه شمار مـی  ـ ن هـدف تنهـا از طر  ی ق ی
رات ییـ و تغ يمـار یت قـارچ عامـل ب  یـ شناخت کامـل جمع 

مقاومت و  یکیت ژنتیآن در زمان و مکان، درك ماه ينژاد
در گنـدم و   يمـار یل در مقاومت به بیدخ يهاژن ییشناسا

ـ انتقال مقاومت بـه ارقـام جد   اسـت.  ر یپـذ د گنـدم امکـان  ی
 گنـدم  در زنـگ سـیاه   بـه  مقاومـت  ژن 60 حـداقل  تاکنون

ـ   است شده شناسایی چنـد ژن   ين آنهـا بـه اسـتثنا   یکـه از ب
که از نوع  Sr58و  Sr2 ،Sr55 ،Sr56 ،Sr57مقاومت شامل 

و  اهیـ اه کامل بـوده و در زمـان بلـوغ گ   یمقاومت گ يهاژن
جـاد مقاومـت   یباعـث ا  يماریقارچ عامل ب يفارغ از نژادها

 يااهچـه یمقاومـت گ  يهـا ها از نوع ژنژن شوند، مابقییم
ــژاد ( یت اختصاصــیــماه يبــوده و دارا  )Race-specificن

-). بسته به اهداف و نوع برنامهSingh et al. 2015( هستند

 يهـا توان نسبت بـه انتقـال نـوع ژن   یگندم م ينژادبه يها
در هر حـال،   نمود. يریگمیموردنظر به ارقام موردنظر تصم

اه در منـاطق  یبا توجه به احتمال بـروز و توسـعه زنـگ سـ    
و ارقـام   یکـ یز ژنتیالزم است ضمن آنـال  ،از کشور يشتریب
 يهـا ین و تالقـ یکشور، برنامه انتخاب والد گندم يهانیال

شوند که حـداقل دو تـا سـه ژن     یطراح ياگونهمربوطه به
 شوند.د انتقال داده یمقاومت مؤثر به ارقام جد

اهداف بخـش تحقیقـات    يدر پژوهش حاضر، در راستا
 يه نهـال و بـذر بـرا   یقات اصالح و تهیغالت مؤسسه تحق

اه یمعرفی ارقام گندم با عملکرد بـاال و مقـاوم بـه زنـگ سـ     
 يهـا و مـؤثر بـودن ژن   ییم سـرد کشـور، کـارآ   یاقلـ  يبرا

 Trapق کاشـت خزانـه تلـه (   یاه از طریمقاومت به زنگ س

nursery(  قـرار گرفـت.    یدر منطقه کالردشت مورد بررسـ
ـ ن منطقـه جهـت ا  یعلت انتخاب ا ، عـالوه بـر   ین بررسـ ی

زبان واسـط قـارچ   یم یم سرد کشور، فراوانیاز اقل یندگینما

 یعلت طـ ن منطقه است که بهی(زرشک) در ا يماریعامل ب
آن،  ين قارچ رویا یاز مرحله جنس یمهم يهاشدن بخش

ـ جد يد نژادهـا ی، احتمال تولیبیتواند شانس نوترکیم د و ی
را در  يماریمقاومت به ب يهادنبال آن در هم شکستن ژنبه
، با هدف کمک به ین بررسین، در ایهمچن داشته باشد. یپ
م سرد بـا ارقـام   یدر اقل ،يماریارقام حساس به ب ینیگزیجا

ـ ، اليد، واکـنش ارقـام گنـدم تجـار    یمقاوم جد در  يهـا نی
سـه  یش مقایمربـوط بـه آزمـا    يهـا نیو ال يدست نامگذار

م سـرد کشـور در سـال    یدبخش اقلـ یـ کنواخت امیعملکرد 
ــل گ 1394 ــه) و گیدر مراحـ ــه (گلخانـ ــاهچـ ــل یـ اه کامـ

 ينــوآورد. یــن گردیـی تع يمــاری(کالردشـت) نســبت بـه ب  
 يش پـرآزار یپژوهش انجام شده و مطالب مقاله حاضر، پـا 

عـات  ن اطالیاه، ارائه آخریمقاومت به زنگ س يهاژن يرو
 یو بررسـ  يمـار یمقاومت مؤثر در برابر ب يهااز وجود ژن

م سرد کشـور نسـبت   یگندم اقل يهاپیواکنش ژنوتن یآخر
  باشد.یزنگ م يماریبه ب

  هاوشمواد و ر
  يماریمقاومت به ب يهاژن ییکارآ یبررس

 يهـا ژن ییکـارآ  یق حاضر، بـه منظـور بررسـ   یدر تحق
رقم گندم موسوم به ارقـام   48اه، تعداد یمقاومت به زنگ س

ـ که هـر کـدام حامـل     یافتراق چنـد ژن   يک و در مـوارد ی
بــه همــراه رقــم موراکــو  ،اه بودنــدیمقاومــت بــه زنــگ ســ

)Moroccoمــورد  يمــاریعنــوان شــاهد حســاس بــه ب) بــه
ز ییاواخـر پـا  ن راستا، یدر ا). 1 جدولاستفاده قرار گرفتند (

گـرم بـذر    7زان حدود یهر کدام از ارقام مذکور به م 1395
از رقـم   يمتـر یسانت 30ک متري به فاصله یک خط یروي 

 يقـات کشـاورز  یسـتگاه تحق یط مزرعـه در ا یگر در شراید
 اتیـ کالردشت واقع در استان مازندران کاشـته شـد و عمل  

اه کامـل یـ به منظور رساندن آنهـا بـه مرحلـه گ    یج زراعیرا
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ـ د. با توجـه بـه هـدف ا   یانجام گرد ق کـه شـکار   یـ ن تحقی
 یاه موجــود در منطقــه و بررســیزنــگ ســ يهــاپیــپاتوتا
 یمقاومت موجود در ارقام افتراق يهاژن يآنها رو يپرآزار
منطقـه انجـام    یعـ یطب یط آلـودگ یش در شراین آزمایا ،بود

در  يگرید يهاشیآزما يشد. در هر حال، با توجه به اجرا
شد، یاستفاده م یمصنوع یزنهیستگاه که در آنها از ماین ایا

ـ ا يمـذکور رو  ياحتمال انتقال اسپورها اهـان وجـود   ین گی
ـ ز قبالً از این اسپورها نیه ایاول هیداشت. البته ما سـتگاه  ین ای

ر در گلخانه جهـت اسـتفاده   یشده و پس از تکث يآورجمع
ستگاه مـذکور آورده شـده   یشات مجدداً به ایآزما یدر برخ

برداري از شدت بیماري در اواخـر مرحلـه   بودند. یادداشت
-یمـ  یها از رنگ سبز بـه رنـگ کـاه   نرم که ساقه يریخم
ده ی)، با توجه به درصـد پوشـ  1396خرداد  دند (اوخرییگرا

اس یـ اه بـر اسـاس مق  یزنگ س يهاشدن ساقه توسط جوش
) The modified Cobb scaleاصــالح شــده کــاب (  

)Peterson et al. 1948ـ انجـام گرد  0-100اس ی) در مق د. ی
 یعنـ یبرداري از واکنش گیاه به آلـودگی  همزمان، یادداشت

)، MRمه مقاومت (ی)، نRمقاومت ( یآلودگ يهاپین تییتع
) بـر اسـاس روش   Sت (ی) و حساسـ MSت (یمه حساسـ ین

ـ ) انجـام گرد Roelfs et al. 1992رالفز و همکاران ( د. در ی
ا بـاالتر بـه   ی 50با شدت  S یپ آلودگی، بروز تین بررسیا

ـ ژن  يبـرا  يماریقارچ عامل ب يوجود پرآزار يمعنا -ا ژنی

ـ ژن  ییکارآ ل بر عدمیو دلاه یمقاومت موجود در گ يها ا ی
در نظر  يماریمقاومت مذکور در برابر قارچ عامل ب يهاژن

  گرفته شد.  

در مرحلـه   یشـ یآزما يهـا نیمقاومت ارقام و ال یبررس
 اهچهیگ

گنـدم مربـوط بـه     پیـ ژنوت 48تعداد  حاضر یدر بررس
مـورد کاشـت،    يرقم تجار 12م سرد کشور متشکل از یاقل

ن مربوط به آزمـایش  یال 12و  ين در دست نامگذاریال 24
ـ کنواخـت امیـدبخش ا  یمقایسه عملکرد  م در سـال  ین اقلـ ی

1394 )ERWYT-C-94ن واکـنش آنهـا در   یی) به منظور تع
ن موارد، گنـدم  یدر نظر گرفته شدند. در همه ا يماریبرابر ب

مورد اسـتفاده   يماریعنوان شاهد حساس به برقم موراکو به
مــورد  یشـ یقـرار گرفـت. مشخصـات و شــجره مـواد آزما    

  اند.آورده شده 2 جدولدر  ین بررسیاستفاده در ا
 هیحاضر، شش جدا یها در بررسیزنهیمنظور انجام مابه

-که از مناطق مختلـف کشـور جمـع    يماریاز قارچ عامل ب

 قـات غـالت  یبخـش تحق  يواحد پاتولوژشده و در  يآور
-یمـ  ينگهدار بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقات مؤسسه

). از شـش  3 جـدول شدند، مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد (    
ـ ک جدایه مذکور، یجدا ـ دو جدا، PTRTFه از نـژاد  ی ه از ی
بودنـد. از نظـر    TKTTFه از نژاد یسه جداو  TTTTFنژاد 

ـ ه از هر یک جدایها، هیجدا يآورمحل جمع ک از منـاطق  ی
ــارس ــاد و گرگــان و ســه جدابروجــرد، پ ــآب ــه ه از ی منطق
 يهاها و محلهین جدایشده بودند. ا يآورکالردشت جمع

 یشتر مناطقیع کشور و بیشا يآنها، عمده نژادها يآورجمع
دهنـد.  یع اسـت پوشـش مـ   یاه در آنهـا شـا  یرا که زنگ سـ 

 يقـات کشـاورز  یستگاه تحقیت این، با توجه به اهمیهمچن
شـات  یآزما ياه و اجـرا یزنگ سـ  يماریکالردشت از نظر ب

سـتگاه  ین ایع در ایستگاه، هر سه نژاد شاین ایدر ا ياعهمزر
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد.      يااهچهیگ يهایجهت بررس

عالوه بر کالردشت  TTTTFنژاد  یعنین سه نژاد یاز ا یکی
ان یع اسـت. شـا  یگر کشور هـم شـا  یاز مناطق د ياریدر بس

قـارچ عامـل    ينژادها یفعل يستم نامگذاریذکر است که س
 یشـمال  يکایآمر يستم نامگذاریکه به سزنگ سیاه  يماریب

که هر کدام  یرقم افتراق 20معروف است، براساس واکنش 
 بنابراین تعـداد ک ژن مقاومت هستند استوار بوده و ی يدارا

 شـده بـه  ژن مقاومت شـناخته  60زیادي ژن از بین بیش از 
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ـ ن امـر، جدا یبا توجه به ابیماري در آن دخالت دارند.   -هی
ـ کـه متعلـق بـه     يماریمختلف قارچ عامل ب يها ک نـژاد  ی

ـ  يمشخص هسـتند ممکـن اسـت از نظـر پـرآزار      ا عـدم  ی
 يستم نامگـذار ین سیکه در ا يگرید يهاژن يرو يپرآزار

امکان دخالت دادن آنها وجود ندارد، با هـم تفـاوت داشـته    
ـ حاضـر، جدا  ین علـت، در بررسـ  یباشند. بـه همـ    يهـا هی

شـده   يآورن قارچ که از مناطق مختلف جمعیاز ا یمختلف
-کسان هستند، ممکن است تفـاوت یو همه از نظر نام نژاد 

  با هم داشته باشند. يادیز يها
در  پیـ بذر از هر ژنوت 15تا  10، ین بررسیانجام ا يبرا
متـر کـه در   یسـانت  10به قطر و ارتفاع  یشیآزما يهاگلدان
 %70ت مـاس (بـه نسـبت    یو پ یها مخلوط خاك معمولآن

خته شـده بـود، کاشـته    یت ماس) ریپ %30و  یخاك معمول
ب در یـ ن ترتیز به همـ یشاهد حساس موراکو نبذور شدند. 
تـا   8مربوطه کاشته شدند. بعد از گذشت مـدت   يهاگلدان

توســعه   خـوبی بـه هاگیاهچه اول برگ روز، زمانی که 10
 يزنــی جداگانــه آنهــا بــا اســپورهافــت، اقــدام بــه مایــهیا

ـ هیانجام ما يد. برایگرد يماریقارچ عامل ب هايهیجدا ، یزن
مورد نظر در حـالل سـالترول   جدایه ون اسپور یاز سوسپانس

170 )170 ®Soltrol ــیم 10) در دز ــپور در یل ــرم اس  10گ
 ینان از درسـت ید. به منظور اطمیتر روغن استفاده گردیلیلیم

ـ هر دسته از مواد ما ي، برايآورمورد جمع يهاداده ـ هی  یزن
 يهاه، دو تکرار در نظر گرفته شد. گیاهچهیشده با هر جدا

ـ تار سـاعت در اتاقـک   24به مدت  شـده مایه زنی  ک بــا ی
اشـباع نگـه    نزدیـک  و رطوبـت  C° 2±18 دمـایی شـرایط

 شـرایط دمــایی   با ها به گلخانهاهچهیداشته شدند. سپس گ
C° 2±22  منتقل شـدند. چهـارده    روشنایی ســاعت 16و

بـا   هـا اهچـه یاز تیــپ آلـــودگی گ   ،یزنهیاز ما روز پــس
که توسط اسـتاکمن و همکـاران    4-0اس یک مقیاستفاده از 

)Stakman et al. 1962 نتـاش و  یاو توسـط مـک   ی) معرفـ
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ده اسـت،  یاصالح گرد )McIntosh et al. 1995(همکاران 
 یآلـودگ  يهـا پیاس، تین مقیشد. مطابق ا ياربردادداشتی

-مـه ین( 2) و مقـاوم  یلـ یخ( 1)، مصونمهین( ;)، مصون( 0

 Low infectionن (ییپـا  یآلودگ يهاپیت ي) به معنامقاوم

typesیآلـودگ  يهاپیاه و تی) و نشان دهنده مقاومت در گ 
 یآلـودگ  يهاپیت ي) به معناحساس( 4) و حساسمهین( 3

اه یت گی) و نشان دهنده حساسHigh infection typesباال (
    شوند.یدر نظر گرفته م يمارینسبت به ب

در مرحلـه   یشـ یآزما يهـا نیمقاومت ارقام و ال یبررس
  اه کاملیگ

م سـرد کشـور   یمربـوط بـه اقلـ    یشیسه دسته مواد آزما
ز در برابـر  یـ اه کامل نیاهچه در مرحله گیعالوه بر مرحله گ

ن مواد همانند روش گفته شده در یا شدند. یابیارز يماریب
، اواخـر  يمـار یمقاومت به ب يهاژن ییکارآ یقسمت بررس

کالردشــت  يقــات کشــاورزیســتگاه تحقیدر ا 1395ز ییپــا
به منظور رساندن آنهـا   یج زراعیات رایکاشته شدند و عمل

ـ انجام ا يد. برایاه کامل انجام گردیبه مرحله گ ، ین بررسـ ی
کـه   TTTTFنـژاد   یعنـ یستگاه یا ع دریشا ياز نژادها یکی

ر شده یشده و در گلخانه تکث يآورستگاه جمعین ایقبالً از ا
مورد استفاده قرار گرفـت. مقـدار    یزنهیبود، جهت انجام ما

ـ اسپور مورد اسـتفاده،   ـ ک گـرم اسـپور در   ی لـوگرم  یک کی
 يهـا ت بوتـه یاکثر یدهل سنبلهیاوا یزنهیپودرتالک بود. ما

ـ غـروب از طر  يهـا یکـ یگندم در عصـرگاه و نزد  ـ ق ی ک ی
ده یکـه از پاشـ   يموتوردار انجام شد طـور  یپودرپاش پشت

جاد یاهان جهت ایگ يشدن مخلوط اسپور و پودر تالک رو
-یادداشـت نـان حاصـل شـد.    یکنواخـت اطم یک پوشش ی

ـ برداري از واکنش ارقام و ال نسـبت بـه    یشـ یآزما يهـا نی
هماننـد روش گفتـه    یلـودگ پ آیـ شامل شدت و ت يماریب

 يمـار یمقاومت به ب يهاژن ییکارآ یشده در قسمت بررس

نجـا ضـمن توجـه بـه مفهـوم      یانجام شد. در هر حال، در ا
ـ  40با شـدت   S یپ آلودگی، تیمختلف آلودگ يهاپیت ا ی

در نظـر   یشیآزما يهاپیانتخاب ژنوت يباالتر، نامناسب برا
  گرفته شد.

 ج و بحثینتا
 يماریمقاومت به ب يهاژن ییکارآ

 يهــاحامــل ژن ی، ارقــام افتراقــین بررســیــا سساا بر
از  يمـار یاز ب یمتفـاوت  يهـا اه واکـنش یمقاومت به زنگ س

TMR  100تاS   يمـار یزان بیـ ). م1را بروز دادند (جـدول 
 80Sز در حـد  یـ رقم حسـاس موراکـو ن   يمشاهده شده رو

 یارقـام افتراقـ   يمشـاهده شـده بـر رو    يماریر بیبود. مقاد
ژن مقاومـت بـه    31 يبـر رو  ينشان دهنده وجود پـرآزار 

، Sr5 ،Sr6 ،Sr7a ،Sr7b ،Sr8a ،Sr8b يهااه با نامیزنگ س
Sr9a ،Sr10 ،Sr12 ،Sr15 ،Sr16 ،Sr17 ،Sr18 ،Sr20 ،
Sr21 ،Sr22 ،Sr25 ،Sr27 ،Sr28 ،Sr29 ،Sr30 ،Sr31 ،
Sr33 ،Sr34 ،Sr35 ،Sr37 ،SrMcN ،AmigoSr1RS ،SrTmp ،

SrWld-1  وSrSatu ـ و  یها در ارقام افتراقن ژنیبود و ا ا ی
گندم در منطقه کالردشـت و هـر    ير آنها در ارقام تجارینظ

ـ مشـابه ا  يکه نژادها يگریمنطقه د ع ین منطقـه در آن شـا  ی
اه خواهند بـود.  یزنگ س يماریدر برابر ب ییباشند فاقد کارآ
گر کشـور  یانجام شده توسط محققان د يهایقبالً در بررس

 يها به اسـتثنا ن ژنیا يرو يماریقارچ عامل ب يز پرآزارین
ــ SrSatuو  AmigoSr1RSدو ژن  ــاطق ا یاز برخـ ــمنـ ران یـ

 .Afshari 2012, Malihipour et alگزارش شـده اسـت (  

2019, Mojerlou et al. 2012, Nasrollahi 1998, Nazri 

& Mafi 2013, Nazari et al. 2009, Omrani et al. 

2018, Patpour et al. 2014a, Safavi & Afshari 2017.( 
ز تـاکنون از کالردشـت گـزارش    ین Sr31ژن  يرو يپرآزار

ـ ن، در اینشده بود. بنابرا  Sr31ژن  يرو ين مقالـه پـرآزار  ی
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ــرا ــ يب ــرآزار یاول ــت و پ ــار از کالردش دو ژن  يرو ين ب
AmigoSr1RS  وSrSatu یران گزارش مین بار از ایاول يبرا-
  شود.

کـه منشـأ آن چـاودار رقـم پتکـوس       Sr31ژن مقاومت 
)Petkusیکروموزوم یجابجا شدگ ي) بوده و در گندم رو 

1BL.1RS ) قرار داردMcIntosh et al. 1995   بـه همـراه ،(
-در دهـه  Sr38و  Sr24 ،Sr26 ،Sr36گر شامل یچند ژن د

اه گندم یدر کاهش زنگ س ینقش مهم 1980و  1970 يها
 .Singh et alمختلف جهـان داشـته اسـت (    يدر کشورها

2008aدر برنامـه  یعیدر سطح وس 1980ن ژن از دهه ی). ا-

و زمسـتانه در   ياریـ بهـاره، اخت  يهـا گنـدم  ينـژاد بـه  يها
) وارد شـده و  CIMMYTت (یمیسرتاسر جهان از جمله س

 ين رقم گندم پرطرفـدار در کشـورها  یچند یمنجر به معرف
). گندم رقم فـالت از  Singh et al. 2008a( گردیدمختلف 
 یران معرفـ یدر ا 1360ن ارقام است که اواخر دهه یجمله ا

ـ از مناطق کشور کشـت گرد  ياریها در بسشد و تا سال د. ی
ـ  يبرا Sr31ژن مقاومت  يرو يگرچه پرآزار ن بـار در  یاول

از دو منطقه بروجرد و دورود در استان لرسـتان   1377سال 
شـتر  یب يهـا ی)، بررسNasrollahi 1998گزارش شده بود (

، عـالوه بـر گـزارش وجـود     1388ن ارتباط در سـال  یدر ا
 ییآن در دو منطقه بروجرد و همدان، شناسـا  يرو يپرآزار

ن بار در کشـور  یاول ي) براUg99 )TTKSKو گزارش نژاد 
 1391). بعداً در سال Nazari et al. 2009داشت ( یرا در پ
) و Afshari 2012آزادگان (ن ژن از دشت یا يرو يپرآزار

) Safavi & Afshari 2016ل (یاز اردب 1395سپس در سال 
منشأ چـاودار   يکه دارا AmigoSr1RSد. ژن یز گزارش گردین

 1RS.1AL یکروموزوم یجابجا شدگ يبوده و در گندم رو
 Ug99)، در برابـر نـژاد   McIntosh et al. 1995قرار دارد (

)TTKSK) مؤثر است (Jin et al. 2007ن ژن به همراه ی). ا
جـاد  یجهـان جهـت ا   ياز کشورها یگر در برخیچند ژن د

اه وارد گنـدم شـده و براسـاس    یمقاومت در برابر زنـگ سـ  
ـ انجـام شـده در ا   يهـا یاز بررس یکیج ینتا االت متحـده  ی
ـ در ا ین مورد بررسیال 776از  %7کا، یآمر ن کشـور آن را  ی

کـه منشـأ آن    SrSatu). ژن Olson et al. 2010انـد ( داشته
موجـود در   Sr27) است، بـا ژن  Satuکاله رقم ساتو (یتیتر
ــگ ( یتیتر ــم کوران ــه رق ــ Coorongکال ــت الل دارد  ی) حال
)McIntosh et al. 1995ـ ). از ا شـده   يریـ گجـه ین امـر نت ی

-نید شده در مرکز بیکاله تولیتیاز ارقام تر ياریاست که بس
ژن  يد دارایبا) CIMMYTقات ذرت و گندم (یتحق یالملل

SrSatu  ـ ). در Singh & McIntosh 1988باشـند (  Sr27ا ی
گنـدم   ينژادن ژن تاکنون در بهیرسد ایهر حال، به نظر نم

 یاه نقـش مهمـ  یش مقاومت در برابـر زنـگ سـ   یجهت افزا
  داشته باشد.  
 يهــاژن مقاومــت بــا نــام 17 يق حاضــر، رویــدر تحق

Sr9b، Sr9d ،Sr9e ،،Sr9g ،Sr11 ،Sr13 ،Sr14 ،Sr19 ،
Sr23 ،Sr24، Sr26 ،Sr32، ،Sr36 ،Sr38 ،Sr39، Sr40  و

SrNin يرو يمشاهده نشـد گرچـه قـبالً پـرآزار     يپرآزار 
از  یکـ یاقـالً از   SrNinژن مقاومـت   يهمه آنها بـه اسـتثنا  

ــده اســت (   ــزارش ش ــور گ ــاطق کش  ,Afshari 2012من

Mojerlou et al. 2012, Nasrollahi 1998, Nazri & 

Mafi 2013, Omrani et al. 2018, Patpour et al. 

2014a     ي). البته از نظـر نگارنـدگان مقالـه حاضـر، پـرآزار 
 Sr24ل یـ مقاومت از قب يهااز ژن یبرخ يگزارش شده رو

مشـکوك بـوده و جهـت     ينادر و در موارد یلیخ Sr39و 
 يهـا یاز بـه بررسـ  یـ آنها ممکن است ن يرو يد پرآزارییتأ
 ،گرید یبرخ يرو يپرآزار ین، فراوانیهمچنباشد.  يشتریب

در  Sr40و  Sr26 ،Sr27، Sr31 ،Sr33 هـا شـامل  ن ژنیاز ا
آنهـا فقـط در معـدود     يرو ين بـوده و پـرآزار  ییکشور پـا 

کـه در   SrNinاز کشـور گـزارش شـده اسـت. ژن      یمناطق
منشـأ   يآن مشاهده نشد، دارا يرو يحاضر پرآزار یبررس
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ت یمیکالـه بـا منشـأ سـ    یتیتر يهـا نیکاله بوده و در الیتیتر
ن ژن تاکنون یرسد که اینظر ماست. به ییباال یفراوان يدارا
اد مورد استفاده قرار نگرفته است. علت یگندم ز ينژاددر به

مقاومت گفتـه شـده در    يهاژن يرو يعدم مشاهده پرآزار
-یمربـوط مـ   ییا نژادهاینژاد  ییت و توانایباال قطعاً به قابل

ق حاضر در منطقـه کالردشـت   یزمان انجام تحق شود که در
  اند.  ع بودهیشا

به همراه چند ژن مقاومت  Sr24 يااهچهیژن مقاومت گ
ــهیگ ــامل ید يااهچ ــر ش ــو ن Sr38و  Sr31 ،Sr36گ ز ژن ی

 یشاوندان وحشـ یاز خو یکه همگ Sr2اه کامل یمقاومت گ
در  ینقـش مهمـ  انـد،  ا چاودار به گندم منتقـل شـده  یگندم 

انـد  فـا کـرده  یاه در جهـان ا یگندم در برابر زنگ سمقاومت 
)Singh et al. 2015     ي). در هـر حـال، بـا ظهـور نژادهـا 

در منـاطق   Ug99 يگروه نـژاد  اه از جملهیمختلف زنگ س
ـ مختلف جهـان از اوا   يهـا از ژن ياریسـتم، بسـ  یل قـرن ب ی

 Sr38و  Sr24 ،Sr31 ،Sr36از جملـه   يااهچـه یمقاومت گ
 يمـار یدر برابر بخود را  ییمناطق جهان کارآ از ياریبسدر 

 یلیتاکنون وارد خ هان ژنیاکه  ییاز آنجا اند.از دست داده
 ياز نژادهـا  ياریاز ارقام گندم شده و همچنان در برابر بسـ 

 ياه دارایزنـگ ســ  يمـار یع قـارچ عامـل ب  یو شـا  یمعمـول 
 يتوسـط گـروه نـژاد    آنهـا  يرو يمقاومت هستند، پـرآزار 

Ug99 ـ ت زیـ اهمز یحا ). Singh et al. 2015اسـت (  يادی
ران فاقد یگزارش شده از ا Ug99ان گفتن است که نژاد یشا

 يبوده امـا رو  Sr36و  Sr24دو ژن مقاومت  يرو يپرآزار
  دارد. يپرآزار Sr38و  Sr31دو ژن 
-پیـ از ژنوت ياریاه در بسـ یمقاومت به زنگ سـ  يهاژن
ـ گندم ناشناخته است. با توجـه بـه ا   يها امـر، مشـاهده   ن ی

ـ گنـدم ممکـن اسـت بـه      یمقاومت در ارقام افتراق ـ ک ی ا ی
مقاومت موجود در آنها نسبت داده شود.  يهااز ژن یبیترک

مقاومت موجود در ارقـام و   يهاتر ژنقیدق ییجهت شناسا

شــات یگنــدم ممکــن اســت الزم باشــد از آزما يهــانیــال
ـ با اسـتفاده از پاتوتا  یشامل بررس یمختلف دد متعـ  يهـا پی

ز ی)، آنـــالMultipathotype testing( يمـــاریعامـــل ب
ــومینال ــی)، تعNullisomic analysisک (یسـ ــجره یـ ن شـ
)Pedigree analysis( یمولکول ي) و نشانگرهاMolecular 

markers.استفاده شود (  

    يمارینسبت به ب يواکنش ارقام تجار

اهچــه در یدر مرحلــه گ يواکــنش ارقــام تجــار یبررســ
 MV-17) نشان داد که گندم رقـم  4 جدولط گلخانه (یشرا

ـ در برابـر دو جدا  ";" یآلـودگ  يهـا پیـ با بروز ت ه مـورد  ی
در برابـر سـه    "+2"ا ی "2"، يماریش از قارچ عامل بیآزما
، در یمورد بررس يهاهیاز جدا یکیدر برابر  "-3"ه و یجدا
 يهـا پیـ ن تیتـر نییش پـا یر ارقام مورد آزمـا یسه با سایمقا

در برابـر   يکمتـر  ین از آلـودگ یرا داشـته و بنـابرا   یآلودگ
ـ برخوردار بـود. در ا  یاه مورد بررسیزنگ س يهاهیجدا ن ی
تـا   "1;" یآلـودگ  يهاپیز با بروز تیشگام نیق، رقم پیتحق

در  "-2"، يمـار یه از قارچ عامـل ب یدر برابر سه جدا "+1"
ـ در برابر دو جدا "-3"ها و هیاز جدا یکیبرابر  گـر از  یه دی
ن، یبرخـوردار بـود. همچنـ    يماریدر برابر ب يکمتر یآلودگ

 "2" یآلودگ يهاپی) با بروز تGascogneن (یرقم گاسکو
سـه بـا   یه مـوردنظر، در مقا یدر برابر هر شش جدا "+2"ا ی
ک از سـه رقـم   یچ یبود. ه يکمتر یآلودگ يارقام دارا یباق

 یمـورد بررسـ   يهـا هیک از جدایچ یگفته شده، در برابر ه
نشان ندادند.  "4"ا ی "3" یآلودگ يهاپیدر حد ت یواکنش

ار، ی)، شـهر Soissonsهن، سواسـون ( یبرعکس، نـه رقـم مـ   
) در Gaspard، الوند، زارع و گاسپارد (يدرین، اروم، حیزر

حسـاس  مهی، واکنش نیه مورد بررسیا چند جدایک یبرابر 
هن، سواسون و ینها، ارقام میا انیا حساس نشان دادند. از می

ن و اروم در برابـر  یه، دو رقم زریک جدایار در برابر یشهر
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  واکنش ارقام تجاري گندم مورد کاشت در اقلیم سرد کشور نسبت به بیماري زنگ سیاه در مراحل گیاهچه و گیاه کامل .4جدول 
Table 4. Responses of the commercial wheat cultivars from the cold agro-climate zone of Iran to stem rust at 
seedling and adult- plant stages 

  نام رقم  هاي مختلف قارچ عامل بیمارياي نسبت به ایزولهواکنش گیاهچه  واکنش گیاه کامل
 .Seedling responses to different isolates/races of Puccinia graminis f.sp   )1396-(کالردشت

tritici 
  

Adult-plant 
response 

 94-1-1  94-52  95-31  94-15 
 

94-32 
 

94-8  Name of the cultivar 
(Kelardasht-2017)  (TKTTF)  (TKTTF)  (TKTTF)  (PTRTF)  (TTTTF)  (TTTTF)   

40S  2  ;  3-  2+  2  ;  MV-17 
60S  1  ;1  2-  3-  1+  3-  Pishgam 
60S  2+  2+  2+  2+  2  2+  Gascogne 
50S  1  ;1  3  2-  3-  2+  Mihan 
100S  2  2+  2  2+  2+  3  Soissons 

-  2+  2  3  3-  3-  3-  Shahryar 
100S  2  2+  3  2C  3  2+  Zarrin 
70S  2+  2  3  2+  -  3   Oroum 
60S  ;1  2+  3  2-  3  3  Haydari 
80S  2-  2-  3  2-  3  3+  Alvand 
60S  3-  3  3  3  3  3+  Zareh 
50S  3  3+  3+  3  3  3+  Gaspard 
80S  3+  3  3  3  3  3+  Morocco (Susceptible check) 

  
ه و رقـم  یجداو الوند در برابر سه  يدریه، ارقام حیدو جدا

ـ  "3"واکنش  يه دارایزارع در برابر پنج جدا ا بـاالتر و در  ی
ن، یداشتند. همچن يترنییپا يهاواکنشها هیر جدایبرابر سا

را داشـته و   يمـار یت بـه ب ین حساسـ یشـتر یرقم گاسپارد ب
ه مورد یهمانند شاهد حساس موراکو در برابر هر شش جدا

را  "+3"ا ی "3" یآلودگ يهاپیق حاضر، تیدر تحق یبررس
  نشان داد. 
واکنش ارقام گفتـه شـده در بـاال نسـبت بـه       یدر بررس

ــاریب ــ  يم ــگ س ــه گایزن ــه در مرحل ــه  ی ــل در منطق اه کام
ـ  نکـه بـه  یکالردشت، با توجه به ا ن رفـتن رقـم   یعلـت از ب

از آن وجــود  يبــردارادداشــتیار در مزرعــه امکــان یشـهر 
گـر نسـبت بـه    یرقـم د  11واکـنش   یج بررسـ ینداشت، نتا

تـا   40S يهان ارقام با داشتن واکنشینشان داد که ا يماریب
100S 4حساس هستند (جدول  يماریش در برابر بیکماب .(
ـ با ا ، 40Sبـا دارا بـودن واکـنش     MV-17ن وجـود، رقـم   ی

داشته اسـت. بـرعکس،    يت کمتریحساس يمارینسبت به ب
 100Sن با داشتن واکـنش  یسواسون و زر یشیدو رقم آزما

و  يمـار یزان بیـ ز کـه م یـ از شاهد حسـاس موراکـو ن   یحت
 يمـار ینسبت بـه ب  يشتریت بیبود، حساس 80Sواکنش آن 

  نشان دادند.  
 .Puccinia graminis f.spقارچ  يهاهیمشخصات جدا

tritici گنـدم   يهـا پیواکنش ژنوت یمورد استفاده در بررس
-ی) نشان م3ق حاضر (جدول یاه در تحقینسبت به زنگ س

ـ دهد که ا ـ ن جدای ژن مقاومـت   18 يهـا در کـل بـر رو   هی
، Sr5 ،Sr6 ،Sr7b ،Sr8a ،Sr9a ،Sr9b يهابا نام يااهچهیگ

Sr9d ،Sr9e ،Sr9g ،Sr10 ،Sr11 ،Sr17 ،Sr21 ،Sr30 ،
Sr36 ،Sr38 ،SrMcN  وSrTmp  ن، یپـرآزار هســتند. بنــابرا
 یرمؤثر بـوده و حتـ  یها غهین جدایمذکور در برابر ا يهاژن

گنــدم مــورد  يهــاپیــدر صــورت موجــود بــودن در ژنوت
هـا محافظـت   هین جدایتوانند آنها را در برابر ای، نمیبررس



  ...هاي گندمو آخرين واکنش ژنوتيپگندم  هاي مقاومت به زنگ سياهبررسي کارآيي ژن :پور و همكارانمليحي
 

84 84 
 

ـ جاد مقاومت شوند. بـا توجـه بـه ا   یکرده و سبب ا ن امـر،  ی
شــگام و ی، پMV-17در ارقـام گنـدم    يمـار یسـطح کمتـر ب  

در  يمـار یمختلف قارچ عامل ب ين در برابر نژادهایگاسکو
 ییهـا ق حاضر، ممکن اسـت از ژن یاهچه در تحقیمرحله گ

  جاد شده باشد.  یها ان ژنیر از ایغ
اه معمـوالً باعـث   یکه وجود آن در گ يااهچهیمقاومت گ
ـ ها تا پااه در برابر زنگیمحافظت از گ -یآن مـ  یان زنـدگ ی

-بـوده، بـه   یفیت کیماه ياه دارایشود، از نظر وراثت در گ

ت قـارچ  یکند و در اثر فعالینژاد عمل م یصورت اختصاص
 & McDonaldشـود ( یشکسته مـ  یبه آسان يماریعامل ب

Linde 2002،ق حاضـر، بـا وجـود    یـ در تحق ). در هر حال
ن یشگام و گاسـکو یل پیاز قب یدر ارقام يمارین بییسطح پا

ـ اهچـه، ا یدر مرحله گ اه کامـل در  یـ ن ارقـام در مرحلـه گ  ی
-داشـته  ییت نسبتاً باالیط مزرعه در کالردشت حساسیشرا

ـ ز با وجود آنکه این MV-17). در باره رقم 4اند (جدول  ن ی
سـه بـا   یط مزرعـه در مقا یااه کامل در شـر یرقم در مرحله گ

داشـته   يکمتـر  يمـار یش، بیمـورد آزمـا   يهاپیر ژنوتیسا
 يبـاال  يااهچـه ی)، اما با توجه به مقاومت گ4است (جدول 

از مقاومـت   يزان بـاالتر یـ د می، شايمارین رقم در برابر بیا
اه کامل مورد انتظار بود. جهت انجـام  ین رقم در مرحله گیا

-ه جمعیط گلخانه، سه جدایدر شرا يااهچهیگ يهایبررس

ـ جدا یعنـ یشده از کالردشـت   يآور (نـژاد   32-94 يهـا هی
TTTTF ،(94-15  نـــــژاد)PTRTF (نـــــژاد  31-95) و
TKTTFـ ه اول جهـت انجـام ما  ی) استفاده شدند و جدا -هی

ز مورد استفاده قرار گرفـت.  یکالردشت ن يامزرعه يهایزن
ط مزرعــه یدر شــرا یشــیارقــام آزما یدر هــر حــال، برخــ

ط گلخانـه در  یتر از واکنش خـود در شـرا  حساس یواکنش
(نـژاد   32-94ه یها از جمله جداهین جدایبرابر هر کدام از ا

TTTTFمشـاهده شـده در    يهـا ) بروز دادند. علت تفاوت
اه کامل، ممکن است به وجـود و  یاهچه و گیگ يهامقاومت

در کالردشـت مربـوط باشـد کـه در      ییا نژادهایوع نژاد یش
ـ ن نـژاد  یاند. چنمورد استفاده نبوده ياگلخانه يهایبررس ا ی
هـا جهـت   هیجدا يآورممکن است در زمان جمع یینژادها
خارج از دسترس بـوده   یطور اتفاقبه ياگلخانه يهایبررس

ظـاهر   1396در سـال   ياشات مزرعـه یو بعداً در زمان آزما
ع شده باشند. ممکن اسـت وجـود   یشاشده و در آن منطقه 

ا همراه بـا نـژاد   ی ییدر مزرعه به تنها ییا نژادهاین نژاد یچن
ــتفاده جهــت ما  ــورد اس ــم ــهی ــزایمصــنوع یزن ش ی، در اف

  دخالت داشته باشند.   یشیت ارقام آزمایحساس
 MV-17معـروف بـه    Martonvasari-17گندم زمستانه 

شـده   یمجارستان معرفدر  1988ن بار در سال یاول يکه برا
 یران شـده و در برخـ  ی) وارد ا1993( 1372است، از سال 

ـ ن، ایشود. همچنیل کشت میمناطق کشور از جمله اردب ن ی
ن یدر اوکـرا  1993ه و از سـال  یـ در ترک 1990رقم از سال 
ـ د گنـدم ا یـ تول يهـا وارد برنامـه  ن کشـورها شـده اســت.   ی

ت ژن مقاومـ  يدارا MV-17مشخص شده است که گنـدم  
Sr31 )Balla et al. 1992, Purnhauser et al. 2011ی) ول 

ـ ). اPurnhauser et al. 2011باشـد ( یمـ  Sr36فاقد ژن  ن ی
از  یدر برابر زنگ زرد گندم (ناشـ اه، یعالوه بر زنگ سرقم 

ز مقاومـت  یـ ) نPuccinia striiformis f. sp. triticiقـارچ  
ـ داشته و وجود چند ژن مقاومت بـه ا  ییباال از  يمـار ین بی

، که در حال حاضر مقاومت آن شکسته شده Yr9جمله ژن 
). Balla et al. 1992ده اسـت ( یاست، در آن به اثبات رسـ 

از  یگنـدم (ناشـ   يان رقم در برابر زنـگ قهـوه  ین، ایهمچن
) از مقاومــت Puccinia recondita f. sp. triticiقــارچ 
ن ژن مقاومـت بـه   یبرخوردار بوده و وجـود چنـد   یمطلوب

 Lr1 )Anonymous 2010 ،(Lr26از جملـه   يانگ قهـوه ز
)Balla et al. 1992(  وLr34 )Dadrezaei et al. 2013, 

Melinda 2012, Vida et al. 2010 ــه اثبــات ) در آن ب
 يمـار یها، در برابر بعالوه بر زنگ MV-17اند. رقم دهیرس



 ۹۷-۶۹ :۱۳۹۹ سال / ۱ شماره / ۵۶ جلد / گياهي هايبيماري

85 85  
 

 .Blumeria graminis fاز قـارچ   ی(ناشـ  یدك سطحیسف

sp. tritici( برخوردار بـوده و وجـود    ییز از مقاومت باالین
ــد ــه ا یچن ــت ب ــن ژن مقاوم ــارین بی ــه  يم  Pm2از جمل

)Limpert et al. 1994, Svec et al. 2002 ،(Pm5 
)Limpert et al. 1994 ،(Pm6 )Svec et al. 2002 و (

Pm8 )Balla et al. 1992, Limpert et al. 1994, Svec et 

al. 2002 کـه   ییهـا یبررس یاند. طدهیرس) در آن به اثبات
هـا در ارقـام   مقاومت به زنـگ  يهاراً در باره وجود ژنیاخ

گـاه  یران انجام شده است، وجـود دو جا یمختلف گندم در ا
-MVدر گندم  Lr34/Yr18/Pm38و  Sr31/Yr9/Lr26 یژن

). Bakhtiar et al. 2015د قرار گرفتـه اسـت (  ییمورد تأ 17
از  یدر برخـ  Ug99در هر حال، با توجـه بـه وجـود نـژاد     

، ممکـن  Sr31ژن مقاومت  يآن رو يران و پرآزاریمناطق ا
اه اقـالً در  یخود را در برابر زنـگ سـ   یین رقم کارآیاست ا
ع اسـت، از  یدر آنجـا شـا   Ug99از کشور که نـژاد   یمناطق

ـ ا يرو يامزرعـه  يهایدست داده باشد. بررس ن رقـم در  ی
ت یع اسـت، حساسـ  یشـا  Ug99ز که نـژاد  یا نیاز کن یقمناط
 2016) را در سـال  60S(تا  يمارین رقم نسبت به بیا يباال

 S. Bhavani, personalنشـــــان داده اســـــت (

communication   قـارچ   ينژادهـا  ي). با توجـه بـه پـرآزار
ـ ع در ایزنـگ زرد شـا   يماریعامل ب  Yr9ژن  يران بـر رو ی

)Afshari et al. 2005b يماریعامل ب ينژادها يپرآزار) و 
 .Lr26 )Afshari et alو  Lr1 يهـا ژن يرو يازنگ قهوه

2005aن رقم در یجاد مقاومت ایتوانند در ایها نمن ژنی)، ا
 يهـا ن دو زنگ دخالت داشته باشـند و احتمـاالً ژن  یبرابر ا

ن امر مشارکت دارند. عـالوه  یها در ان ژنیر از ایغ يگرید
و  Pm5دو ژن  يرو يبـه وجـود پـرآزار   بر آن، بـا توجـه   

Pm6 ــدر ا ــ)، باZahravi et al. 2017ران (ی ــاد ژنی  يه
دك ین رقم به سفین دو در بروز مقاومت ایر از ایغ يگرید

حاضـر، دو   یران نقش داشته باشند. در بررسـ یدر ا یسطح

ز از نظر واکـنش در برابـر   ین نیشگام و گاسکویرقم گندم پ
اهچـه  یاه در مرحلـه گ یزنگ س يماریقارچ عامل ب ينژادها
 یاه کامـل انـدک  یو در مرحله گ MV-17ه رقم یشب يتا حد

شگام کـه در  ی). رقم پ4حساستر از آن عمل کردند (جدول 
زمسـتان سـرد و    يدر منـاطق دارا جهت کشت  1387سال 
آخـر فصـل    ياریـ آبمعمول و کم ياریط آبیدر شرا یطوالن
 يهـا یژگیعلت و)، بهMahfouzi et al. 2009شد ( یمعرف

ار بــاال و یل عملکــرد بســیاز جملــه پتانســ یخــوب زراعــ
د یــزنــگ زرد همچنــان مطلــوب تول يمــاریمقاومــت بــه ب

از منـاطق سـرد کشـور     ياریکنندگان گندم بـوده و در بسـ  
در  1991ز کـه در سـال   یـ ن نیرقم گاسـکو شود. یکشت م

ـ شده است، از حـدود   یفرانسه معرف ـ  ی ش وارد یک دهـه پ
گـردد.  یمناطق سرد کشور کشت مـ  یدر برخران شده و یا

  ست.ین رقم در دست نیدر رابطه با ا يشتریاطالعات ب
ـ نسبت به جدا "3" یپ آلودگیبا توجه به بروز ت -95ه ی

ق یـ ار در تحقیهن و شـهر ی) در دو رقم مTKTTF(نژاد  31
ـ ن جداین امر که ای) و با دانستن ا4حاضر (جدول   يه روی

، Sr5 ،Sr6 ،Sr7b ،Sr8a ،Sr9a يهـا ژن مقاومت با نام 17
Sr9b ،Sr9d ،Sr9e ،Sr9g ،Sr10 ،Sr17 ،Sr21 ،Sr30 ،
Sr36 ،Sr38 ،SrMcN  وSrTmp   3پرآزار است (جـدول ،(

ـ ن ارقام فقط حامل یتوان گفت که ایم ـ ک ی ا چنـد ژن از  ی
ا اساساً فاقد هر گونـه  یرمؤثر بوده و یژن مقاومت غ 17ن یا

گـر، بـا   یهستند. از طرف د هین جدایژن مقاومت در برابر ا
ـ ا یتوجه به بروز مقاومـت نسـب   ن دو رقـم در برابـر پـنج    ی

) و با دانسـتن  4(جدول  يماریگر از قارچ عامل بیه دیجدا
ز یو ن شده در باالگفتهژن  17 يها روهین جداین امر که ایا

ـ )، با3پرآزار هسـتند (جـدول    Sr11ژن مقاومت  ـ د ژن ی ا ی
ـ از ار یـ غ يگـر یمقاومت د يهاژن ژن باعـث بـروز    18ن ی

ـ ن دو رقم در برابر ایمقاومت ا ـ ن جدای هـا شـده باشـند.    هی
نسـبت بـه    "3" یپ آلـودگ یـ ن، با توجه به بـروز ت یهمچن
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تر در نییپا یآلودگ يهاپی) و تTTTTF(نژاد  8-94ه یجدا
ن ی)، چنـ 4ها در رقـم سواسـون (جـدول    هیر جدایبرابر سا
ـ وده و با دانسـتن ا ز صادق بین رقم نیدر باره ا یحیتوض ن ی

ژن مقاومت گفته شده پرآزار  18 يه مذکور رویامر که جدا
ـ ن رقم در برابـر ا یت ای)، حساس3است (جدول  ـ ن جدای ه ی

د از نبود هر گونه ژن مقاومت مؤثر در برابـر آن بـوده و   یبا
ـ گر از وجود ژن یه دیآن در برابر پنج جدا یمقاومت نسب ا ی

شـده   یژن مـذکور ناشـ   18ر از یغ يگریمقاومت د يهاژن
ـ ن ارقام در برابر پنج جدایا یباشد. با وجود مقاومت نسب ه ی

اهچـه، واکـنش آنهـا در    یدر مرحله گ يماریاز قارچ عامل ب
ن امر ممکـن اسـت   ی). ا4اه کامل باال بود (جدول یمرحله گ

ـ مورد استفاده جهـت ارز  يهاهیاز تفاوت جدا  يمـار یب یابی
ع و مـورد اسـتفاده در   یشـا  ياههیاهچه با جدایدر مرحله گ

هن کـه در سـال   یجاد شده باشـد. رقـم مـ   یمزرعه ا یزنهیما
عمدتاً به علت عملکرد دانه باال و مقاومت بـه زنـگ    1389

جـان  یآذربا يهـا اسـتان در منـاطق سـرد   زرد جهت کشـت  
ل، همدان، کردستان، زنجـان،  ی، اردبیغرب جانی، آذربایشرق
، ياریـ چهارمحـال و بخت ، تهران، خراسان، اصفهان، يمرکز

ـ لویگکه و فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه  راحمـد یه و بوی
پـس از مرحلـه    یمعمول و تـنش خشـک   ياریط آبیدر شرا
ــده ــ یگل ــد  یمعرف )، Yazdansepas et al. 2011a(ش

-یم سرد کشور کشـت مـ  یاز اقل یهمچنان در گستره بزرگ
عملکـرد   یژگیبا و 1381ز که در سال یار نیشود. رقم شهر

مناطق در  یدانه باال و مقاومت به زنگ زرد جهت کشت آب
)، در یسپاس، مکاتبه شخصزدانی(ا. شد  یمعرفسرد کشور 

ل شکسته شدن مقاومت آن در برابر زنگ یحال حاضر به دل
شـود.  یمناطق کشور کشت م یطور محدود در بعضزرد به

ـ در ا 1987سواسون کـه در سـال    يرقم فرانسو ن کشـور  ی
ران شـده  یش وارد ایک دهه پیشده است، از حدود  یرفمع

شود. وجود ژن یمناطق کشور کشت م یو همچنان در برخ

اه یمقاومت به زنگ سـ  يگر برایو چند ژن د Sr30مقاومت 
ـ قبالً در ا  .Singh et alده اسـت ( ین رقـم بـه اثبـات رسـ    ی

2008aـ موجود در ا ينکه اکثر نژادهای). با توجه به ا ران از ی
ـ ما يع بوده و برایکه در کالردشت شا ينژادجمله  ـ هی  یزن
 يمورد استفاده قرار گرفـت بـر رو   يماریخزانه ب یمصنوع

ل یـ ن دلیپرآزار هستند، احتمـاالً بـه همـ    Sr30ژن مقاومت 
اهچـه و  ین ژن نتوانسته است در مراحـل گ یبوده است که ا

را انجـام   يمـار ین رقـم در برابـر ب  یاه کامل حفاظت از ایگ
ار حساس ظاهر شده اسـت. وجـود ژن   ین رقم بسیدهد و ا

 يامقاومـت بـه زنـگ قهـوه     يالقـا  يبـرا  Lr14aمقاومـت  
)Błaszczyk et al. 2004, Goyeau & Park, 1997 و ژن (

دك یجـاد مقاومـت در برابـر سـف    یجهـت ا  Pm3gمقاومت 
) Bougot et al. 2002, McIntosh et al. 2008( یسـطح 

ن، ثابت شـده  یه است. همچندین رقم به اثبات رسیز در این
ت یــبال يمــاریمقاومــت بــه ب ين رقــم دارایــاســت کــه ا

پوشــه لکــه) و Kosová et al. 2009ســنبله ( یومیــفوزار
 Septoria glume blotch ()Tommasini et( ییایسـپتور 

al. 2007باشد. ی) هم م  
ـ نسبت بـه دو جدا  "3" یپ آلودگیبا توجه به بروز ت ه ی

) در رقـم  TKTTF(نـژاد   31-95) و TTTTF(نژاد  94-32
ـ نسبت به دو جدا یپ آلودگین تین و بروز همیزر  8-94ه ی

ن امـر  یدر رقم اروم و با دانستن ا 31-95) و TTTTF(نژاد 
ـ که هر کدام از ا ـ ن دو جدای ژن مقاومـت گفتـه    18 يه روی

-ی)، مـ 3پرآزار هستند (جدول  یقبل يهاشده در پاراگراف
ـ کرد که ا يریگجهیتوان نت دو رقـم فاقـد هـر گونـه ژن     ن ی

ـ نکه فقط یا ایها بوده و هین جدایمقاومت در برابر ا ـ ک ی ا ی
علـت  انـد کـه البتـه بـه    ژن مذکور را داشـته  18چند ژن از 

ها، واکـنش مقاومـت   هین جدایرمؤثر بودن آنها در برابر ایغ
، با توجه به بروز یدر برابر آنها مشاهده نشده است. از طرف

ـ و رقم در برابر چهـار جدا ن دیا یمقاومت نسب گـر از  یه دی
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ژن مقاومـت گفتـه    18 يکه آنها هم رو يماریقارچ عامل ب
ـ )، با3پرآزار هستند (جـدول   یشده قبل ـ د ژن ی  يهـا ا ژنی

ـ ها باعث مقاومت ان ژنیر از ایغ يگریمقاومت د ن ارقـام  ی
 یها شده باشند. با وجود مقاومـت نسـب  هین جدایدر برابر ا

در  يمـار یه از قارچ عامل بیبر چهار جدان دو رقم در برایا
ب بـا  یـ ترتاه کامل بهین ارقام در مرحله گیاهچه، ایمرحله گ

، يمـار ینسـبت بـه ب   70Sو  100S يهـا دارا بودن واکـنش 
). 4ش گذاشتند (جـدول  یاز خود به نما يدیت شدیحساس

مورد اسـتفاده   يهاهین امر هم ممکن است از تفاوت جدایا
ـ اهچـه بـا جدا  یدر مرحلـه گ  يماریب یابیجهت ارز  يهـا هی

در  یشـ یآزما يهاپیژنوت یزنهیع و مورد استفاده در مایشا
جـاد شـده   یط مزرعـه ا یاه کامـل در شـرا  یش مرحله گیآزما

علـت  عمـدتاً بـه   1374ن کـه در سـال   یباشد. گندم رقم زر
ـ    یعملکرد دانه باال و مقاومت به زنگ زرد جهت کشـت آب

-خصـوص اسـتان  م بهیمال يمناطق سرد کشور با سرمادر 

ـ  یآذربا يها و کردسـتان و منـاطق سـرد اسـتان      یجـان غرب
، مکاتبـه  يشد (ا. عطار یمعرف نیکرج و قزو یتهران، حوال

رغم شکسته شدن مقاومتش در برابـر زنـگ   ی)، علیشخص
صـورت محـدود   منـاطق کشـور بـه    یزرد همچنان در برخ

ر سـال  ز کـه د یرد. رقم اروم نیگیمورد کشت و کار قرار م
ــت کشــت  1389 ــجه ــرد  یآب ــاطق س ــتاندر من ــااس  يه
ــرقیآذربا ــان یآذربا ،یجــان ش ــج ــ، اردبیغرب ــدان، ی ل، هم

ــز  ــتان، زنجــان، مرک ــان، اصــفهان،  يکردس ــران، خراس ، ته
 و ، فارس، لرستان، کرمـان، کرمانشـاه  ياریچهارمحال و بخت

 Yazdansepas etشد ( یمعرفکشور  راحمدیه و بویلویگکه

al. 2011c،(  م سـرد  یاز اقلـ  ییهمچنان در سطح نسبتاً بـاال
، عالوه بر دارا بودن ین رقم در زمان معرفیشود. ایکشت م
ل عملکرد باال، در برابر زنـگ زرد مقـاوم و در برابـر    یپتانس

ــوه  ــگ قه ــهین يازن ــت    م ــوده اس ــاوم ب ــا مق ــاس ت حس
)Yazdansepas et al. 2011c  .(  

و الونـد در   يدریـ در ارتباط با واکنش دو رقم گنـدم ح 
حاضر، با توجـه   یاهچه در بررسیدر مرحله گ يماریبرابر ب

) "+3"ا ی "3" یآلودگ يهاپین ارقام (تیا يبه واکنش باال
) و بـا  4(جـدول   يمـار یه از قارچ عامل بیدر برابر سه جدا

ژن مقاومت گفته شده  18 يها روهین جداینکه ایتوجه به ا
طـور  )، بـه 3پرآزار هسـتند (جـدول    یقبل يهادر پاراگراف

ـ ا فاقد هر گونه ژن مقاومت در برابر این ارقام یا یمنطق ن ی
ـ نکـه فقـط   یا ایها بوده و هیجدا ـ ک ی ژن  18ا چنـد ژن از  ی

ـ رمؤثر بـودن در برابـر ا  یعلت غاند که بهمذکور را داشته ن ی
انـد. از  جاد مقاومت در برابر آنهـا نبـوده  یها، قادر به اهیجدا

ن دو رقم در یا یگر، با توجه به بروز مقاومت نسبیطرف د
کـه آنهـا هـم     يمـار یگر از قارچ عامـل ب یه دیبرابر سه جدا

پرآزار هستند (جدول  یژن مقاومت گفته شده قبل 18 يرو
ر از یغ يگریمقاومت د يهاا ژنیرسد که ژن ینظر م)، به3
ـ ن ارقام در برابر ایها باعث مقاومت ان ژنیا ـ ن جدای هـا  هی

ن دو رقم در برابر سه یا یشده باشند. با وجود مقاومت نسب
ـ اهچه، ایدر مرحله گ يماریه از قارچ عامل بیجدا ن ارقـام  ی

 60S يهاب با دارا بودن واکنشیترتاه کامل بهیدر مرحله گ
از خـود نشـان    يدیت شدی، حساسيماریدر برابر ب 80Sو 

ـ ). ا4دادند (جـدول   ن امـر هـم ممکـن اسـت از تفـاوت      ی
در مرحلـه   يمـار یب یابیمورد استفاده جهت ارز يهاهیداج
ـ ع و مـورد اسـتفاده در ما  یشـا  يهاهیاهچه با جدایگ ـ هی  یزن

کـه در سـال    يدریـ جاد شده باشد. گنـدم رقـم ح  یمزرعه ا
عملکرد دانه باال و مقاومـت بـه زنـگ زرد     یژگیبا و 1394

ـ یشرا جهت کشت در آخـر فصـل    یو تـنش خشـک   یط آب
، یجان شرقیآذربا يهااستاندر  سرد کشورم یدر اقل یزراع
، يردستان، زنجان، مرکزکل، همدان، ی، اردبیغرب جانیآذربا

، فـارس،  ياریـ تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحـال و بخت 
ـ لویگکه و لرستان، کرمان، کرمانشاه  یمعرفـ  راحمـد یه و بوی

ـ )، در ایسپاس، مکاتبه شخصزدانیشد (ا.  م مـورد  ین اقلـ ی
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نندگان گندم قـرار گرفتـه و کشـت آن رو بـه     د کیتوجه تول
در برابـر   ین رقم در زمان معرفین، ایگسترش است. همچن

حساس مهین ياحساس و در برابر زنگ قهوهمهیاه نیزنگ س
علت به 1374مقاوم بوده است. رقم الوند که در سال مهیتا ن

در برابر زنگ زرد جهـت   یعملکرد دانه باال و مقاومت نسب
 يهـا خصـوص اسـتان  مناطق سرد کشـور بـه  در  یکشت آب
ل، کردســتان، یــ، اردبیجــان غربــی، آذربایجــان شــرقیآذربا

شده اسـت   یمعرف ياریهمدان، زنجان، و چهارمحال و بخت
رغــم شکســته شــدن ی)، علــی، مکاتبــه شخصــيا. عطــار(

منــاطق  یمقـاومتش در برابــر زنــگ زرد همچنــان در برخــ 
 شود.یکشور کشت م

ه از قارچ یرقم زارع در برابر پنج جداق حاضر، یدر تحق
ـ  "3" یآلـودگ  يهـا پیت يماریعامل ب فقـط در  و  "+3"ا ی

تـر  نییپـا  یپ آلودگیت) TKTTF(نژاد  1-1-94ه یبرابر جدا
-ن امر و با توجه بـه ژن ی. با توجه به ا)4(جدول  نشان داد

ـ کــه ا ییهـا  آنهـا پــرآزار اسـت، در بــروز    يه رویــن جدای
 17ر از یـ غبـه  ییهـا د ژنیدر برابر آن با يماریمقاومت به ب

ــؤثر یژن غ ، Sr5 ،Sr6 ،Sr7b ،Sr8a ،Sr9a ،Sr9b ،Sr9dرم
Sr9e ،Sr9g ،Sr10 ،Sr17 ،Sr21 ،Sr30،Sr36  ،Sr38 ،

SrMcN  وSrTmp     دخالت داشته باشـند. از نظـر مقاومـت
ـ ط مزرعـه، ا یاه کامل در شـرا یمرحله گ ن رقـم بـا داشـتن    ی
از خـود   يمـار یدر برابـر ب  ییت بـاال یحساسـ  60Sواکنش 

در جهـت کشـت    1389نشان داد. رقـم زارع کـه در سـال    
پــس از مرحلــه  یمعمــول و تــنش خشــک ياریــط آبیشــرا
جـان  یذرباآ يهـا اسـتان در مناطق سـرد کشـور در    یگلده
ل، همدان، کردستان، زنجـان،  ی، اردبیجان غربی، آذربایشرق
، ياریـ ت، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحـال و بخ يمرکز

ـ لویگکه و فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه  راحمـد یه و بوی
)، همچنـان در  Yazdansepas et al. 2011bشـد (  یمعرفـ 

ـ شـود. ا یم سرد کشور کشت میاز اقل ییسطح نسبتاً باال ن ی

ل عملکـرد  ی، عالوه بر دارا بودن پتانسـ یرقم در زمان معرف
-مهین ياقهوهباال، در برابر زنگ زرد مقاوم و در برابر زنگ 

 .Yazdansepas et alحســاس تــا مقــاوم بــوده اســت (

2011b.(  
رقم  گاسپارد در مرحله  ین بررسینکه در ایبا توجه به ا

مـورد اسـتفاده    يهـا و نژادهـا  هیاهچه در برابر همه جدایگ
) را داشـته  "+3"ا ی "3" یآلودگ يهاپین واکنش (تیباالتر
)، 4ردار نبود (جـدول  در برابر آنها برخو یچ مقاومتیو از ه

ن رقم فاقد هـر گونـه ژن مقاومـت در    یرسد که اینظر مبه
ا فقـط ممکـن اسـت    یمورد استفاده بوده و  يهاهیبرابر جدا

ژن مقاومت گفته شـده در پـاراگراف    17ا چند ژن از یک ی
هــا هیــن جدایــدر برابــر ا یرا کــه همگــ Sr11ا ژن یــقبــل 

اه یـ گاسپارد در مرحلـه گ رمؤثر هستند، داشته است. رقم یغ
اه یزنگ سـ  يماریاهچه در برابر بیز همانند مرحله گیکامل ن

). 4دسـت آمـد (جـدول    به 50Sحساس بوده و واکنش آن 
شده است، از  یدر فرانسه معرف 1992ن رقم  که در سال یا

ـ ش وارد ایک دهه پیحدود  منـاطق   یران شـده و در برخـ  ی
در باره  يشتریب گردد. در هر حال، اطالعاتیسرد کشت م

  ست.   ین رقم موجود نیا
 يمقاومت ارقـام تجـار   يبر رو يگرید يهایقبالً بررس

اه یزنـگ سـ   يمـار یم سرد نسـبت بـه ب  یمورد کاشت در اقل
 Afshari( يج مربوطه منتشر شده است. افشاریانجام و نتا

ن ارقام نسـبت بـه   یا يااهچهیمقاومت گ ی) در بررس2012
ن نـژاد  یـی شده از کالردشـت کـه تع   يآوره جمعیک جدای

ن، یشـگام، گاسـکو  ی، پMV-17نشده بـود، در مـورد ارقـام    
ـ ج واکـنش ا یمشابه نتـا  یجیار، الوند و گاسپارد نتایشهر ن ی

-) بهTTTTFکالردشت (نژاد  32-94ه یارقام نسبت به جدا

ق حاضر و در مورد دو رقم سواسون و یدست آمده در تحق
ن تفاوت یکرده است. علت امتفاوت مشاهده  یجین نتایزر

ممکن است به تفاوت در نژاد قـارچ مـورد اسـتفاده در دو    
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 .Patpour et alق مذکور باشـد. پـاتپور و همکـاران (   یتحق

2014aــ) ن ــی ــم   یز در بررس ــش رق ــت ش ، MV-17مقاوم
ـ ن، سواسون، زریگاسکو ن، الونـد و گاسـپارد نسـبت بـه     ی
رقـم  )، در مـورد سـه   TTTTFبروجرد (نـژاد   8-94ه یجدا

MV-17ـ ج واکـنش ا یمشابه نتا یجی، الوند و گاسپارد نتا ن ی
ق حاضـر و در مـورد   یـ ه در تحقین جدایارقام نسبت به هم

اند. علت تفاوت دست آوردهبه یج متفاوتیگر نتایسه رقم د
ن یسـت و بنـابرا  یق مشخص نین دو تحقیمشاهده شده در ا
شـتر موضـوع   یش ممکن است بـه فهـم ب  یتکرار مجدد آزما

 یدسـت آمـده از بررسـ   ج بـه یسه نتایکند. از نظر مقا کمک
ق حاضـر بـا   یـ ط مزرعه در تحقیاه کامل در شرایمقاومت گ

داده  یشیارقام آزما يکه برا ير محققان، در مواردیج ساینتا
 يهایدست آمده در بررسج بهیسه وجود دارد، نتایقابل مقا

سـه  عنوان مثال، واکـنش  ندارند. به یمختلف لزوماً همخوان
ج یق حاضر، با نتـا ین و الوند در تحقی، گاسکوMV-17رقم 
ــار  یبررســ ــده توســط افش ــام ش ) Afshari 2012( يانج

دست آمده توسط پاتپور و همکاران ج بهیبا نتا یمتفاوت ول
)Patpour et al. 2014aمشــابه اســت.  يادیــ) تــا حــد ز

ـ ن، واکنش سه رقم سواسـون، زر یهمچن ن و گاسـپارد در  ی
ق یـ ار باالتر از واکنش آنها در هر دو تحقیبسق حاضر یتحق

ـ گفته شده بود. ا ج ممکـن اسـت از   یهـا در نتـا  ن تفـاوت ی
ع در منطقـه کالردشـت در   یغالب و شا يتفاوت در نژادها

 یواکنش ارقـام و حتـ   يط بر رویمختلف، اثر مح يهاسال
 یازدهیـ و نحـوه امت  يبـردار ادداشـت یهـا در  تفاوت یبرخ

شـده باشـند. در ارتبـاط بـا      یاشـ توسط محققان مختلـف ن 
جه یر از نتیغ، ظاهراً بهيماریشگام نسبت به بیواکنش رقم پ

ق حاضر، آنچه کـه از واکـنش آن در دسـترس اسـت،     یتحق
) منتشر شده Afshari 2012( يهمان است که توسط افشار

مشابه هـم بـوده    یدست آمده از هر دو بررسج بهیاست. نتا
  اند.ن رقم نشان دادهیا يرا برا 40S-60Sو واکنش 

  دبخشیو ام يدر دست نامگذار يهانیواکنش ال

و  يگنـدم در دسـت نامگـذار    يهانیواکنش ال یبررس
ـ م سرد کشور در برابر شـش جدا یدبخش اقلیام ه از قـارچ  ی

 جـدول ط گلخانه (یاهچه در شرایدر مرحله گ يماریعامل ب
، C-88-14 ين در دست نامگـذار ی) نشان داد که چهار ال5

CD-89-10 ،C-88-7 ،C-89-7  دبخش با نام ین امیک الیو
C-94-6 در برابر همـه   "2"تا  ";" یآلودگ يهاپیبا بروز ت

در  يمـار یها از نظر مقاومت به بنین الیبرترها، هین جدایا
ـ جدانکـه  یروند. با توجه به ایشمار ماهچه بهیمرحله گ -هی

ـ قارچ مورد اسـتفاده در ا  يها  ژن 18 يبـر رو  ین بررسـ ی
، Sr5 ،Sr6 ،Sr7b ،Sr8a ،Sr9a ،Sr9b يهـا مقاومت با نـام 

Sr9d ،Sr9e ،Sr9g ،Sr10 ،Sr11 ،Sr17 ،Sr21 ،Sr30 ،
Sr36 ،Sr38 ،SrMcN  وSrTmp  3پرآزار هستند (جدول ،(

، یمورد بررس يگفته شده در برابر نژادها يهانیمقاومت ال
ـ باشـد. ال جـاد شـده   یها ان ژنیر از ایغ ییهاد از ژنیبا ن ی

اهچـه،  یعالوه بر مقاومت در مرحله گ CD-89-10 یشیآزما
ط یاه کامـل در شـرا  یـ در مرحلـه گ  20Rبا داشـتن واکـنش   

ـ ن باال و همه الین پنج الین در بین الیترمزرعه، مقاوم -نی
-یحاضر محسـوب مـ   یدر بررس يدر دست نامگذار يها

 سهیز در مقاین 40Sبا واکنش  C-88-14ن یت الیشود. وضع
بهتر بوده است. مشـخص   یاندک یشیآزما يهانیر الیبا سا

از  یها ناشـ نین الیدر ا يماریتر بنییا سطح پایست که آین
مقاومـت   ياست که سبب القـا  يااهچهیمقاومت گ يهاژن

نکه مسـتقل از  یا ایط گلخانه هم شده بودند یدر آنها در شرا
 یاشـ اه کامـل ن یـ مقاومـت گ  يهاژن یت احتمالیآن از فعال

ـ ن گفته شـده، سـه ال  یاند. برعکس دو الشده  یشـ ین آزمای
اه کامـل  یدر مرحله گ 70Sتا  50S يهاگر با بروز واکنشید

  نشان دادند. يمارینسبت به ب يشتریت بیحساس
حاضـر،  یدر بررسـ  یشـ یآزما يهانیدر دسته دوم از ال
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و امیدبخش اقلیم سرد کشور نسبت به بیماري زنگ سیاه در مراحـل گیاهچـه و گیـاه     نامگذاريهاي گندم در دست واکنش الین .5جدول 
  کامل 

Table 5. Responses of the wheat candidate and elite lines from the cold agro-climate zone of Iran to stem rust at 
seedling and adult-plant stages 

  نام الین  هاي مختلف قارچ عامل بیمارياي نسبت به ایزولهواکنش گیاهچه  گیاه کاملواکنش 
 Seedling responses to different isolates/races of Puccinia   )1396-(کالردشت

graminis f.sp. tritici 
  

Adult-plant 
response 

 94-1-1  94-52  95-31  94-15  94-32  94-8  Name of the candidate/elite line 

(Kelardasht-2017)  (TKTTF)  (TKTTF)  (TKTTF)  (PTRTF)  (TTTTF)  (TTTTF)   
40S  ;  ;1  1+  ;  ;1  ;  C-88-14 
20R  1  ;1  1+  ;  ;1  1  CD-89-10 
50S  1  ;1  1  1+  1  1  C-88-7 
70S  1  ;1  1  1+  1+  1+  C-89-7 
60S  1+  2-  2  2  2  2  C-94-6 
60S  1  1  1  1+  3+  2-  CD-94-8 
40S  1+  2  3  1+  2-  2+  C-94-8 

70MS  2-  1  3  2-  2-  2+  CD-94-6 
70S  2-  2-  3  2-  2+  2  C-90-11 

40MR  2-  2C  3-  2-  3-  3  CD-90-8 
20MR  2  2-  3  2+  3-  3-  CD-90-4 

70S  2  3  3-  3-  3-  3-  C-94-5 
50S  2+  2C  3  3-  3  2+  C-91-4 
60S  3-  3  3  3-  3-  2+  CD-94-10 
80S  1+  3  3  1+  3+  X  C-94-7 
20S  2-  1  3  2-  3  3+  CD-92-6 

-  2  2C  3  2-  3  3  CD-91-11 
60S  2  2-  3  3-  3  3  CD-89-15 
70S  2  3  3  2+  3  2  C-88-13 
30S  2+  2-  3  2+  4  3  CD-91-12 
60S  2+  2  3  3  3  2+  CD-94-9 
40S  2  2+  3+  2+  3  3  C-88-4 
60S  2+  3  3  3-  3-  3+  C-87-12 
60S  3  3  3  3-  3-  2+  CD-94-11 
30S  2  3  3+  2+  3+  3  CD-91-8 
40S  2+  3  3  2+  3  3  CD-89-11 

-  3  2+  3+  3-  3  3  C-87-11 
60S  2+  3  3  3  3-  3+  CD-94-4 
70S  2+  3  3  3+  3+  3+  C-94-9 
60S  3+  4  3  3+  2+  3  CD-94-5 
60S  3-  3  3  3  3  3  CD-90-12 
20S  3  3  3  3-  3+  3  CD-92-5 
60S  3  3  3+  3  3  3  C-89-15 
40S  3  3+  3+  3  3  3  CD-90-7 

-  3  3  3+  3  3  3  C-89-6 
50S  3  3  3  4  4  3  CD-90-11 
90S  3+  3+  3+  4  3+  3+  Morocco (Susceptible check) 

  
ـ  ين در دست نامگـذار یهفت ال  يهـا دبخش بـا نـام  یـ ا امی
-CD-94-8 ،C-94-8 ،CD-94-6 ،C-90-11 ،CD یشــیآزما

90-8 ،CD-90-4  وC-94-5   یکـ یقرار داشتند که در برابـر 
ـ  "3" یپ آلـودگ یـ ت يداراها هیاز جدا و در برابـر   "+3"ا ی
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تر نشان دادند تر و مقاومنییپا ییهاگر واکنشیه دیپنج جدا
ـ نکه هر کـدام از ا یبا توجه به ا ).5جدول ( ـ ن الی هـا در  نی

 یپ آلـودگ یـ ت يمـار یقارچ عامل ب يهاهیاز جدا یکیبرابر 
ـ رسـد کـه ا  ینظـر مـ  بهاند، باال داشته ـ ن الی هـا فاقـد ژن   نی

ـ مربوطـه بـوده    يهاهیمقاومت در برابر جدا  يا فقـط دارا ی
 پرآزارآنها  يها روهین جدایاند که اهبود ی) مقاومتيژن(ها

ـ نکه پـنج جدا یبا توجه به اگر، یاز طرف د هستند. کـه   ياهی
ژن  18 يبـر رو ها در برابر آنها نسبتاً مقاوم بودند، نین الیا

مقاومت گفته شده در پاراگراف قبل پرآزار هستند (جـدول  
ـ هـا با هین جدایها در برابر انین الی)، مقاومت ا3 -د از ژنی

ـ ن هفـت ال یجاد شده باشد. از بیها ان ژنیر از ایغ ییها ن ی
 ين در دست نامگذارینجا، دو الیمورد بحث در ا یشیآزما

CD-90-4  وCD-90-8 يهـا ب بـا داشـتن واکـنش   یـ ترتبه 
20MR  40وMR ز یـ ن مرحلـه ن یاه کامل، در ایدر مرحله گ

ــاال ــت ب ــر ب ییاز مقاوم ــاریدر براب ــد.  يم برخــوردار بودن
ط یدر شرا 40Sبا واکنش  C-94-8دبخش ین امین، الیهمچن

ـ ر الیسه بـا سـا  یمزرعه، در مقا از مقـدار   یشـ یآزما يهـا نی
 برخوردار بود. يترنییپا يماریب

در دسـت   يهانی، الیدر دسته سوم از مواد مورد بررس
قرار گرفتند که  CD-94-10دبخش یو ام C-91-4 ينامگذار

 يماریه از قارچ عامل بیاهچه در برابر دو جدایدر مرحله گ
ـ و در برابر چهـار جدا  "3" یپ آلودگیت گـر واکـنش   یه دی

پ یـ . بـا توجـه بـه بـروز ت    )5(جـدول   نشان دادنـد  يبهتر
و  يمـار یه از قـارچ عامـل ب  ینسبت به دو جدا "3" یآلودگ

ـ ن دو جداین امر که ایبا دانستن ا ژن مقاومـت   18 يه روی
-ی)، م3قبل پرآزار هستند (جدول  يهاگفته شده در بخش

ـ کـرد کـه ا   يریـ گجهیتوان نت ـ ن الی ن فاقـد هـر گونـه ژن    ی
ـ نکه فقط یا ایها بوده و هین جدایمقاومت در برابر ا ـ ک ی ا ی

انـد. از طـرف   رمؤثر مـذکور را داشـته  یژن غ 18چند ژن از 
ـ ن الیا یگر، با توجه به مقاومت نسبید ن در برابـر چهـار   ی

-هین جداینکه ایو با توجه به ا يماریبه از قارچ عامل یجدا
ژن مقاومت گفته شده در باال پرآزار هستند،  18 يها بر رو

ـ ها در بروز مقاومـت ا ن ژنیر از ایغ ییهاد ژنیبا ـ ن الی ن ی
در  یحاتین توضـ ینسبت به آنها دخالت داشـته باشـند. چنـ   

ن تفاوت کـه بـا   یز صادق است با اینCD-94-10 ن یباره ال
ه ین در برابر دو جداین الیباال در ا یپ آلودگیتوجه بروز ت

ـ ن دو جدایا ي) و پرآزارTKTTF(نژاد  52-94و  95-31 ه ی
، Sr5 ،Sr6 ،Sr7b ،Sr8a ،Sr9aمقاومـــــــت  ژن 17 يرو

Sr9b ،Sr9d ،Sr9e ،Sr9g ،Sr10 ،Sr17 ،Sr21 ،
Sr30،Sr36  ،Sr38 ،SrMcN  وSrTmp  نقـش  3(جدول ،(

خواهـد   یمنتفـ  يماریبرابر بها در بروز مقاومت در ن ژنیا
-نیط مزرعه، الیاه کامل در شرایمقاومت گ یبود. در بررس

 60Sو  50S يهـا ب با واکنشیترتگفته شده در باال به يها
  از خود نشان دادند. يماریدر برابر ب ییت باالیحساس

ـ از ال يگریحاضر، دسته د یدر بررس  یشـ یآزما يهـا نی
ـ  يذارن در دست نامگیکه متشکل از ده ال دبخش بـا  یـ ا امی

-C-94-7 ،CD-92-6 ،CD-91-11 ،CD-89-15 ،C يهـا نام

88-13 ،CD-91-12 ،CD-94-9 ،C-88-4 ،C-87-12  و
CD-94-11 ــر ســه جدا ــد، در براب ــبودن ه از قــارچ عامــل ی

ه یو در برابر سه جداا باالتر ی "3" یآلودگ يهاپیت يماریب
نظـر  ). بـه 5جدول نشان دادند ( يترنییپا يهاگر واکنشید
ـ رسد که هر کـدام از ا یم ـ ن الی هـا فاقـد هـر گونـه ژن     نی

ـ انـد و  مربوط به خـود بـوده   يهاهیمقاومت در برابر جدا ا ی
ـ ن جدایاند که ابوده یمقاومت يهاژن يفقط دارا  يهـا رو هی
ـ ال یزا هستند. با توجه به مقاومت نسـب يماریآنها ب  يهـا نی
-CDو  C-94-7 ،C-88-13 ،CD-94-9 ،C-87-12 یشیآزما

و  يماریقارچ عامل ب يهاهیاز جدا يدر برابر تعداد 94-11
ـ با دانسـتن ا  ـ ن موضـوع کـه ا  ی ـ ن جدای ژن  18 يهـا رو هی

قبل پرآزار هستند (جدول  يهامقاومت گفته شده در بخش
ـ ن الیجاد مقاومت ایتوانند در ایها نمن ژنی)، ا3 هـا در  نی
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ب و براسـاس  یـ رتبرابر آنها مؤثر بـوده باشـند. بـه همـان ت    
، CD-92-6 ،CD-91-11 یشـ یآزما يهانیال یمقاومت نسب
CD-89-15 ،CD-91-12  وC-88-4 گـر  ید يدر برابر تعداد

ــاز جدا ــا، هی ــت غ 17ه ــده در  یژن مقاوم ــه ش ــؤثر گفت رم
ـ ن الیجاد مقاومت اید در ایپاراگراف قبل نبا هـا دخالـت   نی
گفتـه   یشـ ین آزماین ده الیق، از بین تحقیداشته باشند. در ا
ـ شده در باال، سه ال و  CD-92-6 ،CD-91-12 یشـ ین آزمای

C-88-4 20 يهـا ب با داشتن واکـنش یترتبهS ،30S  40وS 
از  یشـ یآزما يهـا نیر الیسه با سایط مزرعه در مقایدر شرا
  برخوردار بودند. يماریاز ب يترنییسطح پا

ق شـامل  یـ ن تحقیدر ا یشیآزما يهانیدسته پنجم از ال
ـ چهار ال و  CD-91-8 ،CD-89-11 ،C-87-11 یشـ ین آزمای

CD-94-4  ـ بودند که در برابر چهـار جدا ه از قـارچ عامـل   ی
ـ  "3" یآلـودگ  يهاپیت يماریب ر یو در برابـر سـا   "+3"ا ی

(جدول  نشان دادندتر تر و مقاومنییپا ییهاها واکنشهیجدا
ـ ن الیکه ا ییهاهینجا هم با توجه به جدای. در ا)5 هـا در  نی

 یحات قبلـ یبرابر آنها نسبتاً مقاوم هستند و با توجه به توض
ـ ن جدایا يدر رابطه با پرآزار مقاومـت   يهـا ژن يهـا رو هی

ژن مقاومـت گفتـه شـده     18، یشیآزما يهانیموجود در ال
ـ توانند در بروز مقاومـت سـه ال  ینم یقبل يهادر بخش ن ی

-رعهمز يهاگفته شده دخالت داشته باشند. با توجه به داده

ـ ن از چهار الیسه ال يدست آمده برابه يا ن گفتـه شـده،   ی
ب یترتبه CD-89-11و  CD-91-8ن یمشخص شد که دو ال

طـور  ، بـه يماریدر برابر ب 40Sو  30S يهابا داشتن واکنش
-برخوردار بـوده  يمارینسبت به ب يکمتر یاز آلودگ ینسب

  اند.
ــ، چهــار الیدر دســته ششــم از مــواد مــورد بررســ  ن ی

 CD-92-5و  C-94-9 ،CD-94-5 ،CD-90-12 یشـــــیآزما
 يمـار یه از قـارچ عامـل ب  یقرار گرفتند که در برابر پنج جدا

ـ ک جدایو فقط در برابر  "+3"ا ی "3" یآلودگ يهاپیت ه ی

ن دو ین ای. از ب)5(جدول  نشان دادندتر نییپا یپ آلودگیت
ـ ن اول در برابر جداین، الیال ) و TKTTF(نـژاد   1-1-94ه ی
زان یــ) مPTRTF(نــژاد  15-94ه یــدوم در برابــر جدا نیــال

ن امـر و بـا توجـه بـه     یداشتند. با توجه به ا يکمتر یآلودگ
آنها پرآزار هسـتند، احتمـاالً    يها روهین جدایکه ا ییهاژن

ر از یـ غبه ییهان اول، ژنیدر ال يماریدر بروز مقاومت به ب
، Sr5 ،Sr6 ،Sr7b ،Sr8a ،Sr9a ،Sr9bمقاومـــت  يهـــاژن

Sr9d ،Sr9e ،Sr9g ،Sr10 ،Sr17 ،Sr21 ،Sr30،Sr36  ،
Sr38 ،SrMcN  وSrTmp ن دوم، یو در بروز مقاومت در ال
، Sr5 ،Sr6 ،Sr7b ،Sr8a ،Sr9a يهـا ر از ژنیـ غبه ییهاژن

Sr9b ،Sr9d ،Sr9e ،Sr9g ،Sr10 ،Sr11 ،Sr17 ،Sr36 ،
Sr38 ،SrMcN  وSrTmp اند. از نظر مقاومت دخالت داشته

ـ ر از الیغط مزرعه، بهیکامل در شرا اهیگ -CD یشـ ین آزمای

 20Sن و در حـد  ییپـا  يماریکه واکنش آن در برابر ب 92-5
تـا   60S يهـا با داشتن واکنش یشیآزما يهانیر الیبود، سا

70S از خود نشان دادند. يماریدر برابر ب ییت باالیحساس  
-C-89-15،CD یشـ ین آزمایحاضر، چهار ال یدر بررس

90-7  ،C-89-6  وCD-90-11   ــودن ــا دارا ب ــتب ــاپی  يه
ــودگ ــ "+3"، "3" یآل ــر هــر شــش جدا "4"ا ی ــدر براب ه ی

ک گروه قرار گرفتنـد  یموردنظر، با رقم حساس موراکو در 
ن یرسد اینظر م، بهیحات قبلی. با توجه به توض)5(جدول 
اهچه بـوده  ین فاقد هر گونه ژن مقاومت در مرحله گیدو ال

مقاومـت   يهـا ا چند ژن از ژنیک یت ا فقط ممکن اسیو 
Sr5 ،Sr6 ،Sr7b ،Sr8a ،Sr9a ،Sr9b ،Sr9d ،Sr9e ،Sr9g ،

Sr10 ،Sr11 ،Sr17 ،Sr21 ،Sr30 ،Sr36 ،Sr38 ،SrMcN  و
SrTmp ر مؤثر هستند. ین نژادها غیاند که در برابر ارا داشته

وجـود   ياداده مزرعه C-89-6ن یال ين، براین چهار الیاز ا
، 60Sب یـ ترتگـر بـه  ین دیسه ال يماریمقدار ب ینداشت ول

40S  50وS  .بود  
در دسـت   يهانین الیتوان از بیج، مین نتایبا توجه به ا



 ۹۷-۶۹ :۱۳۹۹ سال / ۱ شماره / ۵۶ جلد / گياهي هايبيماري

93 93  
 

را انتخـاب کـرد کـه     ییهـا نیسرد کشور الم یاقل ينامگذار
اورنـد.  یاه دوام بیزنگ س يماریب يهایدمیبتوانند در برابر اپ

ـ ال 24ن ین از بیال 11و واکنش  يماریزان بیم ن در دسـت  ی
-ا کمتـر بـه  ی 40Sنجا، در حد یدر ا یمورد بررس ينامگذار

ـ ن الیاز ا يدست آمد. تعداد اهچـه در  یهـا در مرحلـه گ  نی
ن نـژاد از  یدر برابـر چنـد   یز مقاومت قبولیط گلخانه نیشرا

ـ از ا یکیراً ینشان دادند. اخ يماریقارچ عامل ب ـ ن الی هـا  نی
افت کرده و با نـام  یدر يمجوز نامگذار C-91-4ن یال یعنی

ـ د. دو الیگرد یم معرفین اقلیدر سطح انه یرقم زر -CDن ی

شده و  ينامگذار يز قرار است بزودین CD-92-6و  91-12
-نی، اليدر دست نامگذار يهانیشوند. برعکس ال یمعرف
) ERWYT-C-94( 1394م در سال ین اقلیدبخش ایام يها

ـ ا داشته و ییت باالیحساس يماریدر برابر ب ن امـر ممکـن   ی
م سرد یارقام مقاوم در سطح اقل ینده امکان معرفیاست در آ

ن مشکل الزم است ضمن یرفع ا يرا دچار مشکل کند. برا
ـ مناسـب، ال  يهایمقاوم و انجام تالق يانتخاب والدها -نی

دبخش انتخـاب شـوند   یام يهاشیورود به آزما يبرا ییها
ـ و قابـل قبـول در برابـر ا    یکه از مقاومت کـاف   يمـار ین بی

    برخوردار باشند.

  یکل يریگجهینت
، يمـار یقـارچ عامـل ب   يانه نژادهـا یرات سالییتغ یبررس

ن یـی ، تعيمـار یمقاومت به ب يهاژن يرو ياطالع از پرآزار
مقاومت در  یکیت ژنتیمقاومت و درك ماه يهاژن ییکارا

گنـدم از جملـه    یدر دست معرفـ  يهانیو ال يارقام تجار
ـ ش و پایدر افزا يضرور يهااهداف و برنامه د یـ تول يداری

در  یح زراعـ یاصـول صـح   يرونـد. اجـرا  یشمار مگندم به
 يبنـد ، پهنـه یکـ یارقام متنوع از نظـر ژنت  يریکارگمزارع، به

ش طول عمر آنهـا در منـاطق   یمنظور افزامناسب از ارقام به
مـؤثر و بـه    ییایمیمختلف و در صورت ضرورت مبارزه ش

 يز از جملـه اقـدامات مهـم در راسـتا    یـ ن يمـار یموقع بـا ب 
ژن مقاومـت   باشند.یم يماریب یقیت تلفیریت در مدیموفق

Sr24  يرو يد نشـده تـاکنون پـرآزار   ییک مورد تأیکه جز 
چ منطقه از کشور گزارش نشـده اسـت و در برابـر    یآن از ه

ـ گـزارش شـده از ا   Ug99نژاد  ز مـؤثر  یـ ) نTTKSKران (ی
تواند جهـت انتقـال بـه    یاست که م ییهااز ژن یکیاست، 

اه یش مقاومت آن در برابر زنگ سیارقام گندم به منظور افزا
 ییمنظور شناسـا انجام شده به يهایرد. بررسیمدنظر قرار گ

ـ گنـدم ا  يهـا نیمقاومت موجود در ارقام و ال يهاژن ران، ی
 يهـا نیاز ال یکین ژن را در یک مورد که وجود ایجز در 
 Dadrezaei & Nazariدبخش نشـان داده اسـت (  یگندم ام

از وجود آن را در ارقام  ياثر يگریچ مورد دی)، در ه2015
 .Mehrabi et alانـد ( نشـان نـداده   یرانیگندم ا يهانیو ال

2014, Mohammadi et al. 2013, Omrani et al. 2017, 
Patpour et al. 2014bب بـا  یـ اگر در ترکژه یون ژن بهی). ا

 ،Sr2 ،Sr55 ،Sr56ل یــاه کامــل از قبیــمقاومــت گ يهــاژن
Sr57  وSr58     ش یافـزا از نظـر  به گنـدم انتقـال داده شـود

دسـت  بـه  يشـتر یت بیـ موفق يمـار یمقاومت آن در برابـر ب 
ز گفته شد با وجود گزارش یکه قبالً نیخواهد آمد. همانطور

، Sr26 ،Sr27، Sr31 ،Sr33مقاومـت   يهاژن يرو يپرآزار
Sr39  وSr40مشاهده شده  يکه پرآزارن امر ی، با مالحظه ا
 نداشته است، استفاده از آنهـا  ییباال یها فراوانن ژنیا يرو

گنـدم بـه منظـور     ينـژاد به يهاتواند در برنامهیهمچنان م
د باشـد.  یـ از کشور مف ییهااستفاده از آنها حداقل در بخش

ل یـ از قب ياتر شناخته شـده کم يهان، استفاده از ژنیهمچن
آنهــا در  يرو يکــه پــرآزار AmigoSr1RS ،SrSatu يهــاژن
ـ که تـاکنون در ا   SrNinار محدود بوده و ژنیران بسیا ران ی

آن گزارش نشده است، ممکن اسـت جهـت    يبرا يپرآزار
ه باشد. عـالوه بـر   یقابل توص ينژادبه يهااستفاده در برنامه

علت نبود ارقـام  ز که بهین گریژن مقاومت د 20حدود ن، یا
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آنهــا در  يرو يپــرآزار یمشــخص جهــت بررســ یافتراقــ
ژن  يز تعدادیاند و نق حاضر مورداستفاده قرار نگرفتهیتحق
اند ممکـن اسـت در   نشده يگر که تاکنون رسماً نامگذارید

ش مقاومـت آن در  یگنـدم جهـت افـزا    يبهنـژاد  يهابرنامه
بـه   یابینکه دستیت اینهاقابل استفاده باشند.  يماریبرابر ب

و  یمقاومـت کمـ   يهـا از ژن یبـ یدار که از ترکیمقاومت پا
ـ عنـوان  ست بهیباید، میآیدست مک رقم بهیدر  یفیک ک ی

گندم در نظـر گرفتـه    یاصالح يهاضرورت مهم در برنامه
  شود.

  يسپاسگزار
زدان سپاس استاد بازنشسته مؤسسـه  یر یان دکتر امیاز آقا

ار قـرار  یـ ه نهال و بذر بخاطر در اختیته قات اصالح ویتحق

ار یپـرور اسـتاد  ن روحی، دکتـر رامـ  یشـ یآزما يهادادن بذر
، یقارچ يهازولهیاز ا يخاطر فراهم نمودن تعدادمؤسسه به
ب یـ پـور بـه ترت  و مهندس فرنـو ملـک   يناظر یمهندس عل

کالردشـت   يقات کشاورزیستگاه تحقیس و کارشناس اییر
ــه ــهیآزما يخــاطر کمــک در اجــراب در آن  ياشــات مزرع
ات کارشناس مؤسسه یبستگاه و خانم مهندس زهره حسنیا

خـاطر کمـک در   ه نهـال و بـذر بـه   یـ قات اصالح و تهیتحق
شـود.  یم يدر کرج سپاسگزار ياشات گلخانهیآزما ياجرا
ـ ا ياجـرا  يهانهیهز ق از محـل اعتبـارات پـروژه    یـ ن تحقی

ــماره   ــوب ش ــه تحق 2-03-03-94263مص ــات یمؤسس ق
قـات، آمـوزش و   یه نهال و بـذر، سـازمان تحق  یاصالح و ته
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