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بررسی ویژگیهای ژرم پالسم گندم دیم جهت مقاومت به بیماری زنگ زرد در اردبیل
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چکیده
زنگ زرد با عامل  P. striiformis f. sp. triticiیکی از مهمترین بیماریهای برگی گندم استتته کا کاهم عمدکرد لابل تی هی را در نیا ی
گندم خیز سراسر هان می ب میشید .در ایران نیز در سالهای هماگیری ،بیماری زنگ زرد یکی از عیامل مهم کاهم عمدکرد گندم با شمار میرود.
مطالعا اضر با منظیر تعیین منابع مقاومه ژنتیکی نسبه با زنگ زرد انجام شده اسه ،تا برناما بانژادی برای آزادسازی رلم با میفقیه بیشتری انجام
شتید .ژرم السستم گندم دیم شتامل  191الین الیشترفتا و امیدبشم (شامل گندم نان زمستانا ،بهاره و گندم دوروم) تحه شرایط مزرعاای در ایستگاه
تحقیقات کشتاورزی آالرو اردبیل طی ستال زراعی  1394-95ارزیابی شدند .در ارزیابیهای مزرعاای برای مقایسا الینها از مقادیر نسبی سطح زیر
منحنی الیشترفه بیماری ( )rAUDPCاستتااده شد .همان تعداد ژرم السسم ،در مر دا گیاهچاای نیز برای الاتیتیپهای  6E158A+و 6E150A+,
 Yr27در شرایط گدشانا میرد بررسی لرار گرفتند .هر دو تیپ مقاومه مر دا گیاهچا و گیاه بالغ در بین الینهای میرد بررسی شناسائی شدند .واکنم
گیتاهچتاای نشتتتان داد کا تعداد  43الین ( )%11دارای مقاومه گیاهچاای نستتتبه با هر دو الاتیتیپ و با ا تمال و ید ژن/ژنهای مقاومه ،Yr3v
 YrCV ،Yr16 ،Yr15 ،Yr10 ،Yr5 ،Yr4 ،Yr4a ،Yr3aو  YrSDمیباشتتند .تعداد  34ژنیتیپ در مر دا گیاهچاای در برابر دالل یک الاتیتیپ
ستتاب بیده و در مر دا گیاه بالغ واکنم مقاومه با مقادیر الایین  )0-10( rAUDPCنشتتان دادند و با عنیان ارلام دارای مقاومه گیاه بالغ ()APR
انتشاب شتدند .همچنین تعداد  32ژنیتیپ در مر دا گیاه بالغ مقادیر متیستط  )11-30( rAUDPCو در مر دا گیاهچاای در برابر دالل یک الاتیتیپ
ستتتاب بیدنتد و بتا عنیان گروه دارای مقتاومه تدریجی ( )SRانتشاب شتتتدند .بقیا ژنیتیپها دارای مقادیر باالی  rAUDPCو یا بدون مقاومه
گیتاهچتاای بیدنتد .منابع ژنتیکی امیدبشم برای تجمیع هر دو تیپ مقاومه هه دستتتتیابی با مقاومه الایدار و کنترل الایدار عدیا زنگ زرد در ایران
استااده خیاهند شد.
واژههای کلیدی :زنگ نیاری ،گندم دیم ،مقاومه الایدار ،مقاومه گیاهچاایrAUDPC ،
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زنتتگ زرد یتتا زنتتگ نیاری بتتا

عتتامتتل Puccinia striiformis

 Westend. f. sp. tritici Erikssonیکی از مهمترین بیماریهای
برگی گنتدم با شتتتمار میرود .این بیماری در نیا ی معتدل ،خنک و
مرتاع گزارش شتتده استته ( .)6بیماری زنگ زرد در تمام لارهها بجز
نیا ی لطب نیب دیده میشید .دامنا گسترش وسیع این بیماری در
ستتتراستتتر هان ،همیاره تیلید گندم را تهدید کرده و کاهم عمدکرد

 -1دانشتتیار الژوهم ،بشم تحقیقات عدیم زراعی و با،ی ،مرکز تحقیقات و آمیزش
کشتتتاورزی و منتابع طبیعی استتتتتان اردبیل ،ستتتازمان تحقیقات ،آمیزش و تروی
کشاورزی ،اردبیل ،ایران
)Email: Safaralisafavi@yahoo.com
(*-نییسنده مسئیل:

ناشتی از بیماری با طیر متیسط بین  %17-27گزارش شده اسه ،اما
در هماگیریهای شدید ،خسارت تا  %177نیز میرسد (.)17
عیامل زنگهای گندم با را تی بین لارهها ا با ا میشتتتیند
( .)12ستازگاری باالی عیامل زنگها با تغییرات شرایط آب و هیایی
می ب گردیده تا زنگها در بیشتتر نقا هان ،خید را با شرایط آنها
وفق دهند .چنین خصتییتیاتی شامل هم ،مها رت ،هیبریداسیین
رویشی و نسی میباشد ( 16و  .)12اگرچا تمام زنگها ،شامل زنگ
لهیهای ،زنتگ ستتتالتتا و زنتگ زرد از لحتتا التصتتتادی از عیامتتل
 -3استتاد الژوهم ،بشم تحقیقات ،ست ،میستسا تحقیقات ایسو و تهیا نهال و
بذر ،سازمان تحقیقات ،آمیزش و تروی کشاورزی ،کرج ،ایران
 -4مربی ،بشم تحقیقات ،ست ،میستستا تحقیقات کشاورزی دیم کشیر ،سازمان
تحقیقات ،آمیزش و تروی کشاورزی ،مرا،ا ،ایران
DOI: 10.22067/jpp.2021.32761.0
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بیماریهای مهم ،ست میباشتتند ،اما میزان خستتارت آنها براستتاب
کتاهم عمدکرد دانتا متاتاوت استتته .زنتگ زرد با عامل  Pstدامنا
گستترش وستیعتری داشتتا و خطرنا تر از سایر زنگها اسه (.)17
عامل بیماری زنگ زرد تیلید محصتیل را از طریق آستیب با ستیستم
تناستتی گیاه تحه تاثیر لرار داده ،لستتمههای برگی را از بین برده و
رشد گیاه را کند میکند .مهمتر از هما باعث چروکیدگی دانا ،کاهم
وزن هزاردانا و کیایه آن شتتده و می ب کاهم عمدکرد شتتدید دانا
نیز میشید ( 17و .)19
در طی دهاهای گذشتا چندین هماگیری از این بیماری در بیشتر
نیا ی گندم خیز ایران و دنیا گزارششتتتده استتته کا باعنیان مثال
میتیان با هماگیریهای ستتالهای  1421و  1424در ایران اشتتاره
کرد کا با ترتیب باعث کاهم عمدکرد  1/5و  1میدیین تن شده اسه
( .)57از ستتال  1999تاکنین ،الن بار هماگیری زنگ زرد در آستتیای
مرکزی گزارش شتتتده استتته ( .)53مطالعات اکی از آن استتته کا
تدایتاهتای دید زنگ زرد باعث هماگیریهای مکرر و با شتتتدت
خستارت بیشتر در مناطق مرکزی و ،رب آسیا از سال  3771تا 3717
شتتده استته ( .)34در ستتالهای  3773و  3774چین ،استتترالیا و در
ستتتالهای  3774و  ،3717ایاالتمتحده هماگیریهای شتتتدیدی را
الشته ستر گذاشتند ( 17و  .)51همچنین در سالهای  3779و 3717
شتتییش شتتدید بیماری زنگ زرد در نیا ی مرکزی و ،رب آستتیا و در
نیا ی شمال آفریقا اتاا افتاد (.)53
استتتااده از ستتمیم شتتیمیایی و عمدیات زراعی درکاهم خستتارت
نتاشتتتی از زنتگ زرد تا دودی میثر هستتتتند .اگر چا روش مبارزه
شتیمیایی در ستراستر هان متداول اسه ،اما این روش مبارزه تیسط
کشتاورزان کشیرهای در ال تیسعا ،لابل ا را نیسه .از طرف دیگر،
روشهای مدیریه سالم در امنیه ،ذایی هه مبارزه با عامل بیماری
اولییته دارنتد ( .)9عمدیترین روش تایگزین ،استتتتااده از مقاومه
ژنتیکی در کنترل زنگ زرد استه .استااده از مقاومه ژنتیکی میزبان،
التصتادی بیده و خطرات ستسمتی و زیسه محیطی را با دنبال ندارد
( 11و .)34
عتسوه بتر این ،ارلتتام مقتتاوم در کنترل بیمتتاری برای متتدت
طیالنیتری میثر بیده و در تیلید الایدار محصیل نقم مهمی دارند .دو
نیش مقاومه ژنتیکی شتتتامل مقاومه اختصتتتایتتتی -نژاد ( Race-
 )specific resistanceو مقاومه ،یر اختصایی -نژاد (Non-race-
 )specific resistanceبا خیبی شتتناختا شتتدهاند .مقاومه نیش اول
براساب فرضیا ژن برای ژن عمل میکند ( .)14بعد از تکامل نژادهای
دید عامل بیماری ،مقاومه اختصتتایتتی -نژاد تقریباً در عرض 4-5
سال ،یر میثر میشید (.)37
مقاومه ،یر اختصایی -نژاد تیسط ژنهای کیچکاثر ( Minor
 )genesکنترل میشتتید و طیل عمر زیادی دارد .استتتااده عالمانا از
مقتاومه ژنتیکی با روش تجمیع ژنهای اختصتتتایتتتی -نژاد و ،یر

اختصتایتی -نژاد هه مدیریه میثر زنگها الیشتنهاد میشید .ارلام
ایل از تجمیع دو نیش ژن ،با هر دو نیش مقاومه تجهیز شده و مدت
طیالنیتری در متدیریته عامل بیماری زنگ زرد ،میثر بالی میمانند
( .)32بنتابراین ،برای متدیریته کتامل عامل بیماری زنگ زرد ،منابع
ژنتیکی گندم با ژنهای مقاومه متنیش الزم و ضروی اسه (.)2
در بسیاری از الاتیسیستمهای زنگ، -ست ،مااهیم کمی مقاومه
ارلام ،تشتتتریح شتتتده و مقادیر آن در مر دا گیاه کامل با اندازهگیری
شتدت نهائی بیماری ( )Final disease severityدر مر دا مششصی
از رشتتد گیاه ،ستتطح زیر منحنی الیشتترفه بیماری ( Area Under
 ،)Disease Progress Curve =AUDPCنتترآ آلیدگی هتتاهری
( )Apparent infection rateو متیستط ضریب آلیدگی ( Average
 )coefficient of infectionبرآورد میشتیند ( 5و  .)37الژوهشتگران
مشتدای با استااده از این الارامترها مقادیر کمی مقاومه ارلام و الینها
را در سطح مزرعا مششص کردهاند ( 49 ،41 ،3و  .)31در بررسیهای
این الژوهشتگران همبستتگی باالی الارامترهای شدت نهائی بیماری،
ضتتتریب آلیدگی و ستتتطح زیر منحنی الیشتتترفه بیماری با یکدیگر
مششص گردیده اسه .با عنیان مثال ،می تیان با همبستگی مثبه و
معنیدار بین  rAUDPCبا الارامترهای مقاومه کمی ( Quantitative
 )resistanceاز مدا دوره نهان آلیدگی ( )Latent periodو فراوانی
تیلید استتریر در وا د ستتطح برا اشتتاره کرد ( .)49همچنین ،ضتتریب
همبستتتتگی بتاالیی بین  rAUDPCو کتاهم عمدکرد در مطتالعات
الژوهشگران مشتدف دیده شده اسه ( 36و .)45
در زمینا ارزیابی مقاومه ارلام و الینهای گندم نستتتبه با زنگ
زرد ،از سال ها الیم تاکنین تحقیقات متعددی در هان و ایران انجام
گرفتا استتته .در مطالعا  139ژنیتیپ آمایالدییید گندم در دو مر دا
گیاهچاای و گیاه بالغ با ترتیب  14/5و  11دریتتتد ژنیتیپها مقاوم
بیدند ( .)4در بررسی دیگر انجام شده در الاکستان برای ارزیابی واکنم
 57رلم و الین کتانتدید تحه شتتترایط گدشاناای (با استتتتااده از دو
التاتیتیتپ) و مزرعتاای ،مشتتتشص شتتتد کتا  11ژنیتیتپ در مر دا
گیتاهچتاای بتا هر دو الاتیتیپ واکنم مقاومه و  49ژنیتیپ مقادیر
مشتدف مقاومه تدریجی را داشتند ( .)37باکس و همکاران ( )1هم با
استتتتاتاده از مقتادیر نستتتبی ستتتطح زیر منحنی الیشتتترفه بیماری
( )rAUDPCو واکنم گیتاهچتاای در ارزیتابی  377ژنیتیتپ گندم،
دریتافتنتد کتا هر دو تیتپ مقتاومته گیتاهچاای و گیاه بالغ در بین
ژنیتیتپهای میرد بررستتتی و ید دارد .این محققین همچنین ا تمال
و ید ژن/ژنهتای مقتاومته گیاهچاای ،Yr15 ،Yr10 ،Yr5 ،Yr3
 ،YrCVو YrSPرا در ژنیتیتپهتای مقتاوم ثابه کردند .در بررستتتی
دیگری زینق و همکتتاران ( 393 ،)54ژنیتیتتپ گنتتدم را در مر دتتا
گیتاهچتاای (با استتتتااده از الن الاتیتیپ) و گیاه بالغ در چین ارزیابی
کردند .در بررستتی این محققین  16ژنیتیپ دارای مقاومه گیاهچاای
( 99 ،)All-stage or seedling resistanceژنیتیپ مقاومه گیاه بالغ
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( Slow

( 31 ،)Adult plant resistanceژنیتیتپ مقاومه تدریجی
 )rusting resistanceو  451ژنیتیپ هم واکنم ساسیه در مر دا
گیاهچاای و گیاه بالغ نشان دادند.
در یک الژوهم انجام شده در ایران 313 ،نمینا ژنتیکی گندم نان
از بانک ژن گیاهی مدی ایران دریافتی از  19کشتیر ،با منظیر بررسی
تنیش ژنتیکی مقاومه در شتترایط مزرعا ای (ستتاری) و گدشاناای (در
برابر چهار الاتیتیپ) میرد مطالعا لرار گرفتند ( .)53از بین این تعداد،
165ژنیتیتپ براستتتاب نتتای ارزیتابی ا زام مقتاومته ،برای مطالعا
مزرعاای در ستال دوم انتشاب شتدند .ستترس تعداد  51نمینا ژنتیکی
برتر در مر دتتا گیتتاهچتتاای در گدشتتانتتا تیستتتط چهتتار التتاتیتیتتپ
 6E2A+,Yr27 ،174E10A+,Yr27 ،38E158A+,Yr27و
 238E190A+,Yr27میرد ارزیابی لرار گرفتند .نتای نشان داد تعداد
 9ژنیتیپ در برابر هر چهار الاتیتیپ میرد بررستی مقاومه نشان دادند
و و ید ژن(هتتای)  Yr10 ،Yr4 ،Yr1و  YrSPدر آن هتتا محتمتتل
میباشتتتد .یک ژنیتیپ از هر یک از کشتتتیرهای الرتغال ،ایران ،ژاالن،
کره ،ایتالیا و الن ژنیتیپ با منشتتتام ناشتتتناختا فقط در برابر الاتیتیپ
 6E2A+, Yr27مقاومه نشتتان دادند و و ید ژن(های)  YrSDیا
YrNDدر آنها محتمل میباشد .عمرانی و همکاران( ،)32در ارزیابی
 33الین الیشرفتا گندم با  9الاتیتیپ زنگ زرد در مر دا گیاهچاای و
با دو الاتیتیپ در مر دا گیاه بالغ ،ثابه کردند کا سا ژنیتیپ نسبه با
همتا الاتیتیپها در مر دا گیاهچاای مقاوم بیدند .با ترتیب  32و 22
دریتتد ژنیتیپها ،در منطقا زرلان و گرگان مقاومه کامل در مر دا
گیاه بالغ نشتان دادند یایی و افشاری ( )46نیز در یک بررسی هاه
ستتالا الایداری مقاومه  57رلم گندم ،با بررستتی الارامترهای مقاومه
تدریجی در اردبیل مششص ساختند کا سا رلم همراه با رلم ساب
باالترین مقادیر  r ،CI ،FRSو  rAUDPCرا دارند و با عنیان ارلام
ستتاب گروهبندی شتتدند .هشتته رلم در هر دو مر دا گیاهچاای و
گیاه کامل مقاوم بیدند .سیزده رلم در مر دا گیاهچاای مقاوم ولی در
مر دا گیاه کامل واکنم متیستتتط ( )MR, M, MSیا ستتتاب تا
نیما ساب ( )MSSنشان دادند .شانزده رلم هم در مر دا گیاهچاای
ستتاب ولی در مر دا گیاه کامل واکنم متیستتط ()MR, M, MS
نشان دادند.
بتا تی تا با اهمیه منابع ژنتیکی مقاومه با ویژه مقاومه الایدار
( ،)Durable resistanceتعیین ویژگیهتای ژرم السستتتم گندم دیم
برای تششیص چنین مقاومههای متنیعی بسیار مهم و ضروری اسه.
بنتابراین ،مطتالعتا اضتتتر نیز با منظیر تشتتتشیص منابع ژنتیکی با
تیپهای مشتدف مقاومه هه افزایم بهبید عمدیات با نژادی برای
آزادسازی رلم در ایران انجام شد.

مواد و روشها
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بررسی واکنش گیاهچه :تعداد  191ژنیتیپ (شامل  23ژنیتیپ
گنتدم نان زمستتتتانا 16 ،ژنیتیپ گندم نان بهاره و  44ژنیتیپ گندم
دوروم) ارستالی از بشم تحقیقات ،ست میسسا تحقیقات دیم کشیر
برای این بررستی استتااده شتدند .برای بررسی گیاهچاای تعداد 5-2
بذر از هر ژنیتیپ در گددانهای  2×2سانتی متر ( اوی ترکیب خا ،
الیه ماب و شن با نسبههای  )5 : 5 : 2تحه شرایط کنترل شده در
گدشاناهای بشم ،ست کرج کاشتتتا شتتدند .ده روز بعد از کاشتته
گددانها مایا زنی هر ژنیتیپ با استتتااده از الاتیتیپهای 6E158A+
و 6E150A+, Yr27با طیر داگانا و از طریق اسریرالاشی گیاهچاها
با مشدی اسریر و الیدر تالک (با نسبه  1با  )3انجام گردید .گددانها
با مدت  33ستتاعه در اتا تاریک در  17در ا ستتانتیگراد لرار داده
شتدند .سرس با گدشانا با در ا رارت  17-1در ا سانتیگراد با 16
ساعه روشنائی و  1ساعه تاریکی منتقل گردیدند .بعد از  13-12روز
از مایا زنی ،از تیتپ آلتتیدگی گیاهچاها با استااده از مقیاب  7-3کا
تیسط استاکمن و همکاران ( )31معرفی شده بید ،یادداشهبرداری شد.
در این روش تیپهای آلیدگی  4-3با عنیان ستتتاب و تیپهای
آلیدگی  7-3با عنیان مقاوم در نظر گرفتا شتدند .با منظیر باال بردن
دله آزمایم ،بررستتتی واکنم گیاهچاای برای هر الاتیتیپ دو بار
تکرار شد.
بررسییی واکنش گیاه بالغ در شییرا مزرعه :همان تعداد
ژنیتیپ میرد بررستتتی درمر دا گیاهچاای ،برای ارزیابی واکنم گیاه
کامل نیز میرد استتااده لرار گرفتند .ژرم السستم میرد نظر در ایستگاه
تحقیقات کشتتتاورزی آالرو اردبیل (والع در فایتتتدا  17کیدیمتری
نیب ،ربی تاده اردبیتل-خدشتال با طیل غرافیای  31در ا و 36
دلیقا و عرض غرافیایی  41در ا و  33دلیقا و ارتااش از ستتطح دریا
 1434متر) ).طی ستال زراعی  1493-95کشته شتدند .تقریباً هشه
گرم بذر از هر ژنیتیپ درکرتهای دو ردیاا با  47سانتیمتر فایدا از
یکدیگر کاشتا شدند .دو ردیف از رلم ساب میروکی نیز بعد از هر ده
ژنیتیپ و در کل اشیا ردیفها با عنیان انتشار دهنده بیماری کاشتا
شتد .در طیل فصتل زراعی عمدیات داشه شامل آبیاری ،رلابی (یک
بار در فصتتل الاییز و  6بار در فصتتل بهار با فایتتد هر ده روز یکبار)،
و ین عدفهای هرز ،کیدالاشتتی و دو بار استتریرالاشتتی انجام گرفه.
عمدیات مایازنی مصنیعی خزانا در فایدا بین زمان سالادهی تا لبل
از ههیر برا الرچم ( )Gs 36با مشدی استریر زنگ زرد (کا در فصل
زراعی ستال لبل معآوری و در یشچال نگهداری شده بیدند) و الیدر
تالک با کمک گردالاش و در هنگام ،روب انجام گردید .تیده اسریری
معیته عامل زنگ زرد دارای الرآزادی ( )Virulenceبرروی ژنهای

،Yr25 ،Yr24 ،Yr23 ،Yr22 ،Yr17،Yr9 ،Yr7،Yr6 ،Yr2 ،Yr1
 Yr32 ،Yr31 ،Yr21 ،YrA ،Yr27 ،Yr26و YrSUو ن تاالتترآزاری
( )Avirulenceبتترای ژنهتتای ،Yr5 ،Yr4 ،Yr4a ،Yr3a ،Yr3v
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 YrND ،YrSD ،YrCV ،Yr16 ،Yr15 ،Yr10بتتید ( 45و .)42
تیپهای آلیدگی در مر دا گیاه بالغ براستتاب روش رولاز و همکاران
( )43یادداشهبردرای شدند .بعد از هر هاه روز یکبار و با مدت سا
بار یادداشهبرداری تکرار شد .شدت بیماری براساب درید برا آلیده
از  7تا  177یادداشهبرداری شد ( .)31اولین یادداشهبرداری از بیماری
زمانی انجام شتتد کا بیماری روی رلم ستتاب با  %57رستتیده بید.
دادههای شتتدت بیماری برای محاستتبا ستتطح زیر منحنی الیشتترفه
بیماری ( )AUDPCمیرد استتتااده لرار گرفتند .محاستتبا ستتطح زیر
منحنی الیشترفه بیماری بر اساب روش میدیب و الین ( .)33مطابق
با فرمیل زیر:
))AUDPC= ((N1 (X1+X2)/2) + (N2 (X2+X3)/2

محاسبا شد کا در این فرمیل:
 =AUDPCسطح زیر منحنی الیشرفه بیماری
 = N1فاید اولین یادداشهبرداری با دومین یادداشهبرداری با
روز
 = N2فاید دومین یادداشهبرداری با سیمین یادداشهبرداری
 x3, x2 , x1بترتیتب ضتتتریب آلیدگی اولین ،دومین و ستتتیمین
یادداشهبرداری میباشند.

مقدار نستبی سطح زیر منحنی الیشرفه بیماری ) (rAUDPCنیز
با مقایستتا هر الین با رلم ستتاب (با فرض  177دریتتد مقدار رلم
ساب) مطابق فرمیل زیر محاسبا شد (:)31
 AUDPCرلم ستتتتاب  AUDPC × 177( /هر الین) =
rAUDPC

با منظیر تعیین گروههای مشتدف مقاومه ،تدایقی از روش باکس
و همکاران ( )1و زینق و همکاران ( ،)54برای این دستتتا بندی انجام
شتد .الینهایی کا دارای واکنم گیاهچاای ساب دالل نسبه با
یتک الاتیتیپ و مقادیر  rAUDPCبین  7-17بیدند ،با عنیان گروه
دارای مقاومه گیاه بالغ ( )APRدر نظر گرفتا شتتتدند .الینهایی کا
دارای واکنم گیاهچاای ستتتاب دالل نستتتبه با یک الاتیتیپ و
 rAUDPCبین 11-47بیدند ،با عنیان گروه دارای مقاومه تدریجی
( )SRو الینهتای کتا دارای مقتادیر  rAUDPCباالی  47بیدند ،با
عنیان گروه ستتاب دستتتابندی شتتدند .ژنیتیپهایی هم کا دارای
واکنم مقتاومته در برابر هر دو التاتیتیپ بیند ،با عنیان گروه دارای
مقاومه گیاهچاای انتشاب شتتدند( .)ASRبرای رستتم نمیدارها نیز از
نرمافزار  Excelاستااده شد.

جدول  -1مشخصات پاتوتیپهای مورد استفاده در بررسی واکنش گیاهچهای ژنوتیپهای گندم د م نسبت به زنگ زرد
Table 1- Details of the pathotypes used to study the reaction of the dry-land wheat germplasm to yellow rust at seedling satge

فرمول ناپر آزاری  /پرآزاری
Airulence / Virulence formula

محل جمعآوری
Site of collection

Mashhad, Khorasan- Yr1, Yr3, Yr4, Yr5, Yr10, Yr15,Yr16, YrCV, YrSD, YrSU,
Razavi
YrSP / Yr2, Yr6, Yr7, Yr8, Yr9, Yr22, Yr23, YrA, YrND
Zarghan, Fars Yr1, Yr3, Yr4, Yr5, Yr10, Yr15,Yr16, YrCV, YrSD, YrSU,
YrSP / Yr2, Yr6, Yr7, Yr8, Yr9, Yr22, Yr23, YrA, Yr27

نتا ج
نتیا ج بررسییی واکنش گیاهچه در شییرا گلخانه :نتای
ارزیابی با استتتااده از الاتیتیپ  6E158A+در مر دا گیاهچاای نشتتان
داد کتا از  64ژنیتیتپ دارای واکنم مقتاومه 41 ،ژنیتیپ مربی با
گندم نان زمستانا 3 ،ژنیتیپ از گندم دوروم و  31ژنیتیپ از گندم نان
بهاره بیده استتته .نتای ارزیابی با استتتتااده از الاتیتیپ 6E150A+,
 Yr27نیز در مر دا گیاهچاای نشان داد کا از  63ژنیتیپ مقاوم36 ،
ژنیتیپ از گندم نان زمستانا 1 ،ژنیتیپ از گندم دوروم و  47ژنیتیپ از
گندم نان بهاره بیدند.
همچنین نتای ارزیابی در مر دا گیاهچاای مشتشص ساخه کا
 51ژنیتیپ در مقابل هر دو الاتیتیپ مقاوم میباشند کا  33ژنیتیپ از
گندم نان زمستانا 3 ،ژنیتیپ از گندم دوروم و  34ژنیتیپ از گندم نان
بهاره بیدند (شکل  .)1تعداد  33ژنیتیپ در هر دو مر دا گیاهچاای و

پاتوتیپ
Pathotype
6E158A+
6E150A+,
Yr27

گیاه بالغ مقاوم بیدند .برخی از ژنیتیپهای مقاوم در مر دا گیاهچاای،
در مر دا گیاه بالغ آلیدگی باالئی نشان دادند کا در نهایه  43ژنیتیپ
( )%11انتشاب شتتدند .فهرستته الینهای انتشاب شتتده در دول 3
آورده شتده استه .از بین  191ژنیتیپ میرد بررسی ،تعداد  57ژنیتیپ
( )%36در مر دا گیاهچاای در برابر دالل یک الاتیتیپ ساب و در
مر دا گیاه بالغ تیپهای مشتدف واکنم مقاومه نشان دادند.
نتا ج بررسییی واکنش گیاه بالغ در شییرا مزرعه :با عده
شرایط آب و هیایی مساعد در سال زراعی  ،1493-95ههیر و استقرار
بیمتاری زنگ زرد روی ژنیتیپهای گندم میرد ارزیابی با خیبی انجام
گرفه و ارزیابی دلیق از ژنیتیپها با عمل آمد .در شتتترایط مزرعاای
با طیر کدی  11ژنیتیپ ساب و  117ژنیتیپ ( )%52/6مقاوم بیدند.
از بین ژنیتیپهای مقاوم ،براستتاب مقادیر نستتبی ستتطح زیر منحنی
الیشرفه بیماری ( ،)rAUDPCعکس العمل گندم نان زمستانا ،بهاره

صفوي و همکاران ،بررسی ویژگیهاي ژرم پالسم گندم دیم جهت مقاومت به بیماري زنگ زرد در اردبیل

و گندم دوروم متااوت بید .با طیری کا از بین ژنیتیپهای گندم نان
زمستتتانا ،بهاره و دوروم با ترتیب تعداد  )%33/3( 41 ،)%13/5( 9و 3
( )%13/1ژنیتیتپ دارای مقادیر الایین ستتتطح زیر منحنی الیشتتترفه
بیماری ( )rAUDPC=0-10بیدند و با عنیان گروه مقاوم دستابندی
شتدند (شکل  .)3گروهی از ژنیتیپها هم دارای مقادیر نسبی متیسط
ستطح زیر منحنی الیشرفه بیماری ( )rAUDPC =11-3بیدند ،کا از
بین ژنیتیپهای گندم نان زمستانا ،بهاره و دوروم با ترتیب تعداد 16
( )%34( 42 ،)%33/3و  )%44/4( 11ژنتیتتیتتپ در ایتن گروه لرار
میگرفتند .در نهایه گروهی هم مقادیر نسبی باالی سطح زیر منحنی
الیشترفه بیماری ( )rAUDPC >30را داشتند کا از بین ژنیتیپهای
گندم نان زمستتتتانا ،بهاره و دوروم با ترتیب تعداد 11 ،)%65/3( 32
( )%13/1و  )%53/5( 11ژنیتیپ در این گروه لرار گرفتند و این گروه
با عنیان گروه ساب طبقابندی شدند.
با طیر کدی با در نظر گرفتن نتای واکنم مزرعاای ژنیتیپها و
نتتای واکنم مر دتا گیتاهچاای در برابر دو الاتیتیپ مطالعا شتتتده،
ژنیتیپها در الن گروه مشتدف لرار میگیرند:
گروه اول :ژنیتیپهائی کا در مر دا گیاهچاای دالل نستتبه با
یک الاتیتیپ واکنم ستتاستتیه و در مر دا گیاه بالغ مقادیر نستتبی
الایین سطح زیر منحنی الیشرفه بیماری ( )rAUDPC =0-10داشتند،
این ژنیتیپها مهم هستند ،زیرا امل ژن یا ژنهای مقاومه گیاه بالغ
( )Adult plant resistanceمیباشتتتند .ژنیتیپهای دارای ژنهای
مقتاومته گیتاه بتالغ از مقاومه الایداری برخیردارند .تعداد )%13( 34
ژنیتیپ در این گروه لرار گرفتند ( دول.)3
گروه دوم :ژنیتیپهائی کا در مر دا گیاهچاای دالل نستتبه با
یک الاتیتیپ واکنم ستتاستتیه و در مر دا گیاه بالغ مقادیر نستتبی
متیستتط ستتطح زیر منحنی الیشتترفه بیماری ()rAUDPC =11-30
داشتتتتنتد ،این ژنیتیپها نیز مهم هستتتتند ،زیرا امل ژن یا ژنهای
Winter

Durum

مقاومه تدریجی ( )Slow rusting resistanceمیباشند .ژنیتیپهای
دارای ژنهتای مقتاومته تدریجی نیز از مقاومه الایداری برخیردارند.
تعداد  )%13( 32ژنیتیپ در این گروه لرار گرفتند ( دول .)3
گروه ستتیم :ژنیتیپهائی کا در مر دا گیاهچاای (در برابر هر دو
الاتیتیپ) مقاوم هستتند .این گروه دارای ژنهای مقاومه اختصایی-
نژاد یتا ژنهتای مقتاومته تمام مر داای ( All-stage resistance
 )genesهستتتتند .این ژنیتیپها ممکن استتته ژنهای مقاومه ،یر
اختصتایتی -نژاد نیز داشتتا باشند ،اما بیسیدا ژنهای مقاومه میثر
اختصتتایتتی -نژاد الیشتتیده میمانند ( 13 ،3و  .)43تعداد )27%( 51
ژنیتیپ در این گروه لرار گرفتند ،اما با تی ا با دریتتتد آلیدگی باالی
برخی از آنها در مر دا گیاه بالغ ،فقط فهرستته  43ژنیتیپ در دول
 3آورده شده اسه.
گروه چهتارم :گروهی کتا در مر دتا گیتاهچاای نستتتبه با دو
الاتیتیپ میرد بررستتی واکنم ستتاستتیه و در مر دا گیاه بالغ دارای
شتتدت آلیدگی باال ( )rAUDPC >30و تیپ آلیدگی نیما ستتاب تا
ساب ( )MSSیا ساب ( )Sهستند .این گروه فالد ژنهای مقاومه
گیاه بالغ بیده و ژن مقاومه اختصتتایتتی -نژاد در مقابل الاتیتیپهای
استااده شده ندارند .درید زیادی از الینها در این گروه لرار میگیرند.
فهرسه این گروه در دول  3آورده نشده اسه.
گروه النجم :گروهی کتا در مر دتا گیاهچاای مقاوم و در مر دا
گیاه بالغ شدت آلیدگی باال و تیپ آلیدگی نیما ساب ( )MSیا نیما
ستاب تا ساب (تیپ آلیدگی  )MSSنشان دادند .این اله نشان
میدهتد کتا این ژنیتیپها فالد ژنهای مر دا گیاه بالغ هستتتتند .با
و ید داشتتن واکنم مقاومه در مر دا گیاهچاای ،بیسیدا الاتیتیپ یا
الاتیتیپهای از الاتیژن کا در مزرعا می ید هستتتند آلیده میشیند .با
عبارت دیگر ،دارای ژنهای مقاومه اختصتتایتتی -نژاد هستتتند ،اما
نسبه با الاتیتیپ های مزرعاای میثر نیستند.
Spring

Resistant at two
stages

Resiatant at seedling
stage

INFECTION TYPES OF GENOTYPES
تیپ های آلیدگی ژنیتیپ ها

PERCENT OF GENOTYPES
درید ژنیتیپ ها

100
80
60
40
20
0
Susceptible at
seedling stage

071

شکل  -1نتا ج ارز ابی واکنش گیاهچهای در ژرم پالسم گندم د م نسبت به دو پاتوتیپ زنگ زرد
Figure 1- The evaluation results of seedling reaction in dry-land wheat germplasm against two pathotypes of yellow rust
)(6E158A+ and 6E150A+, Yr27
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شکل  -2واکنش گیاه بالغ در ژرم پالسم گندم د م نسبت به زنگ زرد با اندازه گیری مقدار نسبی سطح ز ر منحنی پیشرفت بیماری
Figure 2- The adult plant reaction of dry-land wheat germplasm against stripe rust by measuring of relative area under
)disease progress curve (rAUDPC

معیته این الاتیتیپ یا الاتیتیپها تحه تاثیر شتتترایط گدشاناای
الایین استته و یا از مزرعا مع آوری نشتتده استته ولی تحه شتترایط
مزرعا در مدت زمان طیالنی اثر بیشتری روی رلم دارد.

بحث
در بررستی اضتر بر اساب دادههای دول  ،3مشاهده میگردد
کا تنیش باالئی در بین ژنیتیپهای میرد مطالعا در واکنم نستتبه با
زنگ زرد و ید دارد .باطیری کا در این بررستتتی براستتتاب واکنم
گیاهچاای و گیاه بالغ ،ژنیتیپهای میرد بررسی در گروههای مشتدای
لرار گرفتند .گروه بندیهای مشتتابهی برای واکنم ژنیتیپهای گندم
در برابر زنگها در بررسیهای زینق و همکاران ( ،)54شاه و همکاران
( )37و طریق خان و عرفان الحق ( )39دیده میشید.
ژنهتای مقاومه گیاه بالغ در مر دا گیاهچاای بیان نمیشتتتیند
ولی ژنهتای مقتاومه گیاهچاای در تمام مرا ل رشتتتدی گیاه بیان
میگردند ( .)17تکیا بر آزمایشتات بررسیهای گیاهچاای برای تعیین
منابع مقاومه با دو دلیل کافی نیسته ( .)49زیرا ،اوالً منابع ارزشمند
مقاومه کمی ممکن استته با مقاومه مر دا گیاهچاای همریشتتانی
داشتتتتا باشتتتند .برخی از نتای نشتتتان میدهند ارلامی کا در مر دا
گیاهچاای در گروه ستاب طبقابندی میشتتیند ،ممکن اسه سطح
باالئی از مقاومه کمی گیاه بالغ را دارا باشتتند .ثانیاً مشتتشص گردیده
استته کا مقاومه کمی می ید در چنین الینهایی نستتبه با مقاومه
اختصتتایتتی– نژاد (کا در مر دا گیاهچاای تعیین میشتتید) الایدارتر
اسه.
در بررستتی برخی محققین اگر چا تصتتیر میشتتید مقاومه برخی

ژنیتیپها ،یر اختصتتایتتی استته ،اما تغییر در الاتیتیپهای بیمارگر
می ب شکستا شدن مقاومه بسیاری از این ژنیتیپها نسبه با زنگ
زرد شتتده استته کا نشتتان دهنده ناالایداری مقاومه میباشتتد (.)43
ناالایداری مقاومه در ارلام ،متشصصین بانژادی را در هه ستجیی
مقاومه تدریجی در برناماهای بانژادی تشتتییق کرده استته .مقاومه
تدریجی ،کا با نظر میرستد مقاومه ،یر اختصایی و الایدار باشد ،در
گندم باطیر وسیعی مطالعا و الیدا شده اسه ( 41 ،3و  )31و تسش در
هته یتافتن ارلتام گندم دارای این نیش مقاومه در طی ستتتالهای
گذشتا اداما داشتا اسه ( 5و .)34
در مطالا اضتتر ،برخی از ژنیتیپها در شتتجره خید دارای ارلامی
مانند  Trap ،Kiritati ،Attila ،kukuna ،Tukuruو  Pastorهستند
( تدول  .)3این ارلتام بتا دلیتل دارا بیدن تعتدادی ژن مقتاومه ،یر
اختصایی -نژاد (تدریجی) نسبه با زنگ زرد ،سیاه و لهیهای و تی
بترختی بتیمتتاریهتتای دیگر ،مقتتاومتته التتایتتدار و چنتتد التتاتیژنی
( )Multipathogenicرا با رلم معرفی شتتتده اعطا میکنند .از مدا
این ژنها میتیان با ژنهای مقاومه ،یر اختصتتایتتی -نژاد ،Yr18
 Yr52 ،Yr48 ،Yr46 ،Yr39 ،Yr36 ،Yr30 ،Yr29و ژنهتتای
ناشتتتناختا دیگر اشتتتاره کرد ،کا با یتتتیرت انارادی یا در ترکیب با
یتتکتتدیتتگتتر در ژرم التتسستتتم متتقتتاوم دیتتگتتر متتانتتنتتد ،Chapio
 Muu ،Vivitsi ،Toinchi 81 ،Kingbirdو  Bluebirdو ید دارند
( 34و  .)35اخیرا برخی از این ارلام دارای مقاومه ،یر اختصتتایتتی-
نژاد ،در تسلیهای مربی با برخی از الینهای امیدبشم گندم ایران
(با ،یر از الینهای میرد بررسی در این تحقیق) با کار گرفتا شدهاند.

صفوي و همکاران ،بررسی ویژگیهاي ژرم پالسم گندم دیم جهت مقاومت به بیماري زنگ زرد در اردبیل
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صفوي و همکاران ،بررسی ویژگیهاي ژرم پالسم گندم دیم جهت مقاومت به بیماري زنگ زرد در اردبیل

مطالعات انجام شده در سیمیه ( )CIMMYTنشان داده اسه کا
ژن  Yr29با ژن  Lr46و ژن نکروز نی برا ( )Ltn2الییستگی دارد
( 35و  .)11ژن مقاومه  Yr46نیز با ژن  Lr67الییستتتگی دارد (.)15
این ژنهای مقاومه ،مسئیل مقاومه ،یر اختصایی -نژاد (تدریجی)
در برابر زنگ زرد و زنگ لهیهای هستند .ژن مقاومه تدریجی Yr30
کا در چندین رلم گندم با منشتتا ستتیمیه الیدا شتتده استته ،در نا یا
کرومیزومی تامل ژن مقاومه تدریجی  Sr2کا نستتتبه با برخی از
الاتیتیپهای عامل زنگ سالا مقاوم هستند ،یافه میشید (.)36
ژنهای مقاومه تدریجی  Yr29و  Yr30با طیر وستتیعی در ژرم
السستتتم گندم ستتتیمیه استتتتااده شتتتدهاند ( .)35ژنهای مقاومه
 Yr18/Lr34با ژن نکروز نی برا ( )Ltn1الییستگی دارند .ژنهای
مقتتاومتته نستتتبی Yr46/Lr67نیز بتتا ژن دیگر نکروز برا ()Ltn3
الییستگی دارند ( .)11نکروز نی برا ،ویژگی میرفیلیژیکی اسه کا
الییستتتگی کامل با ژنهای مشتدف مقاومه ،یر اختصتتایتتی -نژاد
نستبه با زنگ زرد ،لهیهای ،ستیاه و ستاید سطحی نشان میدهد
( 11و  )33و در میاردی میتیانتتد بتتا عنیان یتتک نشتتتانگر مهم در
تشتتشیص اولیا الینهای گندم امل این ژنهای مقاومه استتتااده
شید (.)11
در بررسی سالهای اخیر نیز مششص گردیده اسه کا ژن Yr46
با ژنهای ( Sr55دارای مقاومه ،یر اختصتایی -نژاد نسبه با زنگ
ستیاه) و ژن ( Pm46دارای مقاومه ،یر اختصتایتی -نژاد نسبه با
ستتاید ستتطحی گندم) الییستتتگی دارد ( 11و  .)33ژنهای  Yr18و
 Yr29نیز با ترتیب با ژنهای ( Stb1 ،Pm38ژن مقاومه با لکابرگی
ستتترتیریتایی گنتدم) Sr57 ،Bdv1،و ژنهای Sr58 ،Lr46 ،Pm39
الییستگی دارند (.)33
طی بررسیهای سالهای لبل مششص شده بید کا طیف ژنتیکی
مقتاومته در بیشتتتتر ژنیتیپهای لدیم گندم دیم ایران نستتتبه با
تنمهتای زنده مهم (با ویژه زنگ زرد) ،محدود هستتتتند ( 33و .)35
بیشتتتر ارلام مدی گندم در ایران ،براستتاب تعداد محدود ژن مقاومه
مر دا گیاهچاای ،نستبه با زنگ زرد ایسو و معرفی شدهاند ( 35و
 .)46بنتابراین ،در مقتابل ههیر الاتیتیپهای دید زنگ زرد کا هر از
چندگاهی بروز مییابند ،آستیبالذیر هستتند ( 2و  .)42چنین سنارییی
هشتتدار دهندهای ،گستتترش طیف ژنهای مقاومه را در ارلام محدی
(کا ترکیب ژنتیکی محدودی دارند) ،از طریق تدایق ژرم السسم متنیش
از نظر مقتاومته ژنتیکی در برنتاماهای بانژادی تییتتتیا میکند .در
مطالعا اضر ،مقاومه با زنگ زرد در هر دو مر دا گیاهچاای و گیاه
بالغ در ژرم السستم گندم دارای زمینا ژنتیکی متنیش مشتتاهده شد .با
منظیر تششیص وتعیین منابع مقاومه گیاهچاای ،ژرم السسم گندم در
مر دتا گیتاهچتاای با استتتتااده از دو الاتیتیپ زنگ زرد 6E158A+
و 6E150A+, Yr27تحه شترایط کنترل شتده گدشانا ،ربال شدند.

077

نتای ارزیابی در مر دا گیاهچاای مششص ساخه کا  51ژنیتیپ در
مقتابتل هر دو التاتیتیپ مقاوم میباشتتتند کا  33ژنیتیپ از گندم نان
زمستتتتتانا 3 ،ژنیتیپ از گندم دوروم و  34ژنیتیپ از گندم نان بهاره
بیدنتد .بتا طیر کدی بتا تی تا با عدم کارائی برخی ژنهای مقاومه
گیاهچا ای در شتترایط مزرعا ای ،از بین ژنیتیپ های دارای مقاومه
گیاهچاای  43ژنیتیپ انتشاب شدند ( .)%11بقیا ژنیتیپها از بین سا
دستتتا ژرم السستتم دالل نستتبه با یک الاتیتیپ ستتاب بیدند ،کا
بیانگر نبید ژنهای مقاومه گیاهچاای در آنها بید .براستتاب الگیی
الرآزاری و نا الرآزاری تیده معیه بیمارگر و الاتیتیپهای بررسی شده،
ژنیتیتپهتای مقاوم گیاهچاای ا تماالً دارای ژن یا ژنهای مقاومه
 YrCV ،Yr16 ،Yr15 ،Yr10 ،Yr5 ،Yr4 ،Yr4a ،Yr3a ،Yr3vو
 YrSDمیباشند .و ید ا تمالی تعدادی از این ژن های گیاهچاای در
ژنیتیپهای مقاوم در بررستتیهای محققین دیگر نیز با اثبات رستتیده
بید ( 1و  .)53این ژنهتتای مقتتاومتته در شتتترایط مزرعتتاای نیز در
مکانهای مشتدف در ایران ،میثر گزارش شتتتدهاند ( 1و  .)42با و ید
این ،برای اثبتات و ید این ژنهتای مقاومه در ژرم السستتتم مطالعا
شتتتده ،نشتتتانگرهای میلکیلی و مطالعات ژنتیکی و نیز بررستتتیهای
گیاهچاای با استااده از چند الاتیتیپ میرد نیاز میباشد.
برای بررستتتی و ید مقاومه مزرعاای ،همان تعداد ژرم السستتتم
بررستتی شتتده در مر دا گیاهچاای در ایستتتگاه تحقیقات کشتتاورزی
آالرو با عنیان یکی از مکانهای ایتتدی برای برررستتی زنگ زرد،
برای ستتال زراعی  1493-95ارزیابی شتتدند .هماگیریهای ستتنگین
زنگ زرد کا لبسً در این ایستگاه گزارش شده بید ،این مکان را برای
ارزیابی و ،ربالگری زنگ زرد کامسً مناسب ساختا اسه ( 46و .)41
در مر دتا گیتاه بتالغ دادههتای شتتتدت بیماری برای محاستتتبا
 rAUDPCبرای هر ژنیتیپ با مقایستا شتدت آلیدگی آنها با شدت
آلیدگی رلم ستتاب (میروکی) استتتااده شتتدند .این روش ،الیشتترفه
بیمتاری در مر دتا گیتاه بالغ در زمان میرد نظر را نشتتتان میدهد و
نشتتانگر میزان مقاومه در برابر بیماری در ژرم السستتم میزبان استته.
بنتابراین ،این روش بتا طیر گستتتتردهای هه تشتتتشیص مقاومه
تدریجی ( )Slow rustingیا الایدار ( )Durableدر ژرم السسم استااده
شتتده استته .در مطالعات مشتتابهی کا لبسً انجام شتتده استته ،مقدار
 rAUDPCتیستتط بیماریشتتناستتان مشتدف برای تجزیا و تحدیل
دادههای بیماری نستبه با زنگها میرد استتااده لرار گرفتا اسه (،1
 44 ،13و  .)31مشتتاهدات مزرعاای مشتتشص کرد کا در مر دا گیاه
بالغ با ترتیب  33/3 ،1325و  13/1دریتتتد از ژنیتیپهای گندم نان
زمستتتانا ،بهاره و گندم دوروم با داشتتتن مقدار rAUDPC= 0-10
مقاوم بیدند (شکل  ،3دول  .)3در الیکا فقط  63ژنیتیپ ،واکنم
متیسط ( )rAUDPC=11-30داشتند .تعداد زیادی از این ژنیتیپها با
داشتتتتن واکنم مقاومه تا نیمامقاومه تحه شتتترایط مزرعاای ،در
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مر دا گیاهچاای واکنم ستاستیه ( دالل نسبه با یک الاتیتیپ)
نشتتتان دادنتد کتا بیانگر و ید مقاومه گیاه بالغ (مقاومه تدریجی یا
الایدار) استه .مطالعا اضر ،ژنیتیپهای دو گروه دارای سطح الایین و
متیستط مقدار نسبی سطح زیر منحنی الیشرفه بیماری ()rAUDPC
را بتا عنیان منبع بالقیه مقاومه گیاه بالغ نستتتبه با زنگ زرد تعیین
کرده اسه .بسیاری از این ژنیتیپها از ارلام خار ی و با منشام سیمیه
( )CIMMYTایتتتل شتتتدهاند و دارای ژنهای مقاومه گیاه بالغ
( )Adult plant resistanceیا مقاومه تدریجی میباشند ( 34و .)35
الینهتای مقتاوم بعتد از آزمایشتتتات ویژگیهای زراعی با ویژه
عمدکرد و ویژگیهای مهم دیگر در آزمایشت تات مدی ،میتیانند معرفی
شتتتده و یتا در برنتاماهای بانژادی وارد شتتتیند .برای ارتقام ژنتیکی
الینهای امیدبشم ایران ،هیبریداستتیین با منابع ژرم السستتم خار ی
مشتدف انجام شتتدهاستته .با منظیر بررستتی وضتتعیه مقاومه آنها
نستتبه با زنگ زرد الینهای بانژادی دید تحه شتترایط مزرعاای
بررستی شتدند .دادههای شدت بیماری در شرایط مزرعاای در مر دا
گیاه بالغ نشتتان دادند کا  51ژنیتیپ از کل ژنیتیپها با داشتتتن مقدار
 rAUDPC=0-10مقتاوم بیدند ،در الیکا  %44/5ژنیتیپها واکنم
دواستط ( )rAUDPC =11-30داشتند .از میان ژنیتیپهای بررسی
شده در این مطالعا بیشترین تعداد ژنیتیپ مقاوم در مر دا گیاهچاای
و گیاه بالغ با ژنیتیپهای گندم نان بهاره اختصتا داشه کا بیانگر
استتتتاتاده از ارلتام دارای ژنهتای مقتاومته تدریجی متنیش ،مانند
 Kiritati ،kukuna ،Tukuruو  Trapو  Pastorدر شجره این گروه
میباشد .برخی از این ارلام  4-3ژن مقاومه ،یر اختصا  -نژادی را
مل میکنند و در ییرت مع شدن  3-5ژن مقاومه ،یر اختصا
–نژادی در یک رلم ،مقاومه آن نزدیک با مقاومه کامل یا مصتتتین
خیاهد بید (.)34
عسوه بر معرفی ژرم السسم خار ی با عنیان رلم ،این الینها کا
از لحا ژنتیکی هه ایتتسو ارلام استتتااده میشتتیند ،میتیانند در
شرایط ایران با عنیان ارلام سازگار استااده شیند .در مطالعا مشابهی،
افضتل و همکاران ( ،)3مقاومه الایدار مزرعاای نسبه با زنگ زرد را
در میان  111الین با نژادی در الاکستان گزارش کرده اسه.
در مقیاب هانی ،بیماری شتتناستتان تشتتشیص دادهاند کا طیل
عمر ژنهای مقاومه بزرااثر ( )Major genesکیتاه اسه .با منظیر
الایدار ساختن مقاومه ژنتیکی ،ژنهای کیچکاثر ( )Minor genesیا
 QTLsنستتتبه با ژنهای مقاومه اختصتتتایتتتی-نژاد تر یح داده
میشیند .اگر چا تششیص و استااده از منابع مقاومه الایدار الر ز مه
و زمانبر اسه ،ژرم السسم گندم با مقاومه الایدار با خیبی تششیص و
استااده شدهاند ( 34و  .)32روش ایگزین دیگر ،تجمیع (تدایق) منابع
مقاومه ژنهای کیچکاثر و بزرااثر در یک رلم از طریق برناماهای
با نژادی و انتشاب با کمک نشانگرهای میلکیلی اسه .با با کارگیری
هر دو نیش مقتاومه گیاهچاای و گیاه بالغ در ارلام گندم زمستتتتانا و

بهاره ،مدیریه زنگ زرد الایدار خیاهد بید .زیرا در چنین ارلامی ستتطح
شتتتییش کدی بیماری ،ماده آلیده کننده اولیا ( )Inoculumو زمستتتتان
گذران زنگ زرد و سرعه تکامل الاتیتیپ الایین میماند ( .)47برخی از
محققین هم معتقتدنتد بستتتتتا با زمان ههیر زنگ زرد ،میتیان نیش
متاتاوتی از مقاومه را با کار برد ( .)54با این ترتیب کا در یتتتیرت
ههیر دیر هنگام زنگ زرد ،ژنهای مقاومه گیاه بالغ و در ییرتی کا
آلیدگی در التاییز و یا زودتر اتاا بیافتد ،با کارگیری ژنهای مقاومه
گیاهچاای و گیاه بالغ تیاماً تیییا میشید.
در تحقیق اضتتتر ،با بررستتتی الرآزاری و ناالرآزاری الاتیتیپها و
معیه الاتیتیپ مزرعاای ،منابع مقاومه گیاهچاای کا ا تماالً امل
ژنهتای مقاومه ،Yr15 ،Yr10 ،Yr5 ،Yr4 ،Yr4a ،Yr3a ،Yr3v
 YrSD ،YrCV ،Yr16و یا ژنهای ناشتتناختا دیگری هستتتند و منابع
مقاومه گیاه بالغ کا در ژرم السستتتم میرد بررستتتی گزارش شتتتدند،
میتیانند برای تجمیع و هرمی کردن ژنها میرد استااده لرار گیرند ،تا
مقاومه الایدارتری عدیا بیمارگر مشرب زنگ زرد در ایران ایجاد شید.

نتیجهگیری
در مطتالعتا تاضتتتر تعتدادی از ژنیتیتپهتا کتا دارای مقاومه
گتیتتاهچتتاای و بتتا ا تمتتال و ید ژن/ژنهتتای مقتتاومتته ،Yr3v
 YrCV ،Yr16 ،Yr15 ،Yr10 ،Yr5 ،Yr4 ،Yr4a ،Yr3aو YrSD
بیدند ،شتتناستتائی شتتدند .بیشتتتر ژنیتیپهای گندم نان زمستتتانا فالد
مقتاومته گیتاهچتاای بیدنتد .تعتدادی از ژنیتیتپهتا مقتاومته ،یر
اختصایی -نژاد و الایدار (مقاومه گیاه بالغ و یا تدریجی) داشتند و این
دریتد در بین ژنیتیپهای گندم نان بهاره بیشتر از ژنیتیپهای گندم
نان زمستتانا و گندم دورم بید .این ژرم السسم با منابع متنیش مقاومه
در تجمیع هر دو تیتپ ژنهتای مقاومه از طریق هرمی کردن ژنها
برای مقتاومته الایدار ماید خیاهند بید و در نهایه ارلام مقاوم (دارای
مقاومه الایدار) با عمدکرد باال برای کشاورزان معرفی خیاهد شد.
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Introduction: Yellow (stripe) rust, caused by P. striformis f. sp. tritici, is one of the most important foliar
diseases of wheat. The disease has been reported in temperate, cool, and higher altitudes regions, where wheat is
grown. The widespread of the disease has always threatened wheat production and resulted in 30 to 100% losses
in yield. Although chemical method is common throughout the world, it is not practical by farmers in developing
countries. The most alternative practical way is to use genetic resistance which is economical and safely to
environment. Two types of genetic resistance, including race-specific and non-race-specific resistance, are well
known. Race-specific resistance operates based on the gene for gene hypothesis. Following the evolving of new
races of pathogens, race-specific resistance becomes almost ineffective within 3–5 years. Non-race-specific
resistance is controlled by small-effect (additive) genes and is long lasting. The wisely use of genetic resistance
through the combination of race-specific and non-race-specific genes is suggested for the effective management
of rusts. In view of the above, it is important to determine the properties of wheat germplasm for the detection of
such diverse resistance. Therefore, the present study was performed to identify genetic sources with different
resistance types to enhance the improvement of breeding operations for the release of cultivar in Iran.
Materials and Methods: In order to study of seedling reactions, a total of 191 dry land wheat lines were used.
Seeds of each genotype (5-7 seeds) were planted in 7× 7 cm pots under controlled conditions in the greenhouses
of Karaj. Seedlings were inoculated with two pathotypes of pathogen (6E158A+ and 6E150A+, Yr27). The
inoculated Plants were transferred to a growth chamber at 10°C with 16 h of light and 8 h of darkness for 24 h.
Plants were then transferred to greenhouses at 6–10°C temperature. 14-17 days later, seedling infection types were
recorded based on a 0-4 scale (Stakman et al., 1962). The same number of studied lines at the seedling stage, were
also used to evaluate the adult plant responses. The germplasm was cultivated at Ardebil Agricultural Research
Station during the 2015-2016 cropping year. About eight grams seeds of each entry were planted in two-row plots
of 1 m length with 30 cm distance. Plots were spaced at 65 cm. Infection types were recorded in the adult plant
stage according to the method of Rolfs et al. Disease severity data were used to calculate the area under the disease
progress curve (AUDPC). The relative area under the disease progress curve was also compared by comparing
each line with the susceptible cultivar (assuming 100% susceptible cultivar value). In order to determine different
resistance groups according to the method of Bux et al. (2012), lines with rAUDPC between 0-10 was considered
as resistant group, rAUDPC = 11-30 as intermediate and lines with rAUDPC values above 30 were classified as
susceptible.
Results and Discussion: Seedling evaluation using pathotype 6E158A+ showed that of 63 resistant genotypes,
31 genotypes were from winter wheat, 4 from durum wheat and 28 genotypes of spring bread wheat. The seedling
reactions using pathotype 6E150A+, Yr27 indicated that of 64 resistant genotypes, 26 genotypes were of winter
bread wheat, 8 genotypes of durum wheat and 30 genotypes of spring bread wheat. The results at seedling stage
also revealed that 51 genotypes were resistant to both pathotypes, of which 24 were genotypes of winter bread, 4
genotypes of durum wheat and 23 genotypes of spring bread wheat. Of the 191 genotypes studied, 24 (12.5%)
genotypes also showed resistance at both seedling (against to two pathotypes) and adult plant stages. In field
conditions, 81 genotypes were susceptible and 110 (57.6%) were resistant. Among the resistant genotypes, the
differences were observed based on the values of the relative area under the disease progress curve (rAUDPC).
The response of winter wheat, spring wheat and durum wheat varied. Among the winter bread wheat, spring and
durum wheat genotypes, 9 (12.5%), 38 (44.2%) and 4 (12.1%) genotypes had low levels of the area under the
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disease progress curve (rAUDPC = 0-10), respectively, and were classified as resistant group. A group of
genotypes also had moderate values of the area under the disease progress curve (rAUDPC = 3-11), of which 16
(22.2%), 37 (43%) and 11 (33.3%) genotypes were of winter, spring, and durum wheat genotypes, respectively.
Conclusion: A number of genotypes having seedling resistance were identified with probability of resistance
gene/genes; Yr3v, Yr3a, Yr4a, Yr4, Yr5, Yr10, Yr15, Yr16, YrCV, YrSD, or unknown genes. Most winter wheat
genotypes lacked seedling resistance. Some of the genotypes had adult plant and slow rusting resistance (Nonrace- specific or durable resistance) and this percentage was higher among spring bread wheat than winter wheat
and durum wheat genotypes. This germplasm with various sources of resistance will be useful in integrating both
types of resistance through the pyramiding of genes for durable resistance and eventually high-yielding resistant
varieties will be introduced to farmers.
Keywords: Dryland wheat, Durable resistance, rAUDPC, Seedling resistance, Stripe rust

