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 چکیده

بوده و منابع مقاومتت بتآ آن در مرپ سم تم    این گیاه در نواحی مهم کشت در ایران  عوامل تهدید کنندۀترین بیماری زنگ آفتابگردان یکی از مهم
آوری شتده  جمع بایجان غربیو آذر گلستانهای ده بآ بیماری زنگ از ا تانهای برگ آفتابگردان آلونمونآ 1389طی  ال باشد. میزبان د ت یافتنی می

 سو تتول گردیدند.  تس  بتا روت تتک     زنیروی رقم حساس رکورد مایآ شنا ایی نژادهای فیزیولومیکجدایآ از این مناطق برای  هشتدر مجموع و 
تایی ارقاپ افتراقی آفتابگردان  نآهای مجزای گلخانآ بر روی  ری در اتاقکس  از تولید انبوه  قارچهای . جدایآصورت گرفت ازی خالصعمل کردن، 
باشند. با توجآ بآ تشابهات بیماریهای این دو منطقآ و وجود دو نژاد مستقل میزنی گردیدند. نتایج بآ د ت آمده حاکی از تفاوت فیزیولومیک جدایآمایآ

-بآ ترتیب برای مناطق گلیداغ )گلستان( و خوی در ا تان آذربایجان غربی معرفی می 300و  302ۀ های افتراقی مشترک، نژادهای شمارزایی روی الین

-ها با کاربرد روت مایآگلخانآ صورت سذیرفت. این آزمایش ۀدر شرایط کنترل شد نیز های مقاومت مرپ سم م آفتابگردان بآ بیماری زنگبرر ی شوند.

هیبرید قا م و الین نگهدارندۀ باروری آن بآ بآ اجرا در آمدند. نتایج حاصل نشان داد کآ  شنا ایی شدهاز نژادهای زنی گردساشی با سودر تالک و ا تفاده 
در  G-445های مقاوپ رقم گابور تنها منوتیپ و هیبرید برزگر و الین مربوطۀ آن بآ هر دو نژاد زنگ مقاوپ هستند. از میان شش عدد تک بوتآ 302نژاد 

 . اد بیمارگر مقاومت داشتمقابل هر دو نژ
 

  نژادهای فیزیولومیک، مقاومتهای افتراقی، جدایآ، منوتیپ، الین های کلیدی:واژه

 

   1 مقدمه

های آفتتابگردان در  رتا تر دنیتا    ترین بیماریزنگ یکی از مهم
هتای آن در  بوده و تغییرات  ریع در خصوصیات بیمتاریزایی جمعیتت  

قاپ و هیبریدهای مقاوپ بآ بیماری شتده  مناطق تهدید مداومی برای ار
هتتای دارای (. بنتتابراین راهبتترد تو تتعۀ الیتتن 24و  16، 9، 6ا تتت )

ناشی از (. این بیماری 9) باشدمقاومت سایدار بآ آن الزپ و ضروری می
متیمدی از روی   1822اولین بار بآ  ال  Puccinia helianthiقارچ 
یتاالت متدتدۀ آمریکتا،    آوری شده از جنتو  شترقی ا  های جمعنمونآ

. عامل بیماری یک زنتگ تتک سایتآ،    (21) شنا ایی و توصیف گردید
. درصتد و شتدت بیمتاری زنتگ     (9و  23) ا ت چرخآ هتروتال و بلند
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در کانادا افزایش  90آفتابگردان روی هیبریدهای تجاری تا اوایل دهۀ 
ی هاکآ شدت آن در مزارع آلوده در طول  السیدا کرده بود بآ طوری

ه فقتط در  ددرصد گزارت شتده و متزارع بستیار آلتو     60تا  89-1988
. بنابر عقیدۀ گولیا و (20) برخی موارد و انتهای فصل زراعی بوده ا ت

گستترت   Puccinia helianthi، زنگ  تیاه ناشتی از   (4) ما یرویچ
، 6) دارد Helianthusهای جهانی روی آفتابگردان زراعی و همۀ گونآ

 . (25و  7
های خود مناطق بهشتهر، کملتآ،   ( در برر ی1) و علیزاده عبا ی

هتای مازنتدران و   گلیداغ، دشت کالسوت و گنبد کتاووس را از ا تتان  
. در حال حاضر زنگ آفتتابگردان یکتی از   ندگلستان آلوده گزارت کرد

های قارچی میزبان در بیشتر مناطق عمدۀ کشت آن ترین بیماریشایع
رایط موجتب خستارت  تنگینی بتآ ایتن      در ایران ا ت و در برخی ش

شود. بیماری هر چند  ال یک بار بآ صتورت اسیتدمی در   مدصول می
در گلستان رخ  1373ها در  ال آید. یکی از شدیدترین این اسیدمیمی

درصد روغن ا تدصالی، ارزیابی  8/9درصد کل مدصول و  10داد کآ 
 (. 2شده ا ت )

دان بتآ طتور تصتادفی در    نخستین منابع مقاومت بآ زنگ آفتابگر
. مطالعتتات (21)انتتد در کانتتادا یافتتت شتتده 1951و  1949هتتای  تتال

و  R1منتیکی نشان داد کآ مقاومت در این منابع تو ط دو من غالتب  
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 1397 بهار، 1شماره، 32، جلدنشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     40

R2 با شنا تایی ایتن دو من امکتان شنا تایی     (23) کنترل می شود .
. ایتن شنا تایی بتر    (20 و 13) اد فیزیولومیتک فتراهم گردیتد   ژچهار ن
بتا من مقاومتت    CM-90RRاس  آ الین افتراقی کانادایی یعنتی  ا 

R1 دارندۀ من مقاومت  29-3، کراسR2    و رقتم حستاسS37-388 
در مانیتوبای کانادا تا  چهارتا  یکصورت گرفتآ بود. بنابراین نژادهای 

شنا ایی شدند. شنا ایی چهار نتژاد آمریکتایی در    1960سیش از  ال 
ن افتراقی ذکر شده میسر گردید و بتآ دنبتال آن   ابتدا با کاربرد  آ الی

مورد ر تید کتآ بیشتتر آنهتا      25های افتراقی بآ حداقل فهر ت الین
 . (4) های یکسانی در مقابل زنگ داشتندواکنش

من عامتتل مقاومتت در مقابتتل زنتتگ در   ندر حتال حاضتتر چنتدی  
شنا تایی  Radv  و ,R1, R2, R3, R4, R5, Pu6آفتابگردان شتامل  

های مقاومت صورت گرفتآ در قارۀ امریکا بآ د. همچنین ارزیابیانشده
شنا ایی تعداد زیادی منابع مقاوپ در مقابل نژادهای مختلتف بیمتاری   

 (. 16و  8، 7ا ت ) منتهی شده 777و  336از جملآ 
الین افتراقی را برای شنا ایی نژادهای  22نیز تعداد  (10) کونگ

. نیاز بآ گروه مختصتر و متمتایز   فیزیولومیک زنگ معرفی نموده ا ت
را بتر آن  ( 4) ا تانداردی بآ عنوان ارقاپ افتراقتی، گولیتا و ما تیرویچ   

هتا الگوهتای   الین افتراقی را سیشتنهاد کننتد. ایتن الیتن     نآداشت تا 
متفاوت واکنش بآ زنگ را داشتآ و همگی از نتتاج مختلتف بتآ طتور     

رای برر تی بیمتاریزایی   ب (11) اند. المبرید و میلرافتراقی حاصل شده
بتا  دنتد.  ا تتفاده کر منوتیپ افتراقی آفتابگردان  13های زنگ از جدایآ

نتژاد فیزیولومیتک قابتل     92ا تفاده از ایتن نتآ الیتن افتراقتی تعتداد      
شنا ایی هستند. در برخی موارد سژوهشگران اقداپ بتآ افتزودن الیتن   

ان در کنتار  های بهنژادی خودشت های افتراقی تکمیلی حاصل از برنامآ
 (. 16های اصلی نموده اند )الین

های آفتابگردان دارای مقاومت بآ زنگ شتدت  اگرچآ ورود هیبرید
بیماری را کاهش داد ولی حضور این منابع مقتاوپ بتآ تعتدد نژادهتای     

 کآ در ا ترالیا نژادهای مقاوپ منجر شد. بآ طوریبیماریزا روی منوتیپ
ترت سیتدا کترد. همچنتین    گست  R1روی هیبریتدهای حامتل من     آ

در ایالتت مانیتوبتای کانتادا     (20) بازدیدهای انجاپ شده تو تط رشتید  
افزایش  ریعی را در میزان و شتدت زنتگ آفتتابگردان نشتان داده و     

 .Pتغییر در بیمتاریزایی جمعیتت زنتگ را مشتخص نمتود. جمعیتت       

helianthi      در آرمانتین شامل چهار نژاد آمریکتای شتمالی بتآ عتموۀ
 رشید(. 20 و 1دهای دیگر با الگوهای متفاوت بیماریزایی می باشد )نژا
-CMهتای کانتادایی   هتای نژادهتای زنتگ، از الیتن    در برر ی (20)

90RR, 29-3, S37-388   و آمریکتاییHA-R1, HA-R2, HA-

R3, HA-R4, HA-R5 ( در آختترین 19ا تتتفاده کتترد. رحمتتانسور )
هتای افتراقتی   ن مجموعۀ الینمطالعات انجاپ گرفتآ و با ا تفاده از ای

( 300آمریکتایی )  دورا در منطقۀ گلیداغ و نژاد شمارۀ  302نژاد شمارۀ 
 را برای منطقۀ خوی و آذربایجان معرفی نمود. 

هیبرید تجاری آفتابگردان را  68، و 57، 60در مجموع  (20) رشید

برای واکنش بآ زنگ تدت شرایط آلودگی طبیعی بآ ترتیب در  تال 
ای از سژوهشتگران بترای   ارزیابی کرد. عده 1990و 1989، 1988های 

-بندی واکنش آنارزیابی واکنش مرپ سم م آفتابگردان اقداپ بآ گروه

ها نمودنتد.  های زنگ در  طح برگها بر ا اس میزان و اندازۀ جوت
حسا یت یا فوق واکنش معادل  صفر )ها از مقیاس عددی این واکنش

 6/0یوردینیو سورهای بزرگ با قطتر بتیش از   ) 4تا حداکثر  (مصونیت
 . (20 و 14، 11) کردتغییر می (مترمیلی

های دامنتآ سوشتش جتوت   با کاربرد دیاگراپ (5) گولیا و همکاران
بندی صفر )بدون جوت بندی را انجاپ دادند. در این ردههای زنگ رده
ها )خیلی مقاوپ( بترای گیاهتان   درصد سوشش جوت 1/0یا مصون( و 

درصد را بآ عنوان حستاس در نرتر    5/0قاوپ و سوشش جوت باالی م
های متورد آزمتایش از   گرفتند. ایشان در ارزیابی مقاومت ارقاپ و الین

هتتای حجمتتی نژادهتتای آمریکتتای شتتمالی و نژادهتتای رایتتج مخلتتو 
بندی ستنج گانتۀ   ا ترالیایی بآ طور جداگانآ ا تفاده کردند. اولین طبقآ

 1986ارائآ شده و در  تال   1962زنگ بآ  ال  واکنش آفتابگردان بآ
هتای مصتون، خیلتی مقتاوپ، مقتاوپ،      اصمح گردید کتآ در آن گتروه  

هتا  آن حساس، و خیلی حساس بر ا اس میزان تولید جوت و نیز قطر
. گولیا با ارزیابی (10) همراه با ستانسیل ا سورزایی از هم تفکیک شدند

ابگردان دریافتتآ ا تت کتآ    چندین هزار الین و رقم اصمح شتدۀ آفتت  
شود ها بیان میای از جوتمقاومت اغلب بآ و یلۀ تعداد کاهش یافتآ

های رایانتآ ای داشتآ باشند. با کاربرد دیاگراپکآ ممکن ا ت هر اندازه
سوشانده  تقریبیگیاهان را بر ا اس درصد ( 10) ای، گولیا و ما یرویچ

ایشان با فرض آلودگی  بندی کردند.ها طبقآشدۀ  طوح برگ با جوت
درصد  تطوح بترگ سوشتیده شتود( روی شتاهدهای       5-10منا ب )

حساس، تنها  آ د تآ را ترجیح دادند: مصتون: بتدون جتوت زنتگ،     
درصتد سوشتش جتوت، و حستاس: بتا       5/0خیلی مقاوپ: با نزدیک بآ 

  سوشش یک درصدی یا باالتر تو ط جوت.
هتای  در ارزیتابی ( 12مجیدیتۀ قا تمی و همکتاران )   در ایران نیز 
و  1رقم و الین آفتابگردان مقابل زنگ، رقم گابور 20صدرایی واکنش 

( بتا  2) انتد. علیتزاده و عبا تی   را متدمتل معرفتی کترده    R-43الین 
ها در واحتد  تطح   های زنگ و تراکم آنا تفاده از ارزیابی قطر جوت

نآ مادۀ منتیکی آفتابگردان در شرایط گلخا 54اقداپ بآ برر ی واکنش 
ده از این مقیتاس مرپ سم تم آفتتابگردان را در    انمودند. ایشان با ا تف

سنج گروه مصون، بسیار مقاوپ، مقاوپ، حساس و بسیار حستاس گتروه  
، 463، هایستان  2341هایستان   بندی کردند. بر این ا اس هیبریدهای

واکنش مصونیت  R-R ,2-55های و الین 365، هایسان 454هایسان 

                                                           
1- Gabor  

2- Hysun 341 

3- Hysun 46  

4- Hysun 45 

5- Hysun 36 



 41      ...هاي زنگبه نژادتابگردان آف هايژنوتیپواكنش 

الین برگشت دهندۀ باروری و  17هیبرید خارجی و  نشان دادند. شش
رقم گابور در گروه بسیار مقاوپ قرار گرفتند. همچنین یادآور شدند کتآ  
هیبریدهای داخلی گلشید، گلدی  و آذرگل واکنش متغیری نسبت بتآ  
بیماری نشان دادند و توصیآ نمودنتد کتآ مطالعتات بیشتتری در ایتن      

حاصتل از ستژوهش روی    خصوص صورت ستذیرد. آخترین اطمعتات   
حتاکی از آن   (19) های آفتتابگردان تو تط رحمتانسور   مقاومت منوتیپ

منوتیپ بآ ترتیب بآ عنوان مصون و خیلی مقاوپ در  36و  دوا ت کآ 
 شرایط کنترل شده شنا ایی شدند. 

هتای جدیتد زنتگ    شنا ایی مرپ سم م مقاوپ بآ نتژاد یتا نتژاد     
 متادری هتای  یتق روی الیتن   سات مجتری تدق ؤآفتابگردان برای م

 ازگار در مناطقی کآ احتمال شیوع بیماری وجود دارد از اهمیت ویژه
. ا اس و سایۀ مقاومت حاصل از منتابع جدیتد   (23) ای برخوردار ا ت

مقاومت بآ اقداپ متخصصان اصمح نباتات و منتیتک در انتختا  مرپ   
آنتان قترار    های اصمحیسم م اختصاصی گیاه نیاز دارد کآ در برنامآ
های گر را در طراحی روتگیرد. این دانش همچنین متخصص اصمح

هتای آفتتابگردان   ثر مقاومتت درون الیتن  ؤمنا ب برای وارد کردن م
 . یاری خواهد کرد

 

 هامواد و روش

 اسپور بیمارگرآوری و تکثیر جمع

در طول فصل زراعی از زنگ بآ آلوده آفتابگردان های برگ آنمون
ا تتان مناطق گلیداغ و خوی بآ ترتیب از  آفتابگردان در مناطق کشت
. بدین ترتیتب کتآ   ندغربی جمع آوری گردیدو آذربایجان های گلستان

های کاغتذی خشتک   درون ساکت های بیماریی دارای جوتهابرگ
شنا تی بختش   قرار داده شده و در شرایط خنک بآ آزمایشگاه بیماری

قیقات اصمح و تهیۀ نهال و بذر  سۀ تدؤ، مهای روغنیتدقیقات دانآ
های زنگ س  از انتقال بآ گلخانآ بر منتقل شدند. نمونآ واقع در کرج

زنی شتدند. بترای   مایآ با منشاء کشور رومانی روی رقم حساس رکورد
ها در مرحلۀ دو برگی یا حتداکثر چهتار   زنی ابتدا  طح رویی برگمایآ

یا  201تویین  و یک قطرهبرگی با ا تفاده از مآ سات حاوی آ  مقطر 
هتا بتآ هتم    بآ حدی خیسانده شدند کآ قطترات روی آن  2100تویین 

 ختی   چسبیده و جاری نشوند.  س  با ا تفاده از گتوت ستاک کتن   
ها بآ صورت مالشی جدا شده و بآ همان طریتق  ا سورهای روی برگ

ها مالش داده شدند. شرایط تاریکی، رطوبت اشتباع و  روی  طح برگ
تتا  فراهم شدند  اعت  24گراد بآ مدت درجۀ  انتی 20اکثر دمای حد
زنی و نفوذ قارچ در بافت میزبان صورت گیرد. س  از ایتن  عمل جوانآ

هتای شتفاب بتآ    های مشکی برداشتآ شده و  رسوتمدت سم تیک
رطوبتت   ضمن کتاهش ها قرار داده شدند تا ناحالت مایل در روی گلد

                                                           
1- Tween 20 

2- Tween 100 

( از اختتم   3هتای  تاسروفیت  آ قتارچ احتمال آلودگی زنگ بسرهیز از )
زنتی  روز س  از مایتآ  15-10ها ممانعت بآ عمل آورد. احتمالی جدایآ

های حاوی ا سور زنگ ظاهر شدند، هر جدایآ بآ روت تتک  کآ جوت
هتای حستاس رکتورد در    جوت خالص گردید. برای این کار گیاهچتآ 

 نی شدندزبرگی با ا سورهای حاصل از یک جوت منفرد مایآ 2مرحلۀ 
های خالص شده بآ منرور ازدیاد ا سور طی چنتد  . در نهایت جدایآ(6)

بتتر روی رقتم رکتتورد   هتتای حتداقل یتتک ماهتآ(  مرحلتۀ سیتاسی )دوره  
 (. 1زنی شدند )جدول )حساس( مایآ

هتا در اتاقتک  در نهایت با توجآ بآ مددودیت در نگهداری جدایتآ 
واقع ) جدایآ و خوی 2)ا تان گلستان( از مناطق گلیداغ های مستقل، 

جهتت شنا تتایی  و شتده   انتختا  جدایتتآ  3 در شتمال غتر  کشتور(   
نژادهای فیزیولومیک قارچ عامل بیماری )بر روی رقم حساس رکورد( 

یوردینیو سورهای تولیدی روی رقم رکورد، دو هفتتآ  . (6) تکثیر شدند
زنی، با کاربرد جاروبرقی مجهز بآ قطعۀ مخصتوص جمتع  س  از مایآ

 تاعت در دیستیکاتور دارای  تیلیکامل بتآ      24ده و بآ مدت ش آوری
منرور جذ  رطوبت و خشک کردن نگهداشتآ شدند. ا تسورها جهتت   

دار مخصوص در فریتزر  های در نگهداری طوالنی مدت درون شیشآ
های بعدی مورد ا تفاده قترار  قرار داده شدند و یا بمفاصلآ در آزمایش

 گرفتند.
 

 بیمارگر ولوژیکشناسایی نژادهای فیزی

بآ منرور شنا ایی نژادهتای فیزیولومیتک قتارچ عامتل بیمتاری      
(Puccinia helianthi)  یتی  های افتراقی کاناداتایی الین نآاز  ری

(P-386; 803-1; QHP1  )یی )و آمریکتتاHA-R1; HA-R2; 

HAR-4; RHA- 265; HA-335  )هتا  این الین. (4) ا تفاده گردید
هتای  مقابل بیماری زنگ دارند. ا تامی الیتن   های متفاوتی درواکنش

R1, -1, HA-803،  4افتراقی مورد ا تفاده عبارت بودند از سرودویتک 

P-386 , RHA- 265, QHP1, HAR-4, HA-335,  وHA-R2  . 
)در هر گلدان سنج عدد( س  از ضد عفتونی   بذرهای ارقاپ افتراقی

یم )آ  ماول  طدی )سنج دقیقآ( با مدلول سنج درصد هیسوکلریت  د
زنتی  های حاوی خاک سا توریزه کشت شتدند. مایتآ  خانگی( در گلدان

هتای  یعنی زمانی کآ نخستتین بترگ   V2ها در مرحلآ رشدی گیاهچآ
 تاعت ست  از    24حقیقی بآ رشد کامل خود ر یده بودند، انجاپ شد. 

ها از شرایط تاریکی ختارج شتده و در شترایط کنتترل     زنی، گلدانمایآ
زنی شتده  های مایآنگهداری شدند. شرایط نگهداری بوتآ شدۀ گلخانآ

روز  14تتا   12های عامل بیماری بتود.  همانند مرحلۀ تولید انبوه جدایآ
های افتراقی بر ا تاس درصتد سوشتش    زنی، واکنش الینس  از مایآ

 برداری شد. ( یادداشت9و  4ها )های زنگ در  طح برگجوت

                                                           
3- Saprophyte 

4- Prodovic 
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ومیک از روت سیشتنهادی گولیتا و   گذاری نژادهای فیزیولبرای ناپ
کآ شامل یک  یستم کدگذاری  آ رقمی با ا تفاده از  (4ما یرویچ )

واکنش نآ الین افتراقی بود، ا تفاده گردید. در این  یستم، نتآ الیتن   
شوند. اگر اولتین الیتن در هتر    بندی میافتراقی در  آ زیر گروه طبقآ

هتای  گیرد و اگر الینزیر گروه حساس باشد عدد یک بآ آن تعلق می
هستند. اگر  ومین الین در  دو دوپ حساس باشند، دارندۀ امتیاز عددی

شتود و عتدد  تآ    یک زیر گروه حساس باشد، عدد چهار را شامل متی 
ها حساس باشد. بنابراین شود کآ اولین و دومین الینزمانی حاصل می

یتی آن  زااگر تمامی  آ الین در یک زیر گروه حساس باشند، بیمتاری 
هتای  شود. حال اگر بقیۀ الینجدایآ زنگ برای آن زیر گروه هفت می

خواهتد   700افتراقی واکنش مقاومت نشان دهند نژاد شنا تایی شتده   

هتای افتراقتی در   الیتن  کاملبا توجآ بآ این کآ  ری  (.1 )جدول بود
افتراقی با هتدب د تتیابی بتآ نتتایج     های موجود د ترس نبود، الین

 HA-R1, P-386هتای  ین شدند. بآ عبارت بهتر الیتن مشابآ جایگز

,HAR-4  وHA-R2 ها های اصلی مشترک بوده و دیگر الینبا الین
هتای  کآ منوتیتپ بآ عنوان مشابآ مورد ا تفاده قرار گرفتند. از آنجایی

ا تاندارد حساس آفتابگردان بتآ تمتامی نژادهتای فیزیولومیتک قتارچ      
در واقع برای اثبات بیمتاریزایی جدایتآ  شوند و عامل بیماری آلوده می

های زنگ کاربرد دارند، رقم موجود و ا تتاندارد سرودویتک بتآ علتت     
-Sنداشتن من مقاومت بآ عنوان الین حساس جایگزین الین حساس 

  (.1)جدول  )نا موجود( گردید 37-388
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Table 1- Differential lines for identifying sunflower rust physiological races and their reaction pattern 

 واکنش به نژادهای اصلی
Reaction to main races 

 

D C B A 4 3 2 1 Line 

+ + + + + + + + Prodovic 

+ + + + + + + + HA-335 

 1-803 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

 RHA-265 - ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

 QHP1 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

- - - + - - - - P-386 

- + - + - - - - HA-R1 

+ + - - - - - - HA-R2 

+ - - - - - - - HA-R4 

 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
 کد  آ رقمی

Triple code 

A-D مقاومت :-یت حسا : ا امی نژادهای نامگذاری شده در آمریکای شمالی، +: 4-1اروسا، : ا امی نژادهای نامگذاری شده در 

 

ارزیابی مقاومت ژرم پالسم آفتابگردان به زنگ در شررای    

 کنترل شده )گلخانه(

هیبریتد و الیتن آزمایشتی     23مجموعاً مقاومتت   ،در این سژوهش
 ده دهنتده هتای گتر  ، الیتن جدید ایرانیآفتابگردان شامل هیبریدهای 

های روغنی از بخش دانآهای انتخابی رقم گابور ، و تک بوتآ)ر تورر(
متورد ارزیتابی    سآ تدقیقات اصمح و تهیآ بذر و نهال دریافتت و  ؤم

شتود کتآ ایتن متواد     . خاطر نشان می(6تا  4های ) جدول قرار گرفتند
شان در برابر بیماری  فیدک کرکتی  منتیکی س  از تشخیص مقاومت

دند. با توجآ بآ وجتود  شزنگ ارزیابی نژادهای شنا ایی شدۀ ابل در مق
دو نژاد فیزیولومیک زنگ در دو منطقۀ شتمال غتر  و شتمال شترق     

های مقاومت مورد ا تفاده کشور، هر دو نژاد شنا ایی شده در ارزیابی
  قرار گرفتند.

روزه ا تتفاده گردیتد.    18-15های ها از بوتآبرای اجرای آزمایش
برگی هستند. ستیش از مایتآ  دو تا چهار ها مرحلۀ رویشی، بوتآ در این

خوبی با آ  مقطر همتراه بتا یتک    آها بزنی با ا سور زنگ،  طح برگ
کتآ قطترات   ساشی شد بآ طوریمآ Tween 20قطره امولسیون کننده 

ها وجتود داشتتند.   بسیار ریز آ  مقطر بآ طور یکنواخت در  طح برگ
قلم موی نرمی مخلو  سودر تالک و ا سور بتآ   س  از آن با ا تفاده از

هزارپ )در این حالت سودر تالک در اختتم  بتا ا تسور    نسبت وزنی یک
شود( بآ صورت یکنواختت روی  تطح   زنگ تقریباَ کرپ رنگ دیده می

کآ کاممَ با سودر سوشانده شوند. روی هتر  ها ساشیده شد بآ ندویبرگ
مین رطوبتت الزپ بترای   أر تگلدان  رسوت سم تیکی شفاب بآ منرو

هتا  زنی ا سورها قرار داده شد. رطوبت فضای داخلی این  رسوتجوانآ
باا تفاده از یک مآ سات د تی بآ حالت اشباع درآمتد. همزمتان زیتر    

های مورد ا تفاده از آ  سرشدند تا بتا افتزایش تعریتق و تعترق     گلدان
تآ باشند. دمتای  زنی شده این فضاها رطوبت باالیی داشهای مایآبوتآ

هتا  گراد تنریم و روی تماپ  ترسوت درجۀ  انتی 20-18گلخانآ روی 
مین شترایط  أ اعت بآ جهت ت 48با کیسۀ سم تیکی مشکی بآ مدت 

ها بآ کمک یک متآ  تاریکی سوشانده شد. س  از این مدت  طح برگ
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سات د تی با آ  مقطر شستشو گردید تا سودر تالک موجود در  تطح  
های سم تیکی شفاب بتآ صتورت   شود.  س   رسوتها حذب برگ

هتای مشتکی دور   ها دوباره تعبیآ شده و کیستآ کمی مایل روی گلدان
درجۀ  22-18و دمای   اعت روشنایی در شبانآ روز 16گذاشتآ شدند. 

زنی، تیمار متورد ا تتفاده   روز س  از مایآ 14-12گراد بآ مدت  انتی
ها برای ت بود. در کلیۀ آزمایشهای برر ی مقاومبرای تمامی آزمایش

زنی با ا سور زنگ و سودر تالک و یتک  هر مادۀ منتیکی  آ تکرار مایآ
زنی با سودر تالک بدون ا سور زنگ )بآ عنوان شاهد هر گلدان نیز مایآ

. همچنین رقم حستاس رکتورد بتا    (3و  2) منوتیپ( در نرر گرفتآ شد
ت نشتان دادن  همین شترایط و تکترار بتآ عنتوان شتاهد مثبتت جهت       

ثیر منا ب مایآ، در هتر  أبیماریزایی طبیعی یوردینیو سورهای زنگ و ت
 آزمایش مورد ا تفاده قرار گرفت. 

زنی، ارزیابی واکنش متواد منتیکتی   روز س  از عمل مایآ 12-14
ها نگ در  طح برگز 1هایآفتابگردان بر ا اس درصد سوشش جوت

ورت گرفت. درصد سوشش ص (4) و روت سیشنهادی گولیا و ما یرویچ
ای درصدهای آلودگی  تطح بترگ   ها با ا تفاده از الگوی رایانآجوت

، و %5، %2، %1، %5/0، %1/0تعیین شد. این درصدها عبارت بودند از 
. بر ایتن ا تاس متواد منتیکتی برر تی شتده بتا ا تتفاده از         (4) 10%

بتر روی   (PCP)هتای زنتگ   های عددی میزان تراکم جتوت مقیاس
، خیلی مقتاوپ  (PCP=0%)ای آفتابگردان، در  آ گروه مصون هبرگ

(0.5%>PCP>0%) و حساس ،(PCP>1%) بندی شدند. طبقآ 
 

 نتایج

 شناسایی نژادهای فیزیولوژیک زنگ آفتابگردان

آوری شده از منتاطق ختوی در ا تتان    های زنگ جمعهمۀ جدایآ
یتک کتآ   آذربایجان غربی و گلیداغ در ا تان گلستان روی رقم سرودوو

هتای متتراکم زنتگ    جوتفاقد من مقاومت ا ت، ایجاد بیماریزایی و 
ها بود. عتموه بتر   کردند. این واکنش حاکی از قدرت بیماریزایی جدایآ

ایجاد بیمتاری   1-803و  HA-335های ها روی الینآن تمامی جدایآ
قادر بآ ایجاد بیمتاریزایی   (G1, G2)های منطقۀ گلیداغ کردند. جدایآ

بودند و این در حالی بتود کتآ   ن QHP1و  RHA-265های ینروی ال
های منطقۀ خوی حسا یت نشان دادند. دو الین اخیر در مقابل جدایآ

در مقابل همگتی   HA-R4، و P-386 ،HA-R1 ،HA-R2های الین
بنتابراین  (. 2) جتدول   ها مقاومت از خود بتآ نمتایش گذاشتتند   جدایآ
دپ ایجتاد بیمتاری روی دو الیتن    های دو منطقآ در ایجاد یا عت جدایآ

RHA-265  وQHP1    بتتا یکتتدیگر تفتتاوت بیمتتاریزایی داشتتتند. در
های منطقۀ خوی از های افتراقی در مقابل جدایآمجموع واکنش الین

های منطقتۀ  الگوی یکسانی برخوردار بود و با الگوی واکنش بآ جدایآ

                                                           
1- PCP= Pustule Coverage Percentage 

هتای افتراقتی   گلیداغ تفاوت نشان می داد. با مقایستۀ واکتنش الیتن   
( 19 و 17مشابآ برر ی نژادهای فیزیولومیک زنگ تو ط رحمتانسور ) 

های خوی مشابآ نتژاد  آید کآ نژاد شنا ایی شده در جدایآچنین بر می
 302آمریکایی و نژاد غالب موجود در منطقۀ گلیداغ نیز بآ شمارۀ  300

 نزدیک تر ا ت. 

ضتر دو نتژاد   دهنتد کتآ در حتال حا   نتایج بآ د ت آمده نشان می
متفاوت در دو منطقۀ شمال غر  و شمال شرق کشور وجود دارند. بتا  

های افتراقی تفاوت این دو نژاد در ایجاد واکتنش  مقایسۀ واکنش الین
 .(3 و 2)جدول  مدرز گردید QHP1و  RHA-265بر روی دو الین 

 

های آفتابگردان به زنگ در شرای  ارزیابی مقاومت ژنوتیپ

 گلخانه

منتیکی آفتابگردان در شرایط آزمایشگاه و گلخانآ مقابتل   مادۀ 23
. ارقتاپ هیبریتد   مورد ارزیابی قرار گرفتندهای شنا ایی شده زنگ نژاد

عددی(  302ایرانی برزگر و قا م در مقابل نژاد موجود گلیداغ )معادل 
 300مقاومت باالیی داشتند. حال آنکآ نژاد غالب منطقۀ خوی )معادل 

(. از 4یبرید قا م ایجاد حسا یت کرده بود )جتدول  عددی( بر روی ه
های ر تورر یتا برگشتت دهنتدۀ بتاروری )گترده      طرفی در میان الین

در مقابتل نتژاد    R-1031و  R-14 ،R-43هتای ستدری   الیتن  دهنده(
-Rو  R-43منطقۀ گلیداغ خیلی مقاوپ بودند. در ایتن میتان دو الیتن    

(. بیشتتر تتک بوتتآ   5جدول بآ هر دو نژاد کامم مقاوپ بودند ) 1031
دو نژاد حسا تیت نشتان دادنتد. ایتن در      های رقم گابور در مقابل هر

مقاومت کامل در مقابل  Ga-445حالی ا ت کآ تنها تک بوتۀ شمارۀ 
 هر دو نژاد شنا ایی شدۀ زنگ داشت.

 

 بحث
این  زایعوامل خسارتترین آفتابگردان یکی از مهم بیماری زنگ
رود. در حتال حاضتر   کشت در ایران بآ شتمار متی   گیاه در نواحی مهم

مزارع آفتابگردان در نواحی گلیداغ از ا تان گلستان، کالسوت از ا تان 
ای های آذربایجان بآ صورت گستترده  منان، و خوی و مرند از ا تان
دهند. ارقاپ متداول آفتابگردان آجیلتی  بآ این بیماری آلودگی نشان می

لتذا قتارچ عامتل     ع مقاومتی بآ زنگ ندارنتد. در مناطق آذربایجان منب
بیماری زنگ در این مناطق شتدت بتاالیی دارد. در منتاطق گلیتداغ و     

طتوالنی   ایآنیز کشتت آفتتابگردان از  تابق    )ا تان  منان( کالسوت
. زنگ آفتابگردان نیز بآ مدت طوالنی در ایتن منتاطق   ا تبرخوردار 

س آخرین اطمعات موجود کند. بر ا اوجود داشتآ و ایجاد خسارت می
نژاد غالب زنگ در ا تان آذربایجان غربی و با کاربرد مجموعتۀ الیتن  

و یا همان آمریکایی شنا ایی شده  300های افتراقی ا تاندارد، شمارۀ 
را بتآ   302و  300های خود نژادهتای  ( در برر ی19رحمانسور )ا ت. 

رت کرده بتود.  های آذربایجان غربی و گلستان گزاترتیب برای ا تان
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تغییرات بیماریزایی مشاهده  1389تا  1383های بنابراین در طول  ال
( با ا تتفاده از نامگتذاری قتدیمی    1نگردیده ا ت. عبا ی و علیزاده )

های مازندران و گلستان را شماره  آ معرفی نژاد غالب زنگ در ا تان
آ هتای ختود دو نتژاد یتک و  ت     ( نیتزدر برر تی  24کرده بودند. تان )

آمریکایی را در ترکیتآ شنا تایی کترده ا تت کتآ در  یستتم جدیتد        
 300( و در واقع نژاد 9بوده ) 300و  100نامگذاری بآ ترتیب نژادهای 

مشابآ نژاد شنا ایی شدۀ بیماری در ناحیۀ همسایۀ آن یعنی آذربایجان 
 باشد. غربی )خوی( می

 

 ( Gو گلیداغ: Khهای زنگ )خوی: یههای افتراقی آفتابگردان به جداواکنش الین -2جدول 
Table 2- Reaction of sunflower differential lines to rust isolates (Kh: Khoy and G: Golidagh) 

  Isolates هاجدایه   
Differential line الین افتراقی 

Kh3 Kh2 Kh1 G2 G1 

S S S S S Prodovic 

S S S S S HA-335 

S S S S S 803-1 

S S S R R RHA-265 

S S S R R QHP1 

R R R R R P-386 

R R R R R HA-R1 

R R R R R HA-R2 

R R R R R HA-R4 

R: Resistance; S: Susceptibility 
 

های ( و نژادهای شناسایی شدۀ زنگ روی الینGOو  KHهای پیشین (، )جدایه G1 , Kh1های موجود ها )جدایهبیماریزایی جدایه -3جدول 

 (4و  22تون سمت راست( آفتابگردان )افتراقی استاندارد )ستون چپ( و موجود )س
Table 3- Pathogenicity of sunflower rust isolates (present Kh1, G1), isolates 300 and 302) and identified races on standard 

differential lines 
Differential line** 

 نژاد یا جدایه نماینده Race/Representative isolate الین افتراقی
Differential line* 

 الین افتراقی

 G1 Kh1 GO KH D C B A 4 3 2 1  

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S37-388 

Prodovic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 ? ? 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 CM90RR 

HA-335 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 ? ? 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 MC29 

803-1 + + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 ? ? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 P-386 

P-386 - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 ? ? 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 HA-R1 

HAR-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ? ? 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 HA-R2 

HA-R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ? ? 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 HA-R3 

QHP1 - + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 ? ? 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA-R4 

HA-R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA-R5 

RHA-265 - + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

Race triple code #302 #300 302 300 747 364 305 130 700 500 300 100 Race triple code 
ها با های افتراقی موجود ا تفاده شده )واکنش الینها در مقابل نژادهای زنگ با حروب و اعداد سر رنگ مشخص شده اند(، **  ری الینها و واکنش آنهای افتراقی ا تاندارد)الین* ری الین

 رنگ تفکیک شده اند(های کمحروب و نشانآ

0: Rsistance; 1,2, and 4: Susceptibility 
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 زنگ در شرایط کنترل شده های بیماریها به نژادهیبریدهای ایرانی آفتابگردان و واکنش آن -4جدول 

Table 4- Reaction of Iranian sunflower hybrids to rust physiological races under controlled conditions 

Reaction واکنش Genotype ژنوتیپ 

Race 300 PCP Race 302 PCP  
HR 0.5 HR 0.5  Barzegar (CMS19*R-1031) 

S 2 HR 0.5 Ghasem (CMS1221/1*R-14) 

PCP: Pustul Coverage Percentage; HR: Highly Resistant; S: Susceptible 
 

 بیماری زنگ در گلخانههای نژاد در مقابلهای رستورر آفتابگردان واکنش الین -5جدول 
Table 5- Reaction of sunflower restorer lines against rust disease physiological races under greenhouse conditions 

Reaction واکنش Genotype ژنوتیپ 

Race 300 PCP Race 302 PCP  
S 2 HR 0.5 R-14 

HR 0.5 HR 0.5 R-43 
S 2 S 2 R-217 

S 2 S 2 R-232 

S 2 S 2 R-864 

HR 0.5 HR 0.5 R-1031 

HR 0.5 S 2 R-N1-72 
PCP: Pustul Coverage Percentage; HR: Highly Resistant; S: Susceptible 

 

 
 زنگ در شرایط کنترل شده هایها به نژادهای انتخابی رقم گابور و واکنش آنتک بوته -6جدول 

Table 6- Single plants of sunflower Gabor cultivar and their reaction to rust races under controlled conditions 

Reaction واکنش Genotype ژنوتیپ 

Race 300 PCP Race 302 PCP  

S 2 IM 0 Ga-424 

HR 0.5 S 2 Ga-425 

S 2 S 2 Ga-426 

S 2 S 2 Ga-429 

S 2 S 2 Ga-430 

S 2 HR 0.5 Ga-431 

S 2 S 2 Ga-432 

S 2 S 2 Ga-436 

S 2 S 2 Ga-437 

S 2 HR 0.5 Ga-440 

S 2 S 2 Ga-443 

S 2 S 2 Ga-444 

HR 0.5 HR 0.5 Ga-445 

S 2 HR 0.5 Ga-446 

PCP: Pustul Coverage Percentage; HR: Highly Resistant; S: Susceptible; IM: Immune 
 

در نواحی مغولستان مرکزی کشتور   300در حال حاضر نژاد گروه 
(. همچنتین نژادهتای گتروه    9) ا تت  دهچین نیز نژاد غالب معرفی ش

هتتای در قتتاره 777و  760، 744، 740، 720، 704، 700شتتامل  700
آمریکای شتمالی )ایتاالت متدتده( و جنتوبی )آرمانتتین( شنا تایی و       

(. 9کننتد ) اند کآ بآ مدصول آفتابگردان خسارت وارد متی معرفی شده
نژاد غالب و یا  39د در ایاالت متدده و کاربرد نآ الین افتراقی ا تاندار

انتد. از آنجتایی کتآ منشتا گستترت آفتتابگردان از       نادر شنا ایی شده
آمریکای شمالی بوده و بآ دنبال آن خا تگاه عامتل بیمتاری نیتز بتآ     

آید این انترار وجود دارد کآ گسترت عامل بیمتاری در ایتن   شمار می

توجآ بآ عدپ با (. 6) داری از ا ترالیا متفاوت باشدقاره بآ صورت معنی
هتا در ستژوهش اخیتر و در اختیتار     د تر ی بآ  ری کامل این الیتن 

داشتن چند الین مشترک، امکان قضاوت کامل در زمینۀ شتمارۀ نتژاد   
اری وجود نداشتآ ا ت. در مورد نژاد غالتب  ذبا ا تفاده از  یستم کدگ

ولتی بایتد   موجود در منطقۀ گلستان نیز چنین وضعیتی حتاکم ا تت.   
بتآ شتمار    300د کآ هر دو نژاد موجود شنا ایی شده از گروه یادآور ش

مسئلۀ مهمی کآ در این متورد نمایتان ا تت، تفتاوت مدترز      آیند. می
باشد. بآ عبارت بهتر دو نژاد های دو منطقآ میفیزیولومیک بین جدایآ

فیزیولومیتتک در دو ناحیتتآ قابتتل شنا تتایی هستتتند. ایتتن اختتتمب    
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 QHP1و  RHA-265های ر واکنش الینبیماریزایی و فیزیولومیک د
های خوی و گلیداغ بتا نشتان دادن بتآ ترتیتب حسا تیت و      بآ جدایآ

مقاومت مشخص بود. از آنجایی کآ مناطق آذربایجان و گلستان جتزو  
آیند، لذا شنا ایی نژادهتای  مناطق مهم کشت آفتابگردان بآ شمار می

 . نمایدها الزپ و ضروری میغالب بیماری زنگ در آن
های ارزیابی کلکسیون نژادهای زنگ موجود در ایتاالت  در برنامآ 

نژاد فیزیولومیک  39تعداد  2008و  2007های متدده آمریکا بین  ال
منشا گرفتآ از نژاد  336و  334ها نژادهای شنا ایی شدند. از میان آن

قادر بآ  336)نژاد  آ قدیمی( در دو  ال سیاسی غالب بودند. نژاد  300
منشا گرفتتآ از   777وده کردن شش الین افتراقی بود. بآ عموه نژاد آل

یا شمارۀ چهار قدیمی از فراوانی کمتری برخوردار بوده ولتی   700نژاد 
بیشترین قتدرت بیمتاریزایی را دارا ا تت. تمتامی نتآ الیتن افتراقتی        

اخیترا   HA-R6( تنها الین 16آفتابگردان بآ این نژاد حساس هستند )
 مقاومت نشان داده ا ت 777و  336ا ت کآ بآ نژادهای معرفی شده 

 ال گذشتآ بر متی  50شنا ایی نژادهای فیزیولومیک در دنیا بآ . (3)
هتای  های مقاومتت بتآ زنتگ در ارقتاپ و الیتن     گردد کآ با یافتن من

کانادایی عملی شد. تهیۀ ارقاپ افتراقی نیتز بتر ا تاس منتابع موجتود      
م در مناطق مختلف صورت سذیرفت. و مقاومت و بآ صورت مجزا از ه

بآ دنبال آن  یستم نامگذاری در قارۀ اروسا و امریکتا دچتار دوگتانگی    
گردید. لزوپ ا تفاده از یتک  یستتم واحتد بترای شنا تایی نتژاد بتآ        
 یستم کدگذاری عددی منتهی شتد. در ایتن را تتا بیشتترین تعتداد      

نستآ، مجار تتان،   نژادهای زنگ از ایاالت متددۀ امریکتا، کانتادا، فرا  
اند. وجود ارقاپ و هیبریتدهای  ا ترالیا، هندو تان و ترکیآ گزارت شده
تواند بآ عنوان عامتل فشتار   مقاوپ آفتابگردان در نواحی آلوده خود می

های مقاومت فیزیولومیک را در جمعیتت قتارچ عامتل    منتیکی واکنش
 بیماری زنگ بآ بار آورد. 

اند. آفتابگردان شنا ایی شده چندین من عامل مقاومت بآ زنگ در
شتود. من  آمریکایی را باعث می دوویک مقاومت بآ نژادهای  R1من 
R2  من  تآ ویک مقاومت بآ نژادهای ،R4  وR5     مقاومتت بتآ نتژاد
هتای  ، و بتاالخره من یک تا چهارمقاومت بآ نژادهای  Pu6، من چهار

Ph1, Ph2, Ph2a  در ترکیب باPh3    340مقاومت بآ جدایتۀ شتمارۀ 
هتا چهتار من دیگتر نیتز     آورند. عموه بتر ایتن  آرمانتین را بآ وجود می

 .(11) بودند یک تا چهارشنا ایی شدند کآ عامل مقاومت بآ نژادهای 
R4, R5, R6, Puadv, R11, R12R ,3 ,های مقاومتت  در حال حاضر من

1, R2R    کآ هرکداپ بآ تعداد معدودی از نژادهای فیزیولومیتک مقتاوپ
 (. 3) اندنا ایی و معرفی شدههستند ش

هتای کنتترل خستارت    تترین روت یکی از بهترین و د ت یافتنی
بیماری زنگ در دنیا ا تفاده از ارقاپ و هیبریدهای آفتابگردان با منتابع  

ای زیتادی معرفتی   های بین گونآها و الینمقاومت ا ت. اینبرد الین
ای ارزیتابی مقاومتت   (. بر3) اند کآ بآ بیماری زنگ مقاومت دارندشده
اند کتآ بهتترین روت ارزیتابی    اذعان داشتآ (4) گولیا و ما یرویچهم 

مدا بۀ همزمان اندازۀ جوت، میتزان سوشتش  تطح بترگ و انتدازۀ      
وجود دو نژاد متفاوت در ایتن   تواند باشد.انتشار زنگ در گیاه کامل می

متت  دو منطقآ این ضرورت را نیتز بتآ دنبتال دارد کتآ در مقولتۀ مقاو     
اصمح برای مقاومت نستبت   یندآفرهای آفتابگردان در بایست منوتیپ
جدیتد  ها آزمایش شتوند. خوشتبختانآ دو رقتم هیبریتد     بآ هر دوی آن

انتد. بتآ   بآ یک نتژاد مقاومتت نشتان داده   حداقل آفتابگردان هر کداپ 
در مقابل نژاد غالب ( CMS1221/1*R-14قا م )عبارت بهتر هیبرید 
در ( CMS19*R-1031) برزگتترختتوی و هیبریتتد  موجتتود در منطقتتۀ

و ختوی از  نژاد غالب موجود در گلیداغ از ا تان گلستتان  هر دو مقابل 
مقاومت قابل قبولی نشان دادند. وجتود الیتن  ا تان آذربایجان غربی 

های گرده دهندۀ مقاوپ در برابر این نژادها نیتز نقطتۀ قتوت دیگتری     
 بآ نتژادی های وانند در برنامآتا ت کآ سژوهشگران اصمح نباتات می

هتا ا تتفاده   آفتابگردان جهت نیل بآ ارقاپ هیبرید مقاوپ بآ زنگ از آن
در تتودۀ منتیکتی رقتم آزاد گترده      Ga-445بوتتۀ  کنند. شنا ایی تک

افشان گابور مقاوپ بآ هر دو نژاد موجود نشتانگر آن ا تت کتآ منبتع     
ی آفتابگردان وجتود  های منتیکمقاومت بآ نژادهای زنگ در میان توده

دارد. در حال حاضر هستۀ مرکزی تودۀ منتیکی رقم گابور در را تتای  
از آنجایی کند. د تیابی بآ مقاومت بآ زنگ سرو ۀ اصمحی را طی می

کآ گزارشات متعددی در  رتا ر دنیا مبنی بر بروز حسا یت ارقاپ آزاد 
عامل بیماری  300گرده افشان و هیبرید آفتابگردان در مقابل نژادهای 

باشد، الزپ و گردند و این گروه در شرایط ایران غالب میزنگ ارائآ می
ضروری ا ت کآ نسبت بآ شنا تایی متنتاو  نژادهتای جدیتد و نیتز      
منابع جدید مقاومت اقداپ کرد. همچنتین نشتانگرهای ملکتولی بترای     

های بآ نتژادی  اند کآ در برنامآهای مقاومت گزارت شدهشنا ایی من
وجتود منتابع   (. 22) شوندین ها و مرپ سم م آفتابگردان ا تفاده میال

مقاوپ بآ زنگ د تر ی بآ معرفی رقم آزاد گرده افشان منا ب بترای  
 مناطق مستعد بیماری را  رعت خواهد بخشید. 
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