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  چكيده

 ههاي خهاکزاد   باشهد کهه توسها قهار      خصهو  گنهدم و  هو مهی     ریهز بهه   هاي مهم غالت مختلف دانهه  پوسیدگی طوقه و ریشه از بیماري
Fusarium culmorum  وF. pseudograminearum هایی کافی نبوده و با تو ه بهه رهرر    ها براي کنترل چنین بیماري شود. کاربرد قارچکش ایجاد می

عنوان روش مدیریتی  هایگزین مهورد تيکیهد اسهت. در      بیماري به هاي مقاوم گندم به براي محیا زیست و مو ودات زنده، توسعه و غربالگري ژنوتیپ هاآن
در گلخانهه   F. pseudograminearumبهه    در شهرایا گلخانهه و مزرعهه و نسهبت     F. culmorumژنوتیپ گندم نان از نظر مقاومت بهه   66 عه حارر،مطال
ههاي کامه     تکهرار در گلخانهه و طهرح بلهو      7د. آزمایش براساس طرح کامالً تصادفی بها  شدنتنهایی و تلفیق هر دو قار  در گلخانه آزمایش  به

و  C61 (C-87-18)و  C62 (C-87-11)ههاي   ژنوتیپ گندم نان شام  ژنوتیپ 12تکرار در مزرعه انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد،  4تصادفی با 
، C35 ،(F06580G2-1) C37 ،(F06659G6-1) C38 ،(POLOVCHANKA/PEHLIVAN) C43 ،(McCormick/Trego) C52 (Prostor)هههاي  ژنوتیههپ

(VA01W-(205/TX99D4628) C54 ،C50 (GA951079-3-5/Neuse) ،C34 (Gelibolu)،C53 (AWD99*5725/FL9547)  وC58 (BURBOT- 6)  در
هاي بهه نهژادي گنهدم بها تو هه بهه سهایر         ي استفاده در برنامهها برا نسبتاً مقاوم بودند. این ژنوتیپ F. pseudograminearumو  F. culmorumبرابر 

 تواند قاب  توصیه باشد. خصوصیات زراعی می
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Abstract 

Crown and root rot are important diseases of different small-grain cereals, especially wheat and barley which are caused by soil-borne 

fungi Fusarium culmorum and F. pseudograminearum. For controlling such diseases, application of fungicides is inadequate, and cause 

hazardous effects for environment and living organisms. As an alternative strategy, screening of resistant wheat genotypes has been 

emphasised in the recent studies. This research was conducted to evaluate level of resistance of 66 cultivars/advanced lines of bread wheat 

and durum wheat to F. culmorum and F. pseudograminearum isolates in greenhouse and field conditions. These experiments were conducted 

based on completely randomized design with seven replications in greenhouse and randomized complete block design with 4 replications in 

field condition. The results showed that, 12 genotypes including C61 (C-87-18) and C62 (C-87-11), C38 (F06659G6-1), C43 

(POLOVCHANKA/PEHLIVAN), C52 (McCormick/Trego), C37 (F06580G2-1), C35 (Prostor), C54 (VA01W-205/TX99D4628), C50 

(GA951079-3-5/Neuse), C58 (Burbot-6), C53 (AWD99*5725/FL9547) and C34 (Gelibolu) were moderately resistant to F. culmorum and F. 

pseudograminearum isolates. These genotypes have potential to be incorporated into wheat breeding programs. 
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 مقدمه  

یکی از مهمتهرین   .Triticum aestivum Lعلمی  با نام گندم

 وآبهی  صورت دیم  به وسیعی در ایران در سطح که غالت است

سطح زیرکشت گندم در  1315-1316در سال گردد.  می کشت

 4412/2میلیون هکتار بود که شهام  حهدود    4/5ایران حدودا 

میلیون هکتار دیم و میزان تولیهد که     3/3میلیون هکتار آبی و 

آن از کشهت  درصد  1/74 میلیون تن بود که 4/12کشور حدود 

 از کشههت دیههم حاصهه  شههده بههود    درصههد  43/21  آبههی و

(,2017   (Anonymous   

 غیهر زیسهتی  و  زیسهتی عوامه    تهنش در اثر گندم  دیتول

عوامهه   انیه . در مشهود  مهی  یمتحمه  خسهارات قابه  تههو ه   

پوسیدگی  جادیکه باعث اهاي فوزاریوم  گونه، ي زیستیزا تنش

که  ییدر سراسر  هان در هر  ا باًیشوند تقر یمطوقه و ریشه 

و هود دارنهد    ،بر غالت غالهب باشهد   یمبتن يکشاورز ستمیس

(Burgess et al., 2001 .)Fusarium culmorum همههراه بهها ، 

F. graminearum  وF. pseudograminearum عوامه   نی، از مهمتهر 

 غهالت در  طوقهه  یدگیو پوسه  شهه یر یدگیکننده پوسه  جادیا

 F. culmorum(. Paulitz et al., 2002; Wang et al., 2006) هستند

(W.G. Smith) رانیه گنهدم در ا  يهها  پهاتوژن  نیاز مهمتر یکی 

محصهول   تیه فیاسهت کهه باعهث کهاهش عملکهرد و افهت ک      

 شهده توسها   جهاد یغهالت، ا  شهیرو  طوقه یدگی. پوسشود یم

F. culmorum از نقها    ياریغهالت در بسه   دیه تول اصهلی  مانع

 خشههو اسههت مهههیخشههو و ن طقدر منهها ژهیههو  هههان، بههه

(Backhouse et al., 2004; Chekali et al., 2013; Rossi et al., 

1995; Mergoum et al., 2004; Papendick and Cook, 1974; Van 

Wyk et al., 1987 هههههر دو گونههههه .)F. culmorum و 

F. pseudograminearum  باعث کاهش قاب  تو هی در عملکرد

 مهم هسهتند  يتصادهر دو گونه از لحاظ اق نیبنابراگندم شده، 

(Chakraborty et al., 2010 and Burgess et al., 1975  ایهن .)

 قها ی(، شهمال آفر رانیه عهرا  و ا  ه،یه )ترک ایغرب آسبیماري از 

کانهادا و   کها، یمتحهده آمر  االتیه )مصر، تهون  و مهراکش(، ا  

 Chakraborty et al., 2010, Burgess) گزارش شده است ایاسترال

et al., 1975, Tunali et al., 2008, Saremi et al., 2007 and 

Hameed et al., 2012)در تون   ریاخ ی. در بررسF. culmorum 

(. Gargouri et al., 2003بههوده اسههت ) يمههاریب یعامهه  اصههل

 يمههاریب نیعنههوان مهمتههر بههه ایطوقههه در اسههترال یدگیپوسهه

 ,Burgess et al., 2001گنهدم ثبهت شهده اسهت )     یومیه فوزار

Chakraborty et al., 2006از  شیخسارت سهاالنه آن به   زانی( وم

بهرآورد شهده    2448تا  1118 يها سال نیدر ب دالر ونیلیم 71

خسهارت ناشهی از ایهن     (.Murray and Brennan 2009اسهت ) 

 هیه در ترک(، Saremi et al., 2007)درصد  5/45بیماري در ایران 

 61آمریکا متحده  االتیا( و در Tunali et al., 2008)درصد  43

گزارش شده ( Paulitz et al., 2002, Smiley et al., 2005)درصد 

 يهها  وهیشه  ،یطه یمح ایبه شهرا  یبستگخسارت  زانیم .است

 دارد یقهارچ  تیه  مع زایهی  شدت بیماريزراعت و  تیریمد

(Smiley et al., 2005پوسیدگی طوقه و ریشه گندم .) در  ژهیو به

کشههت تههو  يههها سههتمیو در س دیههمو  یخشکسههال ایشههرا

 ,Cook and Christen 1976) اسههت عیگنههدم شهها یمحصههول

Backhouse et al., 2002.) قاب   زانیم د بهنتوان یم یطیعوام  مح

 گذاشته ریدر مزرعه تيثطوقه  یدگیعالئم پوس بروزدر  یتو ه

شده  ایتوسا اثرات متقاب  مح يقو پیژنوت جادیو منجر به ا

دیگهر  بهه سهال    یاز سال يماریبدر عالئم زیادي را  راتییو تغ

مقاومهت   یسهنج  و اعتبهار  یابیه حال، ارز نی. با او ود آورد به

هها   مقاوم سال يها  پیژنوت واست  بر ها در مزرعه زمان ژنوتیپ

در هر فص   یابیارز بایست و می دندار دییتيآزمایش و به  ازین

 Wildermuth andاي انجههام شههود ) صههورت دوره بهههرشههد 

McNamara1994, Burgess et al., 2001.) هها  گیاهچهه  یابیه ارز 

طوقه و ریشه فوزاریومی  یدگیمقاومت در برابر پوس نسبت به

ارقهام   يغربالگر ندیتواند فرآ یگلخانه مدر در طول سال گندم 

 . (McDonald and Rovira 1983) را سرعت ببخشدمقاوم 

یت بیماري ریمدبراي راه  نیرترثؤماستفاده از ارقام مقاوم 

ایهن   يور بهبود بهره تیو در نها پوسیدگی طوقه وریشه گندم

 يهها  تهالش  رغم یدر مناطق خشو است. عل ژهیو محصول، به

از ارقهام بها    ي، تاکنون تنها تعهداد محهدود  چشمگیر یقاتیتحق

دلیه    توانهد بهه   یشهده اسهت کهه مه     شناسهایی  نسبیمقاومت 



  8937، اسفند 2، شماره 78های گیاهي: جلد     بیماریآفات و 

میزبهان  که مقاومهت   باشد تیواقع اینو  يماریباین  یدگیچیپ

اختصاصیت به گونه  پوسیدگی طوقه و ریشه از نوع بیماري به

 باشههد ( نمههیpathogen species-specificزا ) عامهه  بیمههاري 

(Liu and Ogbonnaya 2015 .) 

 1377تا  1375 يها سال یو پژومند ط يمنصور رانیدر ا

و رقم گنهدم را در دو منطقهه    شرفتهیپ نیال 114واکنش تعداد 

 يهها  و گونهه   Bipolaris sorokiniana بهه  استان فهارس نسهبت  

نمودنهد و   یبررسه  يا مزرعهه  ایتحت شرا Fusarium مختلف

 راتحم   نیشتریگزارش نمودند که ارقام چمران و مرودشت ب

و  ياز خود نشان دادند )منصور ها نیارقام و ال رینسبت به سا

و همکهاران میهزان    يررهو  ریاخ يها سال در .(1384پژومند 

رقم و الین پیشرفته گندم نان و دوروم را نسهبت   74مقاومت 

تحهت    F. pseudograminearumو F. culmorum يهها  بهه گونهه  

در دو منطقهه کهرو و کرمانشهاه     يا و گلخانه يا مزرعه ایشرا

 شههرفتهیپ نیههو ال تیمیاز سه   BURBOT- 6 الیههنو  یبررسه 

C-87-18 نههال و بهذر را    هیه اصهالح و ته  قاتیتحق سهاز موس

  .(Razavi et al., 2017نمودند ) یعنوان رقم مقاوم معرف به

نشهان داد کهه    QTL يبهردار  مطالعات انجام شده در نقشه

 شهه یطوقهه و ر  یدگیپوسه  يمهار یبدر برابهر   زبهان یمقاومت م

( pathogen species-specific)زا  يمهار یب يها گونه اختصا  به

مقاومهت   فوزاریهوم گونهه   ویه که در برابر  مکان ژنیو  ندارد

مو هب   زیه ن فوزاریهوم  يهها  گونه ریبه سا کند نسبت ایجاد می

 نیبنهابرا (. Li et al. 2010, Ma et al. 2010) شهود  مقاومهت مهی  

و  دیشهد  يمهار یب وی شهیطوقه و ر یدگیپوس يماریاگرچه ب

تکهاملی  رابطهه   ادیه اما به احتمهال ز  ،ستین ایدر شر  آس مهم

 زبهان یم اههان یو گ زاي فوزاریهومی  عوام  بیماري نیب همزمان

منطقهه   در ایهن  هها  پیه تهر ژنوت  گسهترده  یابیو ود دارد و ارز

با سهطح مقاومهت    دیگري يها پیژنوتمنجر به یافتن تواند  یم

در دسهترس   يمهار یب نیه ا يبراچه در حال حارر  از آنباالتر 

وال ور  و همکههاران در  (.Liu et al. 2012a، شههود )هسههتند

الیههن و رقههم گنههدم هگزاپلوئیههد و   144مقاومههت  ایاسههترال

 ازتتراپلوئید را بهه بیمهاري پوسهیدگی طوقهه و ریشهه ناشهی       

F. pseudograminearum و F. culmorum    2بررسهی کردنهد و 

. معرفهی کردنهد   داراي مقاومت نسبی خوبی بودنهد را که الین 

ي هها  مقاومت برخی الیهن هایی روي بررسی  آزمایش چنینهم

، ارقهام  2 -41دادند و الین  دیگر نسبت به این دو قار  انجام

را به عنهوان ارقهامی نسهبتاً     (Sunco) و سانکو (Gluyas) گلوی 

اسهمیلی و یهان    .(Wallwork et al., 2004)کردند  مقاوم معرفی

هاي بههاره و پهاییزه    میزان تحم  برخی ارقام و الین در آمریکا

دنهد و  نمو ایشآزمه  F. pseudograminearumنسبت به  گندم را

(، Jefferson،  فرسهون ) 2 -41هاي بههاره شهام     ارقام و الین

بههه عنههوان  را ( Sunco( و سههانکو )Tara(، تههارا )Galaگههاال )

( Eden( و ایدن )Otis(، اُتی  )Puseasترین و پوسی  ) متحم 

 Smiley and Yan) تهرین گهزارش نمودنهد    عنوان حسهاس  بهرا 

گونهه   ویه منابع مختلف مقاومت از رسد که  نظر می به .(2009

کنند  یمتفاوت رفتار م یمراح  آلودگ نیاز ا ویخا  در هر 

 يتواننهد بهرا   یمختلف مقاومت و تحم  مه  يها یژگیو نیو ا

ی از ارقام مقاوم به بیماري پوسیدگی طوقه و مختلف انواع دیتول

تها از ایهن    شهوند اسهتفاده  هاي به نژادي  ریشه از طریق برنامه

 اریههدر اخت یدر ارقههام فعلهه طریههق کههاهش عملکههردي را کههه

 افتنی، قیتحق نی. هدف از ادنرسانببه حداق  کشاورزان است 

 F. culmorumگندم نان در برابهر   يها پیمنبع مقاومت در ژنوت

 بود.  F. pseudograminearumو 

 

 روش بررسي

 دایهه تهو اسه ور     5در این تحقیق از  هاي قارچ: جدايه

دسهت   که از مناطق مختلف کشور بهه  F. culmorumشده قار  

 دایهه   5زایی را دارا بودند و همچنین  آمده و بیشترین بیماري

و مخلو  هر دو گونهه قهارچی    F. pseudograminearumقار  

 (. 1) دول  شد دایه( استفاده  14)مجموعا 

گندم مورد استفاده در ایهن   يها نیارقام و ال :ارقام گندم

)مرکههز تحقیقههات بههین  CIMMYTرقههم از  57تحقیههق شههام  

 ،Burbot-6کهه بهه همهراه ارقهام     المللی ذرت و گنهدم( بودنهد   

41-2 ، Sunco87-18 هههههاي نیههههو ال-C  87-11و- C و 
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14-85-WS ،14-84-S  هیه سسه تحقیقات اصهالح و ته ؤماز 

نهال و بهذر و همچنهین ارقهام بهرنهد و دنها )گنهدم دوروم(       

مجموعهاً   کهه  نددر آزمایش منظور شد ،عنوان شاهد حساس به

 .آمده است 2در  دول رقم و الین  66
 

 و  Fusarium culmorum هاي  دایه مشخصات -1جدول 

Fusarium pseudograminearum. 
Table 1. Characteristics of Fusarium culmorum and 

Fusarium pseudograminearum isolates. 

F. pseudograminearum F. culmorum 
Province/Region Number of 

isolates 
Province/Region Number of 

isolates 
Tehran/Varamin V5(1) Isfahan S18 (1) 
Tehran/Varamin V7(4) Gorgan 14 
Golestan/Bandar Gaz G63 Arak/Azarash A1(1) 
Lorestan/Boroojerd L5 Qazvin I4(2) 

Azarbaijan Sharghi/ 
Marand 

A5 Tehran/Varamin V9(4) 

 

 كشت در شرايط گلخانه

 دصههد 15بهها اتههانول  قهههیدق 6مههدت  هههر رقههم بهههبههذرهاي 

مدت یو دقیقه با آب  س   سه مرتبه هر بار بهو ه شد یردعفون

 يروشهده   یرهد عفهون   يبهذرها شهد.   شستشهو مقطر سهترون  

به مدت دو روز  يپتر تشتوسترون مرطوب در  صافی يکاغذها

 ي. بهرا بزننهد  وانهه  قهرار داده شهدند تها     سلسیوسدر ه  23در 

 يمتهر  یسهانت  یهو  ههاي حهدوداً   گیاهچهه از  گلخانه يها شیآزما

ي هها  در لولهه  ده بودنهد از قبه   وانهه ز  که  ییبذرها. استفاده شد

کهه  متهر(   یسهانت  5/12طهول  و بهه  متر  یسانت 4 قطربه ) پالستیکی

 از 1:21:74به نسهبت  پاستوریزهخا   يحاوها باز بود و  انتهاي آن

 خا  برگ( بودنهد شن: خا  مزرعه: ترتیب از چپ به راست  )به

 ي فلهزي هها  ینیدر س یطور تصادف ها به لوله س   ،کاشته شدند

قهرار گرفتنهد. در ههر لولهه      اي ي گلخانهه ها شیآزما هیکل يبرا

 ویه  پالستیکی و هر لوله قرار داده شد پالستیکی پنج گیاهچه

 . (Erginbas-Orakci et al., 2016)ٍ تکرار بود

 كشت در شرايط مزرعه

ههر  رهد عفهونی شهده    ابتدا بهذور  اي  در آزمایش مزرعه

 5/1 ردیهف کشهت   دوگهرم در   8گرم ) 32به مقدار  /الینرقم

( وزن شهدند و سه   در فهرف حهاوي     متري براي هر تکرار

ور  غوطهه  F. culmorumي ها هیمخلو  سوس انسیون اس ور  دا

و س   به مدت یو دقیقه تکان داده شد. در مرحله بعد بذور 

هها گرفتهه    کاغذ صافی قرار داده شدند تا آب ارهافی آن  يرو

نگهداري شهده  شود. بذور به مدت حدود یو روز در دماي اتا  

ه و خوبی خشو شوند س   در پاکت کاغذي قرار داده شهد  تا به

 .(Wallwork et al. 2004)  هت کشت به مزرعه منتق  شدند

 (Inoculum) تهيه زادمايه

ابتدا هر یو از پنج  دایه تو اسه ور شهده روي محهیا    

( کشهت شهده و   PDAآگهار )  -دکسهتروز  -کشت سیب زمینی

سهاعت روشهنایی و تهاریکی     12روز در شهرایا   14مهدت   به

 26و  F. culmorum يبهرا  وسیدر ه سلس 25و دماي متناوب 

قرار داده شدند  F. pseudograminearum يوس برایدر ه سلس

بذر گندم در طهول شهب    زاد مایهتولید منظور  تا رشد کنند. به

و س   آب ارافی آن تخلیه شد. س   شده در آب خیسانده 

دهانهه  شده،  هاي پالستیکی قرار داده در کیسهگرم( 544)ذور ب

ساعت در دمهاي   24مرتبه به فاصله  سهمسدود و با پنبه ها  آن

دقیقه اتوکالو شهدند. په     24به مدت  در ه سلسیوس، 121

ههر یهو از پهنج    متري از  ، پنج قطعه یو سانتیاز خنو شدن

 F. pseudograminearumو پههنج  دایههه  F. culmorum دایههه 

هاي پالستیکی حهاوي بهذر    طور  داگانه به هر یو از کیسه به

در  روز 21مدت  به و کامال مخلو  شدند و سترون شده منتق 

ساعت روشنایی و تهاریکی   12و در شرایا  C ° 1 ± 22 دماي

طهور   ها به کیسهروز،  3متناوب قرار داده شدند. بعد از گذشت 

 انجهام  بذور کنواختی کلونیزاسیونتا  داده شدندروزانه تکان 

بذور کلونیزه شده پ  از خشو شدن آسهیاب گردیهده،    شود.

مورد استفاده در آزمایشات گلخانه و مزرعه س   الو شده و 

 .(Erginbas-Orakci et al., 2016) قرار گرفتند

بههراي آزمایشههات  تهیههه سوس انسههیون اسهه ورمنظههور  بههه

دسهت آمهده    بهه  F. culmorum مقهداري از زاد مایهه   اي مزرعهه 

و به آن آب مقطر شده توسا روش فو  در یو فرف ریخته 

دسهت   سترون ارافه و به خوبی تکان داده شد سوس انسیون به

 الیه عبور داده شد تا میسلیوم   3یا  2آمده از پارچه ملم  
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 .Fusarium culmorum, Fusarium pseudograminearumارزیابی از نظر مقاومت به گندم مورد هاي  /الینمشخصات ارقام -2جدول 
Table 2. Characteristics of wheat lines/cultivars evaluated for resistance to Fusarium culmorum and Fusarium pseudograminearum. 

Treatment no. Cultivar/Pedigree 
Source of 
cultivar 

C1 Mehrgan CIMMYT 
C2 ROLFO7*2/PAURAQ CIMMYT 
C3 CHIBA//PRLII/CM65531/3/MISR2*2/4/HUW234+LR34/PRINIA/PBW343*2/KUKUNA/3/ROLFO7 CIMMYT 
C4 BABAX/LR42//BABAX/3/ER2000/5/ATTILA/4/WEAVER/TSC//WEAVER/6/KA/NAC//TRCH CIMMYT 
C5 SOKOLL/WBLL1/4/D67.2/PARANA 66.270//AE.SQUARROSA (320)/3/CUNNINGHAM CIMMYT 
C6 KACHU/SAUAL/4/ATTILA*2/PBW65//PIHA/3/ATTILA/2*PASTOR CIMMYT 
C7 ACHU/SAUAL/3/TRCH/SRTU//KACHU CIMMYT 
C8 BAJ#1/KISKADEE#1 CIMMYT 
C9 MUTUS*2/CHONTE CIMMYT 

C10 Baj#1 CIMMYT 
C11 FRET2*2/4/SNI/TRAP#1/3/KAUZ*2/TRAP//KAUZ*2/5/KIRITATI CIMMYT 
C12 WHEAR/VIVITSI//WHEAR/3/BECARD CIMMYT 
C13 SUP152/FRNCLN CIMMYT 
C14 ND643/2*WBLL1//VILLA JUAREZ F2009 CIMMYT 
C15 QUAIU#1/BECARD CIMMYT 
C16 KACHU//KIRITATI/2*TRCH CIMMYT 
C17 FRNCLN/QUAIU//FRANCOLIN#1 CIMMYT 
C18 FRANCOLIN#1*2/PRL CIMMYT 
C19 WBLL4//OAX93.24.35/WBLL1/5/CROC_1/AE.SQUARROSA (205)//BORL95/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5/4/FRET2 CIMMYT 
C20 BAJ#1/8/NG8201/KAUZ/4/SHA7//PRL/VEE#6/3/FASAN/5/MILAN/KAUZ/6/ACHYUTA/7/PBW343*2/KUKUNA CIMMYT 
C21 PRL/2*PASTOR//WHEAR/SOKOLL CIMMYT 
C22 KIRRITATI//2*PRL/2*PASTOR/3/CHONTE/5/PRL/2*PASTOR/4/CHOIX/STAR/3/HE1/3*CNO79//2*SERI CIMMYT 
C23 BAVIS/3/ATTILA/BAV92//PASTOR/5/CROC_1/AE.SQUARROSA(205)//BORL95/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5/4/FRET2 CIMMYT 
C24 PBW65/2*PASTOR CIMMYT 
C25 Sirvan CIMMYT 
C26 BABAX/LR42//BABAX/3/BABAX/LR42//BABAX/4/T.DICOCCON PI94625/AE.SQUARROSA  

(372)//3*PASTOR/5/T.DICOCCON PI94625/AE.SQUARROSA (372)//3*PASTOR 
CIMMYT 

C27 SOKOLL*2/ROLF07 CIMMYT 
C28 SOKOLL/ROLF07 CIMMYT 
C29 CUNNINGHAM/4/SNI/TRAP#1/3/KAUZ*2/TRAP//KAUZ CIMMYT 
C30 FDC36//ATTILA*2/PBW65 CIMMYT 
C31 CNO79//PF70354/MUS/3/PASTOR/4/BAV92/5/FRET2/KUKUNA//FRET2/6/MILAN/KAUZ//PRINIA/3/BAV92 CIMMYT 
C32 SW89-5124*2/FASAN/3/ALTAR 84/AE.SQ//2*OPATA/4/ARREHANE CIMMYT 
C33 GOUBARA-1/2*SOKOLL CIMMYT 
C34 Gelibolu CIMMYT 
C35 Prostor CIMMYT 
C36 Yakar CIMMYT 
C37 F06580G2-1 CIMMYT 
C38 F06659G6-1 CIMMYT 
C39 OK08413 CIMMYT 
C40 Owl,85224*-3H-*o-HOH/7/T.SPH/2*H567.71//CMH77.93/3/2* CMH79.959/5/T.SPH /2*H567.71  

//CMH77.931/3/CMH79.959/4/CMH79.959/6/Gaspard 
CIMMYT 

C41 KATE A-1 CIMMYT 
C42 ALPU//VP5053 (WA#FM/201/23*2/GS50A) CIMMYT 
C43 POLOVCHANKA/PEHLIVAN CIMMYT 
C44 PYN/BAU/3/KAUZ//KAUZ/STAR CIMMYT 
C45 BACANORA /3/MASON/JGR//PECOS CIMMYT 
C46 KAMBARA1/KALYOZ-17 CIMMYT 
C47 05899G01-2 CIMMYT 
C48 Zrn/Shiroodi/6/Zrn/5/Omid/4/Bb/Kal//Ald/3/Y50E/Kal*3//Emu"s" CIMMYT 
C49 KS2016/Lakin CIMMYT 
C50 GA951079-3-5/Neuse CIMMYT 
C51 GA951079-3-5/NC96BGTD3 CIMMYT 
C52 McCormick/Trego CIMMYT 
C53 AWD99*5725/FL9547 CIMMYT 
C54 VA01W-205/TX99D4628 CIMMYT 
C55 NE06545 CIMMYT 
C56 4WON-IR-257/5/YMH/HYS//HYS/TUR3055/3/DGA/4/VPM/MOS CIMMYT 
C57 Altay CIMMYT 
C58 Burbot-6 CIMMYT 
C59 2-49 CIMMYT 
C60 Sunco CIMMYT 
C61 C-87-18 SPII 
C62 C-87-11 SPII 
C63 WS-85-10 SPII 
C64 S-84-14 SPII 
C65 Behrang SPII 
C66 Dena SPII 

 



  هاي طوقه و ريشه ناشي از گونه هاي هاي مختلف گندم نسبت به بيماري پوسيدگي تعيين مقاومت تعدادي از ژنوتيپ: مهدوی امیری و همكاران

)ماکروکنیدي( شود و با استفاده از هموسایتومتر تعداد اس ورها  حذف

 5×  145ها بهه   و تعداد آن شمارش لیتر از سوس انسیون در یو میلی

 (.Erginbas-Orakci et al., 2016) شد میلیتر تنظ عدد در میلی

 زني در گلخانه و مزرعه  مايه

گهرم   24/4 یکیبه هر لوله پالست يا گلخانه شاتیدر آزما

 ویه از هر  هی)مخلو  پنج  دا هیزاد ما ياز پودر خشو حاو

و  F. culmorumو  F. pseudograminearum یقارچ يها از گونه

 داگانهه(   شیدر قالب سهه آزمها   یمخلو  هر دو گونه قارچ

ه پوشهاند  زهیبا خا  پاستور هاي پالستیکی لوله یارافه و مابق

 1گرم از زاد مایهه در   24/4اس ورها غلظت  نیتخم ي. براشد

بهها اسههتفاده از لیتههر آب مقطههر سههترون ریختههه شههد و   میلههی

 لیتهر از سوس انسهیون   هموسایتومتر تعداد اس ورها در یو میلی

طهور   بهه  F. culmorumکه این مقدار بهراي قهار    شد  شمارش

 و بهراي قهار    لیتهر  در میلهی اسه ور  عهدد   5/3×  145 متوسا

F. pseudograminearum عههدد  2/3×  145طههور متوسهها   بههه

 (.Erginbas-Orakci et al., 2016)دست آمد  بهلیتر  اس وردر میلی

اي که تنها با استفاده از مخلو  پنج  دایهه   در آزمایش مزرعه

 زمهین بهراي کاشهت    صورت گرفهت ابتهدا   F. culmorumاز قار  

شام  دو ردیف کاشت هر یهو بهه   هاي آزمایش  کرتآماده شد. 

متر نسبت به یکهدیگر بودنهد.    سانتی 14متر و به فاصله  5/1طول 

متهر و فاصهله    1میهزان   ههاي داراي زاد مایهه بهه    فاصله بین کهرت 

ههاي    متهر در نظهر گرفتهه شهد. در کهرت      5/4 از یکدیگر ها بلو 

بذوري که با سوس انسیون اسه ور بهه روش شهرح    داراي زاد مایه 

 ههر گهرم در   4) شده در باال تیمار شده بودند کاشهته شهدند  داده 

 2ها به ارتفهاع   روي آن ( وهر تکرار يبرا يمتر 5/1ردیف کشت 

گرم در هرمتهر از ردیهف    3/2 س  متر خا  ریخته شد و  سانتی

)مخلهو    هیه زاد مااز ( متهري  5/1 گرم در هر ردیف 5/3کاشت )

بها خها     ها و روي آن شدهارافه به آن ( F. culmorum  هی داپنج 

 .(Wallwork et al., 2004) شد هاندپوش

 در گلخانه و مزرعه هاي گندم ارزيابي مقاومت ارقام و الين

در ههه  25±1 در گلخانههه در دمههاي هههاي پالسههتیکی تیههوب

سهاعت روشهنایی و تهاریکی متنهاوب      12و در شرایا سلسیوس 

په    F.culmorum قار زنی شده با  گیاهان مایهو  ندقرار گرفت

پهه  از  F. pseudograminearum مههاه و قههار  2از گذشههت 

و تلفیق هر دو گونه قارچی نیز پ  از شهش  روز  35گذشت 

 زانیه گهره سهاقه و م   نیطوقهه تها اوله    یدگیبراساس پوسهفته 

-1= 1، درصهد  4= 4) 5تا  4 اسیگسترش آن با استفاده از مق

 75-54= 4، درصد 54-25= 3، درصد 25-14= 2، درصد 14

و شدت بیمهاري محاسهبه    ی( بررسدرصد 75 <= 5و  درصد

  .(Wallwork et al., 2004شد )

در  هاي گندم ارزیابی میزان مقاومت ارقام و الینمنظور  به

( يریه پ  از آن که گیاه بهه مرحلهه بلهوم )مرحلهه خم     مزرعه

و تیمارها په  از عملیهات   چینی شده  سنبلهابتدا  گیاهانرسید 

ن و سه    یوزته دسهت آوردن عملکهرد    منظور بهه  بو اري به

طهور تصهادفی از خها  بیهرون      بوته در هر کرت به 14تعداد 

. سه    دندشه   کاغهذي نگههداري   هاي آورده شده و در پاکت

مقهدار   ها به آزمایشگاه منتق  و در اسرع وقت با تو ه به نمونه

اي )پوسیدگی( طوقه تا اولین گره سهاقه و   قهوهرند گسترش 

دهی و سه     نمره ،که در باال ذکر شد 5تا  4براساس مقیاس 

براسهاس فرمهول زیهر محاسهبه شهد      شدت بیمهاري  شاخص 

(Smiley and Yan 2009 and Wallwork et al. 2004.) 

  =(DSI%شاخص شدت بيماري )درصد 

تعداد گیاهان شمارش شهده در آن   ×مجموع )مقیاس شدت بیماري

 است. 144 ×باالترین عدد مقیاس( ×مقیاس(/ )تعداد ک  گیاهان 

براساس روش ارگینباش اوراکچی و همکاران بها انهدکی   

)شدت  5تا  4تغییرات، در گلخانه گیاهانی که براساس مقیاس 

و درصد شاخص شدت بیمهاري  ه بودند، بیماري( ارزیابی شد

 درصد نسهبتاً  35تا  14درصد بود مقاوم،  14 تا 1ها بین  در آن

. در مزرعه در نظر گرفته شددرصد حساس  35مقاوم و باالي 

 15تها   1هها   ي در آنمهار یشدت بشاخص درصد گیاهانی که 

 45ي مقهاوم و بهاال   درصد نسبتاً 45تا  15مقاوم و بود درصد 

 Wildermuth and) درصههد حسههاس در نظههر گرفتههه شههد   

McNamara 1994; Erginbas-Orakci et al., 2016.) 

 



  8937، اسفند 2، شماره 78های گیاهي: جلد     بیماریآفات و 

 ها داده ليو تحل هيو تجزح آزمايشي طر

 66تصهادفی بها    کهامالً در قالب طهرح   اي ات گلخانهآزمایش

تیمهار و   66اي بها   تیمار و هفت تکرار در تهران و آزمایش مزرعه

 در منطقه کهرو  یکام  تصادف يها بلو چهار تکرار در قالب طرح 

 بها  هذرگیري  هاي حاص  از آزمایش  دادهتبدی  س    ا را شد.

 با استفاده از نرم افهزار دست آمده  هاي به صورت گرفته و داده

 SAS نیشهتر یکهه ب  یمورد تجزیه و تحلی  قرار گرفت و ارقام 

  .ندشد ییشناسا دادندعوام  نشان  زمقاومت را به هر یو ا

 

 يجه و بحثنت

هاي مختلف گندم نسبت به مخلوو    بررسي واكنش ارقام و الين

 درگلخانه F. culmorumجدايه از قارچ  5

هاي حاص  نشان داد کهه بهین    نتیجه تجزیه واریان  داده

ههاي   هاي مورد بررسی از نظر مقاومت به  دایهه  ارقام و الین

اخههتالف  درصههد 1در سههطح مختلههف قههار  عامهه  بیمههاري 

بها    هها  ي میهانگین  لذا اقدام به مقایسهداري و ود داشت،  معنی

. میههانگین دشههدرصههد  5در سههطح  LSDاسههتفاده از آزمههون 

شاخص شهدت بیمهاري ارقهام مهورد بررسهی نشهان داد کهه        

 ویه با قهرار گهرفتن در   )دنا و بهرند(  C65و  C66تیمارهاي 

عنهوان   بهه  (هها  نیه ال ایه ارقام ) هی( نسبت به بقA)آماري گروه 

( بها کمتهرین شهدت    F06580G2-1) C37و تیمار  نیتر حساس

C62  (C-87-11،)C61  (C-87-18 ،)آلودگی به همراه تیمارههاي 

C52 (McCormick/Trego ،)C40 ،C57 ،C43 ،C57 ،C38 ،C35 

داراي حرف یکسهان   يآمار هاي با قرار گرفتن در گروه C54و

(Vبه ) شهدند و   ( محسهوب  هها  نیال ایارقام ) نیتر عنوان مقاوم

 (.3( در حد واسا قرار گرفتند ) دول ها نیال ایارقام ) هیبق

هاي مختلف گندم نسبت به مخلوو    بررسي واكنش ارقام و الين

 در گلخانه F. pseudograminearum  جدايه از پنج

  

هاي حاص  نشان داد کهه بهین    نتیجه تجزیه واریان  داده

 پهنج هاي مورد بررسی از نظر مقاومت به مخلو   ارقام و الین

درصهد اخهتالف    1در سهطح   F. pseudograminearum دایهه  

با استفاده   ها ي میانگین مقایسه داري و ود داشت بنابراین معنی

یهانگین شهدت   . مدرصد انجام شهد  5در سطح  LSDاز آزمون 

نشهان داد کهه    4بیماري روي ارقام مهورد بررسهی در  هدول    

( بهها قههرار گههرفتن در C-87-18) C61( و C-87-11) C62تیمههار 

 يماریشدت ب نیو دارا بودن کمتر VWو  Wهاي آماري  گروه

 F. pseudograminearum از قهار   هیه  دا 5نسبت به مخلهو   

ارههاي آزمهایش   همچنین سهایر تیم  ،مقاوم بودند یمورد بررس

، C58  ،C45 ،C54 ،C40 ،C52 ،C50 ،C43 ،C46 ،C42شهههام 

C47 ،C59 ،C38 ،C37 ،C53 ،C41 ،C51 ،C55 ،C64  وC35  بههها

( و دارا بهودن شهدت بیمهاري    Vهاي آماري )  قرار گرفتن در گروه

نسهبتاً   F. pseudograminearum  دایهه  5پایین نسبت به مخلو  

( با قرار گهرفتن  C66( و دنا )C65مقاوم بودند و ارقام بهرند )

( و دارا بهودن بهاالترین شهاخص شهدت     Aدر گروه آمهاري ) 

 بیماري حساس بودند.

هاي مختلف گندم نسبت به مخلوو    بررسي واكنش ارقام و الين

و  F. pseudograminearumهواي   جدايه از هور يوا از قوارچ    پنج

F.culmorum  در گلخانه 

ارقام  نیحاص  نشان داد که ب يها داده ان یوار هیتجز جهینت

از  هیه  دا پنجاز نظر مقاومت به مخلو   یمورد بررس يها نیو ال

 1در سهطح   F.culmorumو  F. pseudograminearum هاي قار 

 يمهار یشدت ب نیانگیم .و ود دارد يدار یاختالف معندرصد 

که رقم بهرنهد   دادنشان  5در  دول  یارقام مورد بررس يرو

(C65 ) با قرار گرفتن در گروه( آماريA)  و دارا بودن باالترین

ههاي   نسبت به مخلو   دایه( 28/78شاخص شدت بیماري )

، C62 (C-87-11)ي هها  نیارقام و الو  حساس بود هاي مذکور قار 

C58 (Burbot-6) ،C42 ،C52 ،C53 ،C35 ،C34 ،C38 ،C54  وC43  با

سههبت بههه مخلههو  ن (Zهههاي آمههاري ) قههرار گههرفتن در گههروه

 F.culmorumو  F. pseudograminearumههاي   هاي قار  هی دا

با قهرار   C61و  C37، همچنین تیمارهاي مقاوم بودند یمورد بررس

ههاي   ( نسبت به مخلهو   دایهه  S-Yهاي آماري ) گرفتن در گروه

نسهبتاً مقهاوم    35حدود بیماري شاخص شدت دو گونه قارچی با 

بودند و بقیهه تیمارهها در حدفاصه  بهین ایهن دو قهرار گرفتنهد.       



  هاي طوقه و ريشه ناشي از گونه هاي هاي مختلف گندم نسبت به بيماري پوسيدگي تعيين مقاومت تعدادي از ژنوتيپ: مهدوی امیری و همكاران

  Fusarium culmorumهاي مختلف گندم نسبت به مخلو  پنج  دایه قار    دول مقایسه میانگین شاخص شدت بیماري در ارقام/ الین -8جدول 
 درصد. 5در سطح  LSDبراساس آزمون در گلخانه 

Table 3. Comparison of disease severity index means of different wheat cultivars/lines inoculated with mixture of five Fusarium culmorum  
isolates based on LSD test at 5% probability level in greenhouse. 

Treatment 

no. 
Mean of disease 

severity index (%) 

Treatment 

no. 

Mean of disease 

severity index (%) 

Treatment 

no. 

Mean of disease 

severity index (%) 

C66 a* 74.85 C15 d-i 44 C51 n-t 25.71 

C65 a 73.71 C8 d-i 42.85 C58 n-t 25.14 
C20 b 58.28 C12 e-i 42.28 C56 n-t 25.14 

C7 b 57.14 C1 f-i 42.28 C60 24.57 n-u 
C21 bc 56 C30 g-i 41.14 C44 n-u 24.57 
C13 b-d 53.14 C2 g-i 41.14 C46 n-u 24 

C19 b-e 52.57 C18 g-i 41.14 C55 24 n-u 

C10 b-f 52.57 C3 g-i 41.14 C53 24 n-u 
C6 b-f 50 C23 g-k 40.57 C39 n-u 23.42 

C4 b-g 50.28 C16 j-k 39.42 C50 22.85 n-u 

C33 b-g 50.28 C17 h-l 37.14 C45 22.85 n-u 
C51 b-g 49.71 C11 i-m 34.85 C54 22.28 o-v 

C31 b-g 49.71 C5 i-m 34.28 C35 22.28 o-v 

C32 b-g 49.14 C34 j-n 30.85 C38 22.28 o-v 
C25 b-g 48.57 C29 k-o 30.28 C47 21.14 q-v 

C27 b-g 48 C64 l-p 30.28 C43 20.57 q-v 
C14 c-h 46.28 C49 l-q 28.57 C57 20.57 r-v 
C24 c-h 45.71 C36 m-r 28 C40 20.57 s-v 

C28 c-h 45.71 C63 m-s 27.42 C52 20 s-v 
C22 c-h 45.14 C52 m-s 26.85 C61 19.42 t-v 
C26 ch 45.14 C59 m-s 26.85 C62 17.71 uV 
C9 d-i 44.57 C41 m-t 26.28 C37 v 16 

*There is no significant difference between means having the same letters 
 .باشند یشده م  یتبد يها داده ان یوار هیبراساس تجز مارهایت يبند گروه یهستند ول هیاول يها ارائه شده داده يها نیانگیم*
 .رندیگ یبا هم ندارند و در یو گروه قرار م يدار یاختالف معن ياز نظر آمار باشند یحروف مشتر  م يکه دارا ییمارهایت

 

 هاي مختلف گندم نسبت به مخلو  پنج  دایه قار   دول مقایسه میانگین شاخص شدت بیماري در ارقام/ الین -4جدول 

 Fusarium pseudograminearum  براساس آزمون در گلخانهLSD  درصد. 5در سطح 
Table 4. Comparison of disease severity index means of different wheat cultivars/lines inoculated with mixture of five 

 Fusarium pseudograminearum isolates based on LSD test at 5% probability level in greenhouse 
Treatment 

no. 
Mean of disease 

severity index (%) 

Treatment 

no. 

Mean of disease 

severity index (%) 

Treatment 

no. 

Mean of disease 

severity index (%) 

C65 74.28 a * C20 41.41 d-k C63 28 n-u 
C66 72.57 a C14 40.57 d-l C35 26.28 o-v 

C15 54.28 b C29 40.57 d-l C64 25.71 o-v 
C7 53.14 bc C19 40 d-m C55 25.14 p-v 

C32 50.28 b-d C18 40 d-m C51 24.57 q-v 
C25 49.14 b-e C33 40 d-m C41 24.57 r-v 
C1 48.57 b-e C31 39.42 e-m C53 23.42 s-v 
C3 48.57 b-e C5 39.42 e-m C37 23.42 s-v 

C28 48 b-e C11 38.28 e-m C38 23.42 s-v 

C8 47.42 b-f C21 36.57 f-n C59 22.85 s-v 
C16 47.42 b-f C26 36.57 f-n C47 22.85 s-v 

C12 46.85 b-g C57 34.85 h-o C42 22.85 s-v 

C17 46.28 b-g C30 34.28 i-p C46 22.85 s-v 
C22 45.71 b-g C23 33.71 i-q C43 22.28 t-v 

C10 44.57 b-h C27 33.14 j-r C50 22.28 t-v 

C13 44.57 b-h C48 33.14 j-r C52 22.28 t-v 
C60 44 b-i C56 33.14 j-r C40 22.28 t-v 

C9 43.42 b-i C44 32.57 k-s C54 21.14 u-v 

C6 42.85 b-j C49 31.42 l-t C45 21.14 u-v 
C2 41.71 d-k C36 30.85 l-t C58 20.57 u-v 

C24 41.14 d-k C34 30.28 m-t C61 18.85 vw 
C4 41.14 d-k C39 28.57 n-u C62 13.71 w 

*There is no significant difference between means having the same letters 
 باشند یشده م  یتبد يها داده ان یوار هیبر اساس تجز مارهایت يبند گروه یهستند ول هیاول يها ارائه شده داده يها نیانگیم* *
 .رندیگ یبا هم ندارند و در یو گروه قرار م يدار یاختالف معن ياز نظر آمار باشند یحروف مشتر  م يکه دارا ییمارهایت



  8937، اسفند 2، شماره 78های گیاهي: جلد     بیماریآفات و 

هاي مختلف گندم نسبت به مخلوو    واكنش ارقام و الين بررسي

 اي در كرج  در شرايط مزرعه F. culmorumجدايه از قارچ  پنج

 از نظهر  ارقهام تو ه به  هدول تجزیهه واریهان  بهین      با

اخهتالف   درصد 1در سطح   بیماريآلودگی به  شاخص شدت

بها    هها  ي میهانگین  و ود داشت لذا اقهدام بهه مقایسهه    دار معنی

(. 6د ) هدول  شه درصهد   5در سهطح   LSDآزمون  استفاده از

 C9الیههههن  کههههه ههههها نشههههان داد  مقایسههههه میههههانگین 

(MUTUS*2/CHONTE)  وC66  )شههاخص بهها بیشههترین )دنهها

( با قرار گهرفتن در  43/61و  442/62ترتیب  )به  شدت بیماري

، C24 ،C2 ،C12( به همراه سایر تیمارها شهام   ABو  Aگروه )

C21 ،C14 ،C15 ،C65 ،C23 ،C6 ،C25 ،C63 ،C32 ،C57 ،C27 ،

C18 ،C45 ،C37  وC55 ههها(  نسههبت بههه بقیههه ارقههام )یهها الیههن

بها   C62 (C-87-11) يهها  نیه و ارقهام و ال ترین  عنوان حساس به

در ( بها قهرار گهرفتن    64/37)  بیمهاري شاخص شدت کمترین 

 C61( و GA951079-3-5/Neuse) C50( و Oآمهههاري ) گهههروه

(C-87-18 )   و  54/45بهه ترتیهب   )  با شهاخص شهدت بیمهاري

بهه   M-Oو  NOآمهاري   ههاي  ( با قرار گهرفتن در گهروه  81/45

 شدند.  محسوب  ها( ترین ارقام )یا الین عنوان متحم 

هاي مختلف گندم نسبت به مخلو   عملكرد ارقام و الين بررسي

  اي در كرج:  مزرعه در شرايط F. culmorumجدايه از قارچ  پنج

 از نظهر  ارقهام با تو ه به  هدول تجزیهه واریهان  بهین     

و ود داشت لهذا   دار اختالف معنی درصد 1در سطح  عملکرد

در سطح  LSDآزمون  با استفاده از  ها میانگین ي اقدام به مقایسه

 کهه  هها نشهان داد   (. مقایسه میانگین7گردید ) دول درصد  5

بهها قههرار گههرفتن در   C32و  C36 ،C48 ،C55 ،C62ي تیمارههها

بهه   ( از میهانگین عملکهرد بهاالتري نسهبت    Aهاي آماري ) گروه

، C65 ،C44همچنین تیمارههاي   سایر تیمارها برخوردار بودند.

C18  وC13 با قرار گرفتن در گروه ( هاي آماريV  از کمتهرین )

میانگین عملکرد در مقایسه با سایر تیمارها برخهوردار بودنهد.   

 
 هاي هاي مختلف گندم نسبت به مخلو  پنج  دایه ازهر یو از قار   دول مقایسه میانگین شاخص شدت بیماري در ارقام/ الین -5جدول 

Fusarium pseudograminearum  وFusarium.culmorum در گلخانه . 
Table 5. Comparison of disease severity index means of different wheat cultivars/lines inoculated with mixed of five 

 Fusarium pseudograminearum and Fusarium culmorum isolates based on LSD test at 5% probability level in greenhouse. 

Treatment 

no. 
Mean of disease 

severity index (%) 

Treatment 

no. 

Mean of disease 

severity index (%) 

Treatment 

no. 

Mean of disease 

severity index (%) 

C65 78.28 a* C5 52 f-n C57 42.28 m-u 
C66 75.42 ab C27 51.42 f-n C49 42.28 m-u 

C7 67.42 bc C12 51.42 f-n C51 41.71 n-v 

C15 66.85 bc C2 50.85 f-n C45 40 o-w 
C60 65.71 b-d C33 50.85 f-n C47 40 o-w 
C10 65.14 b-d C21 50.85 f-n C59 38.28 p-x 
C31 64.57 c-e C1 50.85 f-n C50 38.28 p-x 
C16 61.14 c-f C14 50.85 f-n C41 38.28 p-x 

C24 58.85 c-g C32 49.71 g-o C40 36.57 q-x 

C18 58.85 c-g C17 49.14 g-o C36 36 r-y 
C19 58.28 c-h C9 49.14 g-o C61 35.42 s-y 

C25 58.28 c-h C23 48.57 g-p C37 34.85 s-y 

C20 57.71 c-h C63 48.57 g-p C43 33.71 t-z 
C8 57.14 c-i C44 48.57 g-p C54 33.71 t-z 

C55 57.14 c-i C64 48 h-p C38 32.57 u-z 

C4 56 d-j C11 46.85 i-q C34 31.42 v-z 
C26 55.42 d-k C51 46.85 i-q C35 29.71 w-z 

C28 55.28 e-l C6 46.28 j-r C53 29.14 x-z 

C13 52.57 f-m C56 45.14 k-s C52 29.14 x-z 
C29 52.57 f-m C30 45.14 k-s C42 28 x-z 

C22 52 f-n C39 44 l-t C58 25.71 y-z 

C3 52 f-n C46 43.42 m-t C62 24 z 

*There is no significant difference between means having the same letters 

 باشند یشده م  یتبد يها داده ان یوار هیبر اساس تجز مارهایت يبند گروه یهستند ول هیاول يها ارائه شده داده يها نیانگی*م

 .رندیگ یبا هم ندارند و در یو گروه قرار م يدار یاختالف معن ياز نظر آمار باشند یحروف مشتر  م يکه دارا ییمارهایت



  هاي طوقه و ريشه ناشي از گونه هاي هاي مختلف گندم نسبت به بيماري پوسيدگي تعيين مقاومت تعدادي از ژنوتيپ: مهدوی امیری و همكاران

  Fusarium culmorum   دایه پنجمخلو   به نسبت شهاي مورد آزمای شاخص شدت آلودگی ارقام و الین   دول مقایسه میانگین -6جدول 

 تحت شرایا مزرعه در کرو
Table 6. Comparison of disease severity index means of different wheat cultivars/lines inoculated with mixture of five Fusarium culmorum  

isolates based on LSD test at 5% probability level at Karaj station 

Treatment 

no. 
Mean of disease 

severity index (%) 

Treatment 

no. 
Mean of disease 

severity index (%) 
Treatment 

no. 
Mean of disease 

severity index (%) 

C9 62.002 a* C38 53.18 b-n C64 50.04 d-n 
C66 61.43 ab C54 53.06 b-n C42 49.70 e-n 
C24 60.39 a-c C3 53.01 b-n C58 49.63 e-n 

C2 58.14 a-d C22 52.87 c-n C48 49.60 e-n 

C12 57.73 a-e C17 52.85 c-n  C33 49.59 e-n 
C21 57.73 a-e C20 52.83 c-n C11 49.09 f-n 
C14 57.21 a-f C1 52.82 c-n C29 48.97 f-n 
C15 56.97 a-g C40 52.58 c-n C31 48.89 f-n 
C65 56.44 a-h C30 52.11 c-n C36 48.85 f-n 

C23 55.28 a-i C5 51.62 d-n C60 48.62 g-n 

C6 55.24 a-i C34 51.54 d-n C28 48.16 h-n 
C25 55.06 a-j C53 51.02 d-n C46 47.72 i-n 

C63 54.89 a-k C26 50.81 d-n C16 47.67 i-n 

C32 54.65 a-l C13 50.67 d-n C35 47.45 i-n 
C57 54.62 a-l C56 50.66 d-n C44 47.07 j-n 

C27 54.40 a-l C7 50.65 d-n C47 46.92 j-n 

C18 54.28 a-m C43 50.59 d-n C51 46.62 j-n 
C45 54.02 a-m C19 50.58 d-n C52 46.52 k-n 

C37 53.89 a-n C39 50.54 d-n C49 46.32 i-n 

C55 53.68 a-n C10 50.53 d-n C61 45.89 m-o 
C8 53.56 b-n C4 50.13 d-n C50 45.54 no 

C41 53.42 b-n C59 50.08 d-n C62 37.64 o 

*There is no significant difference between means having the same letters 

 .رندیگ یبا هم ندارند و در یو گروه قرار م يدار یاختالف معن ياز نظر آمار باشند یحروف مشتر  م يکه دارا ییمارهای* ت

 

 .تحت شرایا مزرعه در کرو Fusarium culmorum   دایه 5مخلو   به نسبت شهاي مورد آزمای ارقام و الین عملکرد   دول مقایسه میانگین -7 دول 
Table 7. Comparison of yield means of different wheat cultivars/lines inoculated with mixture of five Fusarium culmorum isolates based on LSD test 

at 5% probability level at Karaj station. 
Treatment 

no. 
Mean of Yield  

(g) 

Treatment 

no. 

Mean of Yield 

 (g) 

Treatment  

no. 

Mean of Yield  

(g) 

C36 686.67a* C27 515.50e-m C52 442.33j-t 
C48 671.88ab C21 514.75e-m C30 440.00k-t 

C55 661.92a-c C19 511.75e-n C5 439.50k-t 
C62 661.81a-c C31 505.00f-o C39 438.75k-t 

C32 630.00a-d C53 502.75f-p C20 431.00l-t 

C26 596.00b-e C64 501.50f-p C22 430.75l-t 
C58 595.88b-e C61 500.50f-p C15 425.75m-u 
C51 588.50b-f C50 499.50f-p C2 423.00n-u 

C29 584.50b-g C9 498.25g-p C1 420.75o-u 

C54 578.00c-g C40 486.67h-q C3 419.25o-u 

C47 572.00c-h C41 476.50i-r C12 417.50o-u 

C63 568.50d-h C4 467.75i-s C33 416.50o-u 

C10 536.00e-i C23 466.75i-s C59 415.00p-u 
C60 535.33e-i C17 465.75i-s C49 413.13p-u 

C28 532.13e-j C7 459.75i-s C37 406.67q-u 

C42 531.67e-j C35 455.67i-s C6 398.25q-u 
C46 524.50e-k C14 455.67i-s C66 395.25r-u 

C45 523.44e-k C57 454.50i-s C11 388.25r-u 

C38 520.50e-l C24 449.50i-s C13 384.75s-v 
C56 517.63e-l C16 449.13i-s C18 356.63t-v 

C34 516.75e-l C43 444.75j-t C44 339.50u-v 

C25 515.50e-m C8 443.25j-t C65 295.75v 

*There is no significant difference between means having the same letters 

 .رندیگ یبا هم ندارند و در یو گروه قرار م يدار یاختالف معن ياز نظر آمار باشند یحروف مشتر  م يکه دارا ییمارهای* ت



  8937، اسفند 2، شماره 78های گیاهي: جلد     بیماریآفات و 

 يههها نیههالنتههایج بررسههی در مزرعههه نشههان داد کههه    

C62 (C-87-11)  وC61 (C-87-18) سسههه مؤپالسههم  کههه از ژرم

و همچنین الیهن   باشند ینهال و بذر م هیاصالح و ته قاتیتحق

C50 (GA951079-3-5/Neuse) دباش یم تیمیپالسم س که از ژرم 

گنهدم در   شهه یطوقهه و ر  یدگیبه پوسه  یمقاومت خوب يدارا

شود مقاومت الین  گونه که مشاهده می همان بودند. کرومنطقه 

C-87-11  41 -2از مقاومهههههت ارقهههههام ،Sunco  وBurbot-6 

 والهور  و همکهاران  توسها  ( که C58و  C59 ،C60ترتیب  )به

و طوقهه گنهدم    شهه یر یدگیپوس يماریب مقاوم بهارقام عنوان  به

 (.Wallwork et al., 2004) باشهند  یمه  شهتر یانهد ب  شهده  یمعرفه 

( از میانگین عملکهرد خهوبی نیهز    C-87-11همچنین این الین )

 هایی   ها برخوردار بود. البتهه از آن  نسبت به سایر ارقام و الین

که مقایسه میانگین عملکرد تیمارها در سطح کوچکی صورت 

دست آوردن نتیجه قطعی نیاز بهه انجهام مجهدد     گرفته براي به

باشهد   تر و حداق  دو فص  کشت مهی  وسیعآزمایش در سطح 

 باشد.  که در دست اقدام می

 ایدر شهرا  C61 (C-87-18)و  C62 (C-87-11)ههاي   الیهن 

ي مهار یبا داشتن شهدت ب  F. culmorum نسبت به ي نیزا گلخانه

 .Fو نسهههبت بهههه درصهههد  42/11و  71/17ترتیهههب  بهههه

pseudograminearum 71/13ترتیهب   به يماریبا داشتن شدت ب 

ه و برخهوردار بهود   یخهوب  اریاز مقاومت بسه درصد  85/18و 

 و F. culmorumنسههههبت بههههه تلفیههههق هههههر دو قههههار  

F. pseudograminearum ترتیب با شدت بیمهاري   در گلخانه به

همچنین الین . ندبرخوردار بود یاز مقاومت خوب 42/35و  24

C50 (GA951079-3-5/Neuse)   نسهبت بهه   نیهزF. culmorum   بها

  F. pseudograminearumدرصد و نسبت بهه  85/22داشتن شدت 

 ههر دو قهار    قیه درصد و تلف 28/22 يماریبا داشتن شدت ب

F. culmorum  وF. pseudograminearum    در گلخانه بها شهدت

. ایهن  برخهوردار بهود   یخهوب اً نسهبت از مقاومت  28/38 يماریب

مقاومت میزان که و همکاران  يررو ریاختحقیق با آزمایشات 

رقههم و الیههن پیشههرفته گنههدم نههان و دوروم را نسههبت بههه  74

تحههت  F. pseudograminearum و F. culmorum يههها گونههه

در دو منطقهه کهرو و کرمانشهاه     يا و گلخانه يا مزرعه ایشرا

-Cشرفتهیپ نیو ال تیمیاز س BURBOT- 6و رقم کرده  یبررس

نههال و بهذر را    هیه اصهالح و ته  قهات یتحق سهه سؤاز م  87-18

 ,.Razavi et al)تطهابق دارد نمودنهد   یعنوان رقم مقاوم معرف به

2017.)  

نسههبت بههه  در آزمایشههات صههورت گرفتههه در گلخانههه 

همچنهین  و  F. pseudograminearumو  F. culmorum يها گونه

 يهها  نیه المهذکور عهالوه بهر     ههر دو گونهه   قیه نسبت به تلف

C62 (C-87-11)  وC61 (C-87-18) اصهالح   قاتیسسه تحقؤم از

ههاي   داشهتند، ژنوتیهپ   یمقاومت خهوب که نهال و بذر  هیو ته

(Prostor )C35( ،F06580G2-1 )C37( ،F06659G6-1 )C38 ،

(POLOVCHANKA/PEHLIVAN )C43( ،McCormick/Trego )

C52( ،VA01W-205/TX99D4628 )C54،(F06659G6-1)  C38 ،

C34 (Gelibolu)،C53 (AWD99*5725/FL9547)   وC58 

(BURBOT- 6)   اي از  از سیمیت نیز همگی در مرحلهه گیاهچهه

ههاي   خوبی برخوردار بودند. این نتایج بها یافتهه   مقاومت نسبتاً

از  BURBOT-6رقههم ررههوي و همکههاران کههه اعههالم کردنههد 

اصالح و  قاتیسسه تحقمؤاز  C-87-18شرفتهیپ نیو ال تیمیس

نهال و بذر در هر دو منطقه کهرو و کرمانشهاه در ههر دو     هیته

بر خوردار بودنهد   یخوب اریاز مقاومت بس شیآزما يسال ا را

 (.Razavi et al., 2017تطابق دارد )

اي مشهخص   اي و گلخانهه  هاي مزرعهه  با تو ه به بررسی

باشهند   شد که ارقام بهرند و دنا کهه از نهوع گنهدم دروم مهی    

 F. Pseudograminearumو  F. culmorum  هگوننسبت به هر دو 

 و تلفیههق ایههن دو گونههه در گلخانههه و همچنههین نسههبت بههه  

F. culmorum     در مزرعه بسیار حساس بودند که ایهن یافتهه بها

رقم  74همکاران که میزان مقاومت نتایج آزمایشات رروي و 

 يهها  و الین پیشرفته گنهدم نهان و دوروم را نسهبت بهه گونهه     

F. culmorum و F. pseudograminearum  ایتحهههت شهههرا 

 یدر دو منطقه کهرو و کرمانشهاه بررسه    يا و گلخانه يا مزرعه

(، همچنین Razavi et al., 2017مطابقت دارد ) بودند کامالًکرده 

گهزارش نمودنهد   نیز در آزمایشات خود وال ور  و همکاران 
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 حساسیت بیشتري نسبت بهه گنهدم نهان دارد   و  و گندم دوروم که 

. (Wallwork et al., 2004) که این با نتایج این تحقیهق تطهابق دارد  

عالوه بر این، ارقام بهرند و دنا از میهانگین عملکهرد کمتهري    

( بهه سهایر ارقهام و    گهرم  25/315و  75/215ترتیب  نسبت )به

 يهها  یدگیکه پوس یدر مناطق نیبنابراها برخوردار بودند،  الین

بایست از ارقام دروم استفاده  نمیباشند  یم عیشا شهیطوقه و ر

گنهدم دوروم،  هو    ایه نهان   گنهدم  با سهیدر مقاشود، همچنین 

بها ایهن   دههد   یها را نشان م تجمع قار  عترینسبتاً زودتر و سر

 شهود  یارقام  و مشهاهده مه   ي درعملکرد کمتر و ود کاهش

(Smiley et al. 2005, Daniel and Simpfendorfer 2012)  بنابراین

دهد  یآلوده نشان م اهانیگ رد  پاتوژن ي ازشتریغلظت بو ود 

پوسهیدگی  دوروم نسبت به  اینان گندم که انواع  و نسبت به 

په  در منهاطقی کهه ایهن     دارند  يشتریتحم  بطوقه و ریشه 

بایست پ  از  و اقدام بهه کشهت گنهدم     بیماري و ود دارد نمی

مایه را به شدت افزایش داده و منجر بهه کهاهش    نمود زیرا  و زاد

 (.Liu et al. 2012b)شود  شدید عملکرد در محصول گندم می

هههاي محههدودي در شناسههایی منههابع  دیههد  تنههها تههالش

شهده  هاي مختلهف انجهام    پالسم مقاومت با آزمایش روي ژرم

است. یکی از دالی  احتمالی در عدم اشتیا  به غربالگري ژرم 

پالسم براي شناسایی منابع  دید مقاومت به پوسیدگی طوقهه  

هها مهورد     و ریشه این است که وقتی تعداد زیهادي از ژنوتیهپ  

تولیهد نتهایج قابهه  تکهرار بهها     گیرنهد غالبههاً  ارزیهابی قهرار مههی  

  احتمهالی دیگهر   مو ود دشوار است. دلیه   هاي سنجش روش

ثر ؤگیهري مه   هاي مقاومت و چگونگی انهدازه  عدم در  مؤلفه

ها است. در شناسایی منابع مقاومت بهه پوسهیدگی طوقهه و     آن

ریشه تنها سه گزارش خار ی در مورد غربالگري ژرم پالسهم  

هها در   و ود دارد. هر سه گزارش براسهاس سهنجش گیاهچهه   

ر مهورد گنهدم   هها د  گلخانه اسهت. دو مهورد از ایهن گهزارش    

(  و دیگري Purss 1966ژنوتیپ ) 444باشد که یکی حدود  می

 ژنوتیهههپ را مهههورد ارزیهههابی قهههرار دادنهههد  2544حهههدود 

(Liu et al. 2011     همچنهین لیهو و همکهاران بهیش از .)1444 

(. در  این Liu et al. 2012aژنوتیپ  و را نیز ارزیابی کردند )

هها   نکته رروري است که ارزیابی تعهداد بیشهتري از ژنوتیهپ   

کهه   دههد و ایهن   شان  دستیابی به منابع مقاومت بهتر را افزایش مهی 

کیفیت منابع مقاومت، هم در تعیین کیفیت نتایج مطالعات ژنتیکهی و  

ههاي شناسهایی    روش ثر بهودن ؤهم اصالح نژاد نیز بستگی بهه مه  

اي  آزمایشهات مزرعهه  کهه در   (phenotyping methodها ) فنوتیپ

هاي  هو مقهاوم    شود دارد.  الب است که بیشتر ژنوتیپ استفاده می

نسبت به پوسیدگی طوقه و ریشه که از غربالگري ژرم پالسهم  هو   

ت ي( از شهر  آسهیا نشه   Liu et al. 2012a) گزارش شهده اسهت  

اند  ایی که بیماري پوسیدگی طوقه و ریشه یو بیماري  گرفته

رسهد   نظر می (. بهChakraborty et al. 2006یست )عمده غالت ن

علت و ود تنوع ژنتیکهی زیهاد در ژرم پالسهم     این موروع به

 مو ود در منطقه فو  باشد.

مقاوم در هاي گندم  پیژنوتطور که ذکر شد تعداد  همان

محهدود اسهت   بسیار  شهیطوقه و ر یومیفوزار یدگیبرابر پوس

با سطح قابه    دی د هاي پیژنوت ییشناسا ایتوسعه و  نیبنابرا

 یعنه یگنهدم   دکننهدگان یتولتوانهد بهراي    میمقاومت  ی ازقبول

ژرم پالسهم مقهاوم    اسهتفاده از  بسیار سودمند باشد.کشاورزان 

مهدیریت تلفیقهی    و تناوب زراعیها مانند  روش ریساهمراه  به

 شیباعههث کههاهش خسههارت و افههزا تیههدر نها (IPMآفههات )

(. Erginbas-Orakci et al., 2010د )عملکهرد دانههه خواهههد شه  

و  نیثرترؤبهاال مه   عملکهرد مقهاوم بها    يهها  پیاستفاده از ژنوت

در  ژهیو به خاکزاد يها کنترل پاتوژن يروش برا نیتر ياقتصاد

 يهها  سهتم یو س شهده ها کشت  که غالت در آن یمناطق خشک

تمهام   ثر اسهت. ؤ( دارند مه monoculture cropping) یکشتتو 

پوسیدگی طوقه و  مقاومت بهاز نظر هاي مورد بررسی  ژنوتیپ

هاي مختلفهی را   ر شرایا گلخانه و مزرعه واکنشریشه گندم د

 F. pseudograminearumو  F. culmorum هاي   دایهنسبت به 

 یدگی/پوسه يها با تو ه به شدت قههوه ا  پینشان دادند. ژنوت

شهدند.   سهه یمقا و با یکهدیگر شدند  يطبقه بند ي طوقه و ریشهرو

کهه   C61 (C-87-18)و  C62 (C-87-11) يهها  نیالمانند  هایی نوتیپژ

هم در گلخانه و هم در مزرعه شدت بیماري کمتري داشتند و 

و همچنهین   در هردو شهرایا نتهایج مشهابهی را نشهان دادنهد     
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عنهوان   توان به میانگین عملکرد باالتري در مزرعه داشتند را می

 ماد در نظر گرفت. مطهابق گهزارش  قاب  اعتو  هاي مقاوم الین

 یدگیپوسه  يمهار یب در پاسخ به زیادي راتییتغ اسمایلی و یان 

 نیهی و هود داشهته و تع   يمتمهاد  انیسال یدر ط طوقه و ریشه

گندم دشوار  يها یپقاب  اعتماد در تحم  ارقام ژنوت استاندارد

کههه  اتههیریی، تغنی. بنههابرا(Smiley and Yan 2009) اسههت

از  یممکهن اسهت ناشه   شود  خصو  در مزرعه مشاهده می به

گلخانه در باشد. عالئم در  یطیو عوام  مح ناهمگونه زنی یما

 يبهرا  ایدر گلخانه مح رایتر بودند ز مشخص مزرعهبا  سهیمقا

 يا گلخانهه  شهات یآزما يبرا نی. همچنبهینه بود يماریتوسعه ب

مزرعهه بها    در مقابه  خها   استفاده شهد کهه   خا  سترون از 

 .بگذارد ریتيث يماریبر توسعه ب تواند میآن  دهیچیپ ستمیاکوس

 ههاي  شام  ژنوتیهپ  گندم نان پیژنوت 12مطالعه،  نیدر ا

C62 (C-87-11) و C61 (C-87-18)، يههههههههها پیههههههههژنوت 

(Prostor) C35 ،(F06580G2-1) C37 ،(F06659G6-1) C38، 

 

(POLOVCHANKA/PEHLIVAN) C43،(McCormick/Trego) 

C52 ،(VA01W-205/TX99D4628) C54 ،C50 (GA951079-3-

5/Neuse) ،C34 (Gelibolu)،C53 (AWD99*5725/FL9547)  و

C58 (BURBOT- 6) در برابهههر  تیمیاز سهههF. culmorum و 

F. pseudograminearum ًکههه بههراي  باشههند مقههاوم مههی نسههبتا

 د.نشو یم هیتوص ينژاد به نهیدر زم شتریمطالعات ب

 

 سپاسگزاري

نگارندگان از سرکار خانم دکتر گول ارگینباش اراکچی و 

 ناب آقاي دکتر عامر دبابات و  ناب آقاي دکتر  الل کمالی 

ههاي   محققین سیمیت به خاطر در اختیار گذاشتن ارقام و الین

ههاي گیاههان    ویژه بخش تحقیقات بیمهاري  پیشرفته گندم و به

اي ایهن تحقیهق   خاطر فراهم نمودن امکانات در راستاي ا ر به

 نمایند. س اسگزاري می
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