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چکیده
 از مهمترین و زیانبارترین بیماری در زراعت گندم است که پراکندگی گستردهای در،Puccinia striiformis f.sp. tritici زنگ زرد
 در سالهای همهگیری میتواند آسیب بسیار زیادی به محصول گندم وارد.سراسر جهان داشته و در اغلب مناطق کشور نیز وجود دارد
 در این پژوهش از یک نژاد پرآزار زنگ زرد که از. تولید رقمهای مقاوم مؤثرترین روش کنترل در مقابل نژادهای زنگ زرد است.کند
64  برای ارزیابی مقاومت، نامگذاری شده بود198E150A+, Yr27 ،منطقۀ ساری گردآوریشده و بر پایۀ واکنشهای رقمهای افتراقی
رگۀ (الین) دابلهاپلویید ناشی از روش حذف کروموزومی تالقی گندم و ذرت به همراه شاهدهای حساس (بوالنی و موروکو) و مقاوم
 با نژاد یادشده، گیاهچهها در مرحلۀ دو برگی. پارسی و سیوند) گندم در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد،(مروارید
) وPustule size(  اندازۀ جوشها،)Latent period(  دورۀ نهان،)Infection type(  تیپ آلودگی، اجزای مقاومت شامل.مایهزنی شدند
 تفاوت بسیار معنیدار بین، تجزیۀ واریانس برای همۀ صفات.) در شرایط گلخانه اندازهگیری شدPustule density( تراکم جوشها
، بنا بر نتایج بهدستآمده. بین صفات اندازهگیری شده همبستگی شدید وجود دارد، همچنین نتایج نشان داد.ژنوتیپها را نشان داد
 رگه از ژنوتیپهای مورد بررسی دارای واکنش مقاومت و دیگر رگهها واکنشهایی از نیمه مقاوم تا حساس نسبت به زنگ21 شمار
. رگههای مقاوم میتوانند بهعنوان منابع مقاومت جدید در مرحلۀ گیاهچه نسبت به بیماری زنگ زرد استفاده شوند.زرد داشتند
. مقاومت، زنگ زرد، رگۀ دبل هاپلویید، رقمهای افتراقی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Yellow or stripe rust, Puccinia striiformis f.sp. tritici, the most damaging wheat disease that has been widely
distributed around the world including most parts of our country. Yellow rust can cause heavy damage during the
epidemic to wheat production. Producing new resistant varieties is the most effective way to control yellow rust
disease. In this study, hot race of yellow rust which was collected from Sari and according to reactions standard and
differential varieties, 198E150A+, Yr 27 was named to evaluate the resistance of 64 doubled haploid lines, produced
by chromosome elimination method crosses between wheat and maize along with resistant (Morvarid, Parsi and
Sivand) and susceptible (Bolani and Morocco) control varieties in form of completely randomized design. To assess
the resistance of doubled haploid lines of wheat, the first or second leaves of the seedling grown in the greenhouse
were inoculated with spores of pathogen. Resistance was measured by infection type, latent period, pustule size and
density. The analysis of variance showed a significant difference among the genotypes. The results indicated that
there is a high correlation between the measured traits. Besides the result of data analysis indicated that 21 DH lines
were the most highly resistant lines and other lines were semi-resistant to highly susceptible. These lines can be used
as resistance resources relative to pathogen in improvement wheat programs.
Keywords: Differential varieties, doubled haploid line, resistance, yellow rust.
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مقدمه
تالقی بینگونهای یک روش با ارزش در ژنتیک گیاهی
و برنامههای عملی اصالح نباتات است .در یک چند از
این تالقیها ،ناسازگاری کروموزمها منجر به حذف
شدن کروموزمهای پایۀ نر در آغاز نمو جنین میشود
که پس از نجات جنین و انتقال آن به محیط کشت
مصنوعی ،گیاهچۀ هاپلویید بهدست میآید .این سامانه
نخستین بار در جو توسط (1970) Kasha & Kao
تالقی Hordeum vulgar × Hordeum bulbosum
گزارش شد .پس از آن با استفاده از همین روش
(بولبوزوم) در گندم نان نیز در سال  1986هاپلویید
& Laurie
تولید شد (.)Sitch & Snape, 1986
 (1986, 1987) Bennetایجاد هاپلویید گندم را
بهوسیلۀ تالقی با ذرت گزارش کردند .امروزه بهترین
روش تولید هاپلویید گندم روش تالقی با ذرت است.
روشهای دیگر مانند کشت پرچم و روش بولبوزوم
معایبی دارند که مهمترین آنها وابستگی ژنوتیپی
است ،ولی در این روش عیبهای اینچنینی وجود
ندارد .پس از تولید گیاهچههای هاپلویید با استفاده از
کلشیسین میتوان رگه (الین)های دابلهاپلویید تولید
کرد .تولید رقم از روش دابلهاپلویید افزون بر کارایی
گزینش ،سبب سرعت بخشیدن به برنامههای اصالحی
نیز میشود ( .)Snape, 1989در گیاهان خودگشن
سامانۀ دابل هاپلوییدی میتواند بهطور مستقیم برای
تولید رقمهای جدید استفاده شود ،زیرا هر رگۀ
دابلهاپلویید تولیدشده ممکن است قابلیت
تبدیلشدن به یک رقم جدید را داشته باشد
( .)Bakhtiar et al., 2006بنابراین داشتن مقاومت به
بیماریهای مهم در رگههای دابلهاپلویید گندم
تولیدشده اهمیت بسیار باالیی دارد .یکی از این
بیماریها که اهمیت بسزایی از نظر ایجاد آسیب و
زیان در گندمزارها دارد و رگههای تولیدی بایستی از
این نظر ارزیابی شوند ،زنگ زرد است.
زنگ زرد با عامل قارچی Puccinia striiformis f.
 sp. triticiیکی از مهمترین و آسیبزاترین بیماری
گندم در سراسر جهان است (.)Sharma et al., 2013
این بیماری در اوایل بهار هنگامیکه هوا خنک و
رطوبت در گندمزار باالست روی ژنوتیپهای حساس

گندم مستقر میشود .آسیبرسانی زنگ تحت تأثیر اثر
متقابل بین عامل بیماری ،میزبان و محیط است
(.)Roelfs et al., 1992
بیماری زنگ زرد مهمترین بیماری گندم در
مناطق غرب و مرکز آسیا ،افریقای جنوبی و شمالی،
چین ،جنوب امریکا ،استرالیا و اروپای شمالی است
( .)Saari & Prescott, 1985زنگ زرد هرچند سال
یکبار در مناطق یادشده بهصورت همهگیری در آمده،
بهعنوانمثال در آسیای مرکزی همهگیری زنگ زرد
پنج بار از سال  1999تاکنون گزارش شده است
( .)Ziyaev et al., 2011بررسیها نشان میدهد،
جدایههای جدید زنگ زرد باعث همهگیریهای
پیدرپی و با شدت بیشتر در مناطق مرکزی و غرب
آسیا از سال  2001تا  2010شده است .در سال
 2009و  2010شیوع شدید بیماری زنگ زرد در
نواحی مرکزی و غرب آسیا و در نواحی جنوبی آفریقا
اتفاق افتاد ( .)Hodson & Nazari, 2010در سال
 2002و  2003در چین ،استرالیا در سال  2003و
ایاالتمتحده در سالهای  2009 ،2003و ،2010
همهگیریهای شدیدی را پشت سر گذاشتند ( Chen,
.)2005; Wellings, 2011
کشور ایران یکی از کانونهای مهم شیوع زنگ زرد
است .همهگیری زنگ زرد در ایران در سالهای
مختلف رخ داده که در برخی سالها میزان
آسیبرسانی زنگ زرد بر عملکرد گندم بسیار گسترده
بوده است (.)Torabi et al., 1995
روش اصلی مبارزه با زنگ زرد استفاده از رقمهای
مقاوم است و مستلزم این کار شناسایی ژنهای
مقاومت موجود در منابع مختلف و کسب اطالعات
دقیق از ساختار ژنتیکی بیمارگر است .بر پایۀ
یافتههایی در این زمینه نسبت به انتخاب و انتقال
ژنهای مؤثر به ژنوتیپهای مختلف برای مناطق
گردآوری جدایههای زنگ زرد میتوان اقدام کرد
(.)Kolmer et al., 2013
تا سال  2012شمار  150ژن مقاومت برای زنگها
(زرد ،سیاه و قهوهای) معرفی و شماری از آنها
استفاده شده است .منشأ بسیاری از این ژنهای
مقاومت ،خویشاوندهای وحشی گندم است که در
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بیشتر مواقع این ژنها ،مقاومت اختصاص به یک نژاد
خاص ایجاد میکنند (.)McIntosh et al., 2012
دگرگونیهای اقتصادی ناشی از آسیب و
زیانرسانی همهگیری زنگ زرد سبب شده هر ساله
بررسیهای گستردهای در زمینههای مختلف ارزیابی
میزبان و شناسایی عاملهای بیماریزایی نژادها صورت
بگیرد (2012) Safavi et al. .بین سالهای  2006تا
 2012در استان اردبیل به شناسایی عاملهای
بیماریزایی و تعیین ژنهای مقاومت مؤثر نسبت به
بیماری زنگ زرد در سالهای یادشده پرداختند .نتایج
این بررسی نشان داد ،ژنهای مقاومت ،Yr2+ ،Yr1
،Yr15 ،Yr10 ، Yr7+،Yr5 ،Yr4 ،Yr4a ،Yr3a ،Yr3V
 YrND ،YrSD ،YrCV ،Yr16مقاومت مؤثر داشتند و
ژنهای ،Yr21 ،Yr20 ،Yr17 ،Yr9 ،Yr7 ،Yr6 ،Yr2
 YrA ،Yr27 ،Yr26 ،Yr25 ،Yr24 ،Yr23 ،Yr22برای
ایجاد مقاومت به زنگ زرد غیر مؤثر بودند.
در پژوهشی  189 (2010) Bakhtiar et al.رگۀ
دابل هاپلویید تولیدشده از روش حذف کروموزومی
تالقی گندم و ذرت را نسبت به زنگ زرد در دو مرحلۀ
گیاهچهای و گیاه کامل بررسی کرده و درمجموع 40
رگه را بهعنوان منابع مقاومت در مراحل گیاهچهای و
گیاه کامل معرفی کردند.
در ارزیابی جمعیت رگههای دابلهاپلویید
بهدستآمده از تالقی رقمهای بهارة اوتان ( )Otanبا
واکنش مقاومت و تیریتهآ ( )Tiriteaدارای حساسیت
به زنگ زرد نژاد  ،106E139A+ارزیابی دادههای ناشی
از جداسازی متجاوز نشان داد که هر دو والد در ایجاد
مقاومت رگههای دابل هاپلویید مؤثر بودند ( Imtiaz et
.)al., 2001
 (2009) Moradi et al.در پژوهشی اجزای
مقاومت که شامل تیپ آلودگی ،دورة کمون ،تراکم
جوش و اندازة جوش بود را در یک جمعیت دابل
هاپلویید نسبت به زنگ زرد نژاد 166E134A+
اندازهگیری کرده و اختالف معنیداری از نظر اجزای
مقاومت در بین جمعت دابل هاپلویید را گزارش
کردند.
در یک بررسی دیگر  (2015) Bakhtiar et al.در
آغاز دو جدایۀ زنگ زرد که از مناطق کرج و کرمانشاه
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گردآوریشده بود تعیین نژاد و به ترتیب  7E158A+و
 110E158A+نامگذاری کردند و آنگاه واکنش 150
رگۀ دابلهاپلویید گندم تولیدشده از روش حـذف
کروموزومی تالقی گندم و ذرت را نسبت به دو جدایۀ
یادشده بررسی و گزارش کردند که  28رگه در هر دو
مرحلۀ گیاهچهای و گیاه کامل نسبت به جدایۀ کرج
واکنش مقاومت نشان دادند.
رقمهای اصالحشده دارای صفات مطلوب زراعی و
مقاوم به بیماریها بهویژه زنگها باعث افزایش تولید
کل محصول گندم میشود .این تحقیق بهمنظور
بررسی مقاومت رگههای دابلهاپلویید گندم تولیدشده
از راه تالقی با ذرت به همراه شاهد حساس و مقاوم در
مرحلۀ گیاهچهای نسبت به بیماری زنگ زرد بود تا در
صورت وجود منابع مقاومت جدید معرفیشده و امید
است در برنامههای اصالحی رقمهای مقاوم استفاده
شود.
مواد و روشها
در این تحقیق از سه ژنوتیپ گندم
(،)INIA//SW89/MILAN/SHA7//SHIROODI
 )3064/STAR/3/MILAN/SHA7 ( DH-30و DH-32
()NANJING8201/KAUZ//MILAN/SHA7
بهعنوان والد ماده و از سه ژنوتیپ  403 ،H1و BC572
ذرت ( )Zea maysبهعنوان والد پدری استفاده شد .از
جمعیتهای دابلهاپلویید بهدستآمده از روش حذف
کروموزومی تالقی گندم و ذرت تولیدشده در بخش
بیوتکنولوژی مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و
بذر کرج ،مقاومت  64رگۀ دابل هاپلویید به همراه
ژنوتیپهای شاهد حساس (بوالنی و موروکو) و مقاوم
(مروارید و پارسی و سیوند) گندم در قالب طرح کامل
تصادفی متعادل با سه تکرار نسبت به نژاد پرآزار زنگ
زرد ارزیابی شد.
گیاهان ذرت و گندم در گلخانه رشد داده شدند و
همۀ تالقیها در شرایط گلخانهای انجام شد .اخته
کردن و گردهافشانی بنابر روش Laurie & Bennet
) (1986انجام شد 24 .ساعت پس از گردهافشانی،
محلول  2,4-D ،10 mg/litبه درون ساقه تزریق و
همچنین یک قطره از همان محلول درون هر گلچه
DH-29
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چکانده شد 16 .تا  18روز پس از گردهافشانی،
جنینها در شرایط سترون ،جداشده و در محیط پایۀ
 MSیا  B5که با  20گرم ساکارز و  8گرم آگار تکمیل
شده بود کشت شدند .پس از  15الی  20روز هنگامی
گیاهچهها بهاندازة کافی رشد کردند به گلدانهای
کوچک با ترکیب خاکی ماسه ریز و پیتماس به نسبت
 1:1انتقال داده شدند .گیاهچههای هاپلویید در مرحلۀ
سه تا چهار پنجهای با محلول کلشیسین  0/05درصد
تیمار شدند .بدین ترتیب که گیاهچهها را در این
مرحله از خاک خارج کرده و بیدرنگ ریشۀ آنها با
آب شسته شد تا خاک از ریشه جدا شود ،پس از آن
ریشهها با قیچی بریده شدند تا همگی به طول  2تا 4
سانتیمتر برسند .ریشه و طوقۀ گیاهان یادشده در یک
محلول حاوی  0/05گرم کلشیسین 1/5 ،میلیلیتر
( DMSOدی متیل سولفوکسید) و یک قطره از مادة
تر کننده  Tween 20در هر  100میلیلیتر آب مقطر
قرار گرفتند .گیاهچهها در دمای  20-25درجۀ
سلسیوس به مدت  5/5ساعت در محلول کلشیسین
ماندند .پس از تیمار گیاهان ،ریشهها به مدت یک الی
دو ساعت در معرض آب شیر قرار گرفتند تا مواد
شیمیایی کامل از ریشهها جدا شوند ،سپس گیاهان
دوباره به گلدانها منتقل شدند .گیاهچههای تیمارشده
پس از بهارهسازی ( )Vernalizationبه مدت  6هفته
در گلخانه قرارگرفته و بذرهای آنها برداشت شد.
برای ارزیابی مقاومت رگههای دابلهاپلویید
تولیدشده به بیماری زنگ زرد نیاز به یک نژاد با
بیماری زایی باال بود .نژاد مورد استفاده در این تحقیق
 198E150A+بود که از منطقۀ ساری گردآوریشده
بود .نامگذاری این نژاد توسط واحد پاتولوژی بخش
تحقیقات غالت مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و
بذر انجام شد .برای آزمون مقاومت گیاهچهای،
اسپورهای زنگ زرد در آغاز روی رقم حساس بوالنی
در گلخانه افزایش شدند .بهمنظور مایهزنی مواد
آزمایشی ،اسپورها به کمک دستگاه مکنده از روی رقم
حساس بوالنی گردآوری و بیدرنگ استفاده شدند.
پس از جوانهزنی بذرهای ژنوتیپهای دابل هاپلویید و
انتقال به خاک ،هنگامیکه برگ اول گیاهچهها به رشد
کامل رسیدند و برگ دوم در حال ظاهر شدن بود

مرحلۀ  12در مقیاس  ،(1974) Zadoks et al.با
مخلوطی از یوردینیوسپور نژاد یادشده و روغن صنعتی
سالترول  170مایهزنی شدند .سپس با آب مقطر
گیاهچههای مایهزنی شده بهمنظور جوانهزنی و نفوذ
قارچ عامل بیماری زنگ زرد از راه شکافهای روزنه
برگهای گیاهچهها مهپاشی شد .گیاهچهها با درپوش
پالستیکی پوشانده شدند ،تا از نشستن اسپور دیگر
نژادها در گلخانه و همچنین از تبخیر بیشازحد
رطوبت جلوگیری شود .پس از مایهزنی به مدت 24
ساعت در تاریکی با دمای  10درجۀ سلسیوس و
رطوبت نسبی در حد اشباع ( 100درصد) قرار گرفتند.
سپس به گلخانه با دمای  15درجۀ سلسیوس منتقل
شد .اجزای مقاومت اندازهگیری شده عبارت بودند از:
دورة نهان ،تیپ آلودگی ،تراکم جوشها و اندازة
جوشها .برای اندازهگیری دورة نهان (مدتزمان بین
مایهزنی تا ظهور نخستین جوشهای زنگ روی
برگها) برای روزهای مختلف از حلقههای پالستیکی
رنگی متفاوت استفاده شد .این کار تا  18روز پس از
مایهزنی ادامه یافت .پس از گذشت  20روز از مایهزنی
تیپ آلودگی ژنوتیپها بر پایۀ مقیاس  0تا  9روش
 (1971) Mc Neal et al.تعیین شد .برای گیاهانی که
هیچ جوشی روی برگهای آنها مشاهده نشد ،عدد
 20که روز یادداشتبرداری بود انتخاب شد .بهمنظور
اندازهگیری تراکم و اندازة جوشها 20 ،روز پس از
مایهزنی ،برگهای آلوده با قیچی بریده و به مدت 48
ساعت برای تثبیت و بیرنگ شدن در محلول
الکتوفنول قرار داده شدند .اندازة جوشها به کمک
میکرومتر صفحهای نصبشده روی عدسی چشمی
میکروسکوپ با درشتنمایی  4× 10با اندازهگیری
طول و عرض و مساحت آنها انجام شد.
طول عرض = ¼π مساحت
برای تراکم جوشها نیز قطعههای برگی روی الم و
زیر بینو کولر قرار داده شده و شمار آنها در ده زمینه
دید بینوکولر شمارش شدند و سپس شمار جوشها در
واحد سطح (سانتیمتر مربع) محاسبه شد .برای تجزیۀ
واریانس طرح آزمایشی ،از نرمافزار  SASو برای تجزیۀ
خوشهای (کالستر) از نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
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نتایج و بحث
تجزیۀ واریانس رگههای دابل هاپلویید

نتیجۀ تجزیۀ واریانس همۀ صفات در جدول  1ارائه
شده است .تجزیۀ واریانس برای همۀ اجزای مقاومت،
تفاوت بسیار معنیدار بین ژنوتیپها را نشان داد.
معنیدار شدن تأثیر ژنوتیپ نشان داد ،ژنوتیپهای
مورد بررسی از نظر صفات تیپ آلودگی ،دورة کمون،
اندازه و تراکم جوش متفاوت هستند به عبارتی تنوع
ژنتیکی دارند .صفات دورة کمون و تراکم و اندازة
جوشها بهطور طبیعی ویژگیهای صفات کمی
(پیوسته) را دارند .ژنوتیپها از نظر تیپ آلودگی نیز
مقادیر متفاوتی را نشان میدهند که حالت پیوسته
برای صفت را به وجود میآورد و میتوان این صفت را
نیز یک صفت کمی در نظر گرفت .بهطورکلی تیپهای
آلودگی  0تا  2بهعنوان واکنش مقاومت ،تیپهای
آلودگی  3تا  6نیمه مقاوم تا نیمه حساس و تیپهای
آلودگی  7تا  9بهعنوان واکنش حساسیت در نظر
گرفته شد ( .)Mc Neal et al., 1971در جدول،2
مقادیر مربوط به صفات تیپ آلودگی ،دورة کمون یا
نهان ،اندازه و تراکم جوشها همراه با آزمون چند
دامنهای دانکن برای صفات مختلف در رگههای
آزمونشده ارائه شده است .بر پایۀ مقایسه میانگین
میتوان ژنوتیپهای مقاوم را تعیین کرد .در جدول 3
درصد فراوانی رگهها برای تیپهای آلودگی قرار گرفته
در هر یک از محدودههای تیپ آلودگی گیاهچهای  0تا
 3 ،2تا  6و  7تا  9نسبت به نژاد منطقۀ ساری ارائه
شده است .در محدودة  0تا  35 ،2درصد رگهها و در
محدودة  3تا  10 ،6درصد و در محدوده  7تا 55 ،9
درصد رگهها قرار گرفتند.
تجزیۀ همبستگی (جدول  )4نشان داد ،رابطۀ
معنیدار یا بهعبارتدیگر همبستگی شدید بین همۀ
صفات وجود دارد .بنا بر نتایج ،بین صفت دورة کمون
یا نهان با صفات تیپ آلودگی ،اندازة جوش و تراکم
جوش همبستگی منفی بسیار معنیدار وجود دارد .و
بین تیپ آلودگی ،اندازة جوش و تراکم جوش
همبستگی مثبت بسیار زیاد مشاهده شدOmrani et al. .
) (2014و همچنین  ،(2009) Moradi et al.نیز نتایج
همسانی را در آزمایشهای متفاوت گلخانهای گزارش
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کردند .بر پایۀ آزمایشهای
 (1993) Atilanoدورة کمون طوالنی همبستگی باالیی
با طول کوتاه نوارهای زنگ و شدت آلودگی کمتر در
گندمزار دارد .بنابراین هر چقدر دورة کمون طوالنیتر
باشد امکان حضور ژنهای مقاومت در آن رگهها
بیشتر است .همین امر از ظهور سریع نشانههای زنگ
زرد روی میزبان جلوگیری میکند .تغییرپذیری
مشاهدهشده در مورد دورة کمون افزون بر تأثیر
ژنوتیپ در نتیجۀ شرایط محیط آزمایش نیز میتواند
باشد .ما و سینگ ( )Ma & singh, 1996چندین
ژنوتیپ گندم را در مراحل مختلف رشد و مکانهای
مختلف بررسی کردند و نشان دادند ،دورة کمون افزون
بر رقم و مرحلۀ رشدی ،تحت تأثیر شرایط محیطی
گلخانه نیز قرار میگیرد.
Broers & Lopez-

نتایج تجزیۀ خوشهای

ازآنجاکه تصمیمگیری درزمینۀ تمایز ژنوتیپها برای
میزان مقاومت بر پایۀ مقایسۀ میانگین کامل آشکار
نبوده و بهمنظور اندازهگیری و تعیین فاصلههای
ژنتیکی ،دوری یا نزدیکی ،خویشاوندی یا نبود
خویشاوندی و نیز الگوپذیری تنوع ژنتیکی در اجزا
مقاومت به زنگ زرد از روش دستهبندی خوشهای
استفاده شد (شکل  .)1در این آزمایش ،رگههای
آزمون شده بر پایۀ چهار صفت دورة کمون ،تیپ
آلودگی ،اندازه و تراکم جوشها به روش  UPGMAدر
خوشههای مختلف قرار گرفتند .همۀ رگهها به  3گروه
اصلی دستهبندی شدند .رگههای مقاوم شامل رگههای
،29 ،28 ،24 ،23 ،22 ،19 ،18 ،14 ،11 ،8 ،7 ،6
 59 ،56 ،42 ،41 ،37 ،34 ،32 ،30و  60به همراه
شاهدهای مقاوم (سیوند ،پارسی و مروارید) در باال،
رگههای نیمه مقاوم تا نیمه حساس شامل رگههای
 44 ،38 ،36 ،31 ،26 ،21و  54در پایین و رگههای
حساس که شامل رگههای ،12 ،10 ،9 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
،40 ،39 ،35 ،33 ،27 ،25 ،20 ،17 ،16 ،15 ،13
،55 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،43
 66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،58به همراه شاهدهای
حساس (بوالنی و موروکو) در قسمت میانۀ نمودار
شجرهای (دندروگرام) قرار دارند .رگههای ،3 ،2 ،1

بزرگیپور و همکاران :بررسی مقاومت به بیماری زنگ زرد در رگههای دابلهاپلویید گندم ...
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64 ،63 ،61 ،58 ،57 ،55 ،53 ،52 ،49 ،47 ،45 ،39
و  65نسبت به نژاد منطقۀ ساری نژاد 198E150A+
نخستین جوشها  10روز پس از مایهزنی مشاهده شد،
که این عدد کمترین دورة نهان بین رگههای آزمایشی
بود .دورة کمون رگههای ،16 ،13 ،12 ،10 ،9 ،5 ،4
 62 ،51 ،50 ،48 ،43 ،40 ،35 ،33 ،27 ،20و 66
یازده روز ،رگۀ شماره  25 ،17 ،15و  46دوازده روز
بود و دیگر رگهها دورة نهان  15تا  25روز داشتند که
جز رگههای با مقاومت کامل بودند .رگههایی که
آلودگی جزئی داشته و یا بهکلی آلودگی نداشتند
احتمال دارد مقاومت این رگهها به علت ژنهای
اختصاص -نژادی بوده و یا به دلیل اثر افزایشی چند
ژن مقاومت بزرگ اثر بوده است که بهصورت
اختصاص -نژادی عمل میکند ( .)Johnson, 1988از
جدول  .1تجزیۀ واریانس طرح کامل

مشخصات اصلی بهکارگیری ژنهای مقاومت
اختصاص -نژادی کنترل مؤثر و کاملی در برابر بیماری
فراهم میکنند.
بایستی این نکته را در نظر گرفت که رگههایی که
ژنهای مقاومت اختصاص -نژادی داشته باشند احتمال
شکست آنها در اثر تغییر ویروالنس عامل بیماری خواهد
بود ( .)Shah et al., 2010رگههای ،16 ،15 ،13 ،9 ،5
 51 ،50 ،48 ،46 ،43 ،40 ،35 ،33 ،27 ،25 ،20 ،17و
 62نسبت به نژاد منطقۀ ساری تیپ آلودگی  7و در رگۀ
 63 ،61 ،57 ،55 ،52 ،39 ،12 ،10 ،3و  ،64تیپ
آلودگی  8و در رگۀ شماره  58 ،49 ،47 ،45 ،2 ،1و ،65
تیپ آلودگی  9و در دیگر رگهها کمتر از  6دارند که بر
پایۀ مقیاس  (1971) Mc Neal et al.جز رگههای مقاوم
تا نیمه مقاوم به شمار میآیند.

تصادفی متعادل برای صفات مختلف نسبت به نژاد 198E150A+

Table 1. Analysis of variance of balanced completely randomized design for different traits to race 198E150A+
Pustule density
**13.19
0.82

Mean of Squares
Infection type
Pustule size
**109.67
**15.11
0.46
0.64

** :وجود اختالف معنیدار در سطح  1درصد.

از نظر اندازة جوش رگههای ،45 ،39 ،17 ،3 ،1
 63 ،61 ،58 ،53 ،50 ،49 ،47و  64بزرگترین
جوشها را تولید کردند .از نظر تراکم جوش رگۀ ،43
 45و  52دارای بیشترین تراکم جوش و برابر  5/1و
 5/2جوش در  1سانتیمترمربع بود .با توجه به
آزمایشهای انجامشده مشخص شد با افزایش شمار
جوشها در واحد سطح ،اندازة آنها کاهش مییابد و
با کاهش شمار جوشها در واحد سطح ،اندازة آنها
افزایش مییابد.
نتیجهگیری

روش تالقی گندم و ذرت ،روش بسیار مؤثر و با
بازدهی باال برای تولید هاپلویید و دابلهاپلویید گندم
است .این روش میتواند بهخوبی بهجای کشت
میکروسپور یا بساک بهکار رود ( ;Inagaki, 1997
 .)Matzk & Mahn, 1994بههرحال ،این روش
میتواند با تولید رگههای دابلهاپلویید در برنامههای

Latent period
**40.46
1.02

df
68
138

S.O.V
Genotype
Error

**: Significantly difference at α=0.01 probability level.

کاربردی اصالح برای مقاومت به بیماریها استفاده
شود.
استفاده از جدایههای مختلف یک بیمارگر در
ارزیابی مقاومت رقمهای و رگههای گندم در شرایط
کنترلشده در مرحلۀ گیاهچهای میتواند تا حدودی به
تشخیص ژنهای مقاومت در مرحلۀ گیاهچهای موجود
در رقمهای و رگههای مقاوم منجر شود .در این
پژوهش با استفاده از روش تالقی گندم و ذرت،
رگههایی تولید شدند که با ارزیابی مقاومت به زنگ
زرد در مرحلۀ گیاهچهای رگههای مقاوم به این
بیماری انتخاب شدند .رگههای مقاوم در این تحقیق
ژنهای مقاومت مؤثر از نوع گیاهچه دارند و میتوان از
آنها در برنامههای اصالح برای مقاومت به زنگ زرد
استفاده کرد .رگههای دابلهاپلویید بایستی در مرحلۀ
گیاه کامل نیز در مزرعه نسبت به بیماری زنگ زرد
ارزیابی شوند تا از وجود مقاومت در مرحله گیاه کامل
در رگههای تولیدشده مطلع شویم.
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.2 جدول

زنگ زرد گندم
Table 2. Comparison of different traits in doubled haploid wheat lines in greenhouse conditions to race 198E150A+
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Line
PWS-N-3
PWS-N-5
PWS-N-7
PWS-N-8
PWS-N-9
PWS-N-11
PWS-N-12
PWS-N-13
PWS-N-15
PWS-N-17
PWS-N-18
PWS-N-19
PWS-N-23
PWS-N-24
PWS-N-25
PWS-N-26
PWS-N-29
PWS-N-30
PWS-N-31
PWS-N-33
PWS-N-34
PWS-N-36
PWS-N-40
PWS-N-42
PWS-N-43
PWS-N-47
PWS-N-48
PWS-N-49
PWS-N-51
PWS-N-53
PWS-N-54
PWS-N-55
PWS-N-56
PWS-N-57
DH-141
DH-142
DH-143
DH-144
DH-147
DH-148
DH-149
DH-150
DH-151
DH-152
DH-153
DH-154
DH-155
DH-156
DH-159
DH-160
DH-161
DH-162
DH-163
DH-164
DH-165
DH-166
DH-167
DH-168
DH-171
DH-172
DH-173
DH-174
DH-176
DH-177
Bolani
Morocco
Parsi
Sivand
Morvarid

Infection type
9A
9A
8.6 AB
7C
7.3 C
0G
0G
0G
7.3 C
8 ABC
0G
8 ABC
7.3 C
0G
7C
7.6 BC
7C
0G
0G
7.3 C
4.3 C
0G
0G
0G
7C
2.3 F
7.3 C
0G
0G
0G
6D
0G
7.3 C
0G
7.6 BC
2F
0G
4.6 E
8.3 AB
7.6 BC
0G
0G
7.3 C
6D
9A
7C
9A
7.6 BC
9A
7.3 C
7.3 C
8.6 AB
9A
5.6 D
8.6 AB
0G
8.6 AB
9A
0G
0G
8.6 AB
7.3 C
8.6 AB
8.6 AB
9A
8ABC
0
0
0

Latent period
10 H
10 H
10.3 GH
11 EFGH
11.6 EF
20 A
20A
20A
11.6 EF
11 EFGH
20 A
11 EFGH
11.6 EF
20 A
12 E
11.3 EFG
12 E
20 A
20 A
11.6 EF
16.6 C
20 A
20A
20 A
12 E
17.3 B
11.6 EF
20 A
20A
20 A
15 D
20 A
11.6 EF
20 A
11.3 EFG
17.8B
20 A
16.3 E
10.6 FGH
11.3 EFG
20 A
20 A
11.6 EF
15 D
10 H
12 E
10 H
11.3 EFG
10 H
11.6 EF
11.6 EF
10.3 GH
10 H
15.3 D
10.3 GH
25 A
10 .3 GH
10 H
20A
20A
10.3 GH
11.6 EF
10.3 GH
10.3 GH
10 H
11EFGH
20A
20A
20A

Pustule size
5.3 ABCD
4.9 BCDEFGH
5.2 ABCDE
4.7 BCDEFGHI
4 IJ
0M
0M
0M
4 IJ
4.6 CDEFGHI
0M
4 IJ
4.6 CDEFGHI
0M
4.1 GHIJ
4.7 BCDEFGHI
5.1 BCDEFG
0M
0M
4.3 EFGHIJ
2.6 K
0M
0M
0M
3.5 J
1.3 L
3.8 IJ
0M
0M
0M
2.7 K
0M
3.6 J
0M
4.6 BCDEFGHI
1.1 L
0M
2.4 K
5.2 BCDEFG
4.2 FGHIJ
0M
0M
4.4 DEFGHIJ
2.2 K
5.4 ABC
4 IJ
5 .2 ABCDE
4.2 FGHIJ
5.4 ABC
4 HIJ
3.8 IJ
4.6 CDEFGHI
5.5 AB
2.5 K
5.2 ABCDE
0M
4.6 CDEFGHI
5.1 BCDEF
0M
0M
5.1 BCDEF
3.9 IJ
5.2ABCDE
5.5 AB
6A
5.2 BCDEF
0
0
0

Pustule density
4.4 CDEFGHI
4.2 DEFGHI
4.6 BCDEFG
4 CDEFGHI
3.7 IJ
0N
0N
0N
3.8 HIJ
4.5 BCDEFGHI
0N
4.4 CDEFGHI
4.6 BCDEFGH
0N
4 FGHI
3.9 HIJ
4.6 BCDEFGH
0N
0N
4 FGHI
2.2 L
0N
0N
0N
3.1 JK
0.7 N
3.9 GHIJ
0N
0N
0N
2.5 KL
0N
4.1 EFGHI
0N
4.4 CDEFGHI
0.7 M
0N
2.4 KL
4.9 BCDE
3.9 GHI
0N
0N
5.1 BCD
2.4 KL
5.3 B
4.3 DEFGHI
4.4 CDEFGHI
4.1 DEFGHI
4.4 CDEFGHI
3.8 HIJ
3.9 GHI
5.2 BC
4.6 BCDEFG
2.4 KL
4.8 BCDEFG
0N
4.1 DEFGHI
4.1 EFGHI
0N
0N
4.1 EFGHI
4.1 EFGHI
4.8 BCDEF
4.3 DEFGHI
5.5 A
4.3CDEFGH
0
0
0
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198E150A+  نمودار شجرهای رگههای دبلدهاپلوئید بر پایۀ مقاومت به نژاد.1 شکل
Figure 1. Dendrogram of wheat doubled haploid lines based on their resistance to race 198E150A+
198E150A+ فراوانی تیپ آلودگی رگههای دابل هاپلویید نسبت به نژاد.3 جدول
Table 3. Frequency of infection types of doubled haploid to race 198E150A+
Frequency of infection type of genotypes (%)
0-2
3-6
7-9
45
10
55

Race
198E150A+
0-2 = Complete resistance

3-6= Semi resistance and Semi susceptibility

7-9= Susceptibility

 ضریب همبستگی بین اجزای مقاومت اندازهگیریشده.4 جدول
Table 4. Correlation coefficients between resistance components measured
Race
198E150A+
Infection types
Latent period
Pustule size

Infection types
-

Correlation coefficients
Latent period
Pustule size
-0.99
0.98
-0.98
-

Pustule density
0.98
-0.97
0.97
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1396  بهار و تابستان،1  شمارة،48  دورة،دانش گیاهپزشکی ایران

سپاسگزاری
تمامی مراحل این پژوهش در مؤسسه تحقیقات اصالح
و تهیه نهال و بذر کرج بخش غالت واحدهای
هاپلوییدی و پاتولوژی در قالب طرح مصوب
 از تمامی. انجام گردید1-100-120000-11-8307
عزیزانی که در اجرای این پژوهش نهایت همکاری را
. تشکر و قدردانی میگردد،داشتند

رگههایی که مقاومت مؤثر در مرحلۀ گیاهچه و گیاه
کامل داشته باشند و یا حتی واکنش نیمهمقاوم در مرحلۀ
گیاه کامل داشته باشند میتوانند بهطور چشمگیر آسیب
 در پژوهشهای چندی.بیماری زنگ زرد را کاهش دهند
 ژنوتیپهایی که در مرحلۀ گیاهچه،دیده شده است
حساس هستند میتوانند درجههای مختلفی از مقاومت
.)McIntosh et al., 1995( گیاه کامل را داشته باشند
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