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 چکیده
ی هادادهجدایه با توجه به نتایج  31از این تعداد  .شد و شناسایی جداسازیاز استان اردبیل  Pyrenophora tritici-repentisجدایه قارچ  61در این بررسی 

، آبادارسپتنوع ژنتیکی بین سه جمعیت قارچ شامل ی تعیین نژاد در گلخانه انتخاب گردید. هابررسیبرای  ،مولکولی و نیز در نظر گرفتن منطقه جغرافیایی

محاسبه گردید.  2294/1 برابر با Gstو میزان  1961/1 ( برابر باNm) بررسی تنوع ژنی میزان جریان ژنی طی. مشاهده شداستان اردبیل سوار بیلهو  میگر

نتایج آنالیز واریانس  . طبقبرآورد گردید 256/1( p > =111/1) برابر با PhiPTبود. ضمنا  2663/1 ( برابر باHt) میزان تنوع ژنتیکی برای کل جمعیت

زا در ژاد غالب بیمارینژاد یک به عنوان نمربوط بود. ها جمعیتواریانس کل به بین  %21و فقط ها جمعیتاز واریانس ژنتیکی به درون  24%مولکولی 

 زنیمایهی گندم در گلخانه از طریق هاگیاهچه. استقرار آلودگی روی شدرقم رایج گندم در گلخانه استفاده  41استان اردبیل برای ارزیابی مقاومت 

تایج واکنش نمیانگین شاخص بیماری در ارقام مختلف محاسبه و مقایسه گردید. شده انجام گرفت.  قارچ و نیز تزریق عصاره فیلتر ومدیسوسپانسیون کنی

ارقام 11%، احسان و دریا نیز که جمعا 3ارقام رایج گندم نسبت به عامل بیماری در گروه حساس قرار دارند. چهار رقم مروارید، مغان  %61ارقام نشان داد 

نابع مهمچنین گردد. میطق مستعد شیوع بیماری توصیه ادر گروه مقاوم قرار گرفتند. استفاده از این ارقام مقاوم برای منند دشمیمورد بررسی را شامل 

 نیز مورد استفاده قرار گیرند. نژادی بههای توانند در برنامهآمده از این پژوهش، می دستمقاومت به

  Pyrenophora tritici-repentisنژاد، ، مقاومت ،، رقمژنتیکی تنوع :کلیدی کلمات
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Abstract 

 In this study, 96 isolates of Pyrenophora tritici-repentis from Ardabil province were isolated and identified. According to 

the results of molecular data and considering the geographical area, thirty isolates were selected for race identification studies 

in greenhouse. Genetic diversity was detected between three fungal populations including Parsabad, Germi and Bilesavar in 

Ardabil province. During the study of gene diversity, the amount of gene flow (Nm) was equal to 1.6890 and the amount of 

Gst was equal to 0.2284. The rate of genetic diversity for the whole population (Ht) was 0.2993. PhiPT was estimated to be 

0.259 (p> = 0.010). According to the results of AMOVA, 74% of total variance was attributed to within populations while 

only 26% of that was related to between populations. Race1 of the pathogen as the main race was used in Ardabil province to 

evaluate the resistance of forty wheat cultivars in greenhouses. Inoculation was carried out using fungal conidial suspensions 

and fungal culture filtrates. The Mean Disease Index in different cultivars was calculated and compared. The results of 

cultivars' reaction showed that 90% of studied wheat cultivars are in the susceptible group to the pathogen. Four cultivars of 

Morvarid, Moghan 3, Ehsan and Darya, which together comprise 10% of the studied cultivars, were included in the resistant 

group. The use of these resistant cultivars is recommended for areas with a high possibility of disease outbreaks. In addition, 

breeders can use the sources of resistance for future breeding programs. 
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 مقدمه

 Pyrenophora tritici-repentisبا عامل خرماییلکهبیماری 

(Died.) Drechs Shoemaker) مهم هایبیماری ترینیکی از مهم 

ی هالکهبه صورت  بیماری عالیمباشد. میدر ایران و جهان  گندم

شوند. در ارقام میای تیره کوچک تا سیاه در سطح برگ شروع قهوه

ی هازخمافتد ولی در ارقام حساس میمقاوم گسترش زخم اتفاق ن

 .Orolaza et al) شودمیکلروتیک و یا نکروتیک وسیع مشاهده 

های اخیر از شیوع و گسترش در ایران این بیماری طی سال .(1995

 یزیادی برخوردار شده است. پراکندگی بیماری در کشور و در برخ

است که گاهی یافتن مزارع حدی گلستان بهمناطق از جمله استان 

 ;Momeni et al. 2014فاقد عالیم بیماری بسیار سخت است )

Mehrabi et al. 2015; 2017).  عالوه بر کاهش کیفیت بذور گندم

تا  5به لحاظ عملکرد، میانگین درصد خسارت این بیماری معادل 

آل برای توسعه گیری و ایدهدرصد می باشد که در شرایط همه 11

 (. Singh et al. 2010رسد )هم میدرصد  46بیماری تا 
در چهار  P. tritici-repentisی هاجدایهاولیه بندی گروهطبق 

ی بر اساس توانایبندی گروه، که این گیرندمیپاتوتیپ عمده قرار 

 ارقامدر ایجاد نکروز یا کلروز و یا هر دو در یک سری از  هاجدایه

 & Lamari)بود  6B-365و  Glenlea ،Salamouniافتراقی شامل 

Bernier 1989a ی دیگری نیز از نقاط مختلف دنیا هاپاتوتیپ(. بعدا

زا گزارش گردید و براساس توانایی تولید نژادهای جدید بیماری

بندی در هشت نژاد گروهخرماییلکهی قارچ عامل بیماری هاجدایه

 (.Lamari et al. 2003) شدند
برای بررسی ژنتیک مطالعات متعددی نیز در سراسر دنیا 

-P. triticiتنوع ژنتیکی جدایه های  انجام شده است. جمعیت قارچ

repentis   با استفاده از نشانگرهایAFLP  (Friesen et al. 2005; 

Leisová et al. 2008 ،)ISSR (Moreno et al. 2008 و )RAPD 

(Mironenko et al. 2007.مورد مطالعه قرار گرفته است ) 

ر انگشبا کمک ن قارچ ی ایرانی و کاناداییهاجمعیتهمچنین 

SSR ا ب ی قارچیهاجدایه. طبق نتایج بررسی اخیر شدند بررسی

در کالسترهای مجزا قرار نگرفتند ولی از نظر  نژاد بهتوجه 

در کالسترهای  ییو کانادا یی ایرانهاجدایهجغرافیایی تا حدودی 

 (. Momeni et al. 2019تفکیک شده و مجزایی قرار گرفتند )

(، Singh & Hughes 2006بر اساس مطالعات ژنتیکی مختلف )

های ( و بررسی واکنشSingh et al. 2007زایی )مطالعات بیماری

ی مختلف قارچ، مشخص گردید که هاجدایهنسبت به  گندم

پاتوسیستم از مدل توکسین و طبق تئوری ژن برای ژن پیروی 

زایی که هر یک از نژادهای قارچ های فرضی بیماریو ژنکند می

با توجه  (.Singh et al. 2010) شده استتا حدودی مشخص  ،دارند

حله مقاومت در مر یابیارز نیب یو مثبت میارتباط مستق نکهیبه ا

 Evans etبالغ در مزرعه مشاهده شده است ) اهانیو گ ایگیاهچه

al.1992 در  یمصنوع یگندم با آلودگ یهاگیاهچه غربال( لذا

 اهیاز گ یبزرگتر یهاجمعیتکند که میامکان را فراهم  نیگلخانه ا

 یمورد بررس کسانی طیتحت شرا یماریمقاومت به ب یابیارز یبرا

در مناطق  یماریمتعدد ب یهاگیریهمه لیدل به. رندیقرار گ

 (Momeni et al. 2011; 2013از جمله ایران ) ایدن خیزگندممختلف 

احساس  شیاز پ شیمقاومت ب عیبه ارقام مقاوم با دامنه وس ازین

 گردد. می

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی مقاومت ارقام رایج گندم نسبت 

 ودبگندم در استان اردبیل  خرماییلکهغالب عامل بیماری  نژاد به

میایی شیغیرمدیریت  برایتا بتوان با معرفی ارقام متحمل یا مقاوم 

در آینده پژوهش این همچنین نتایج حاصل از . نمودبیماری اقدام 

 . نمود یاری خواهدتولید ارقام مقاوم  را در نژادگرانبه

 

 هامواد و روش

  P. tritici-repentisی قارچ هاجدایهو جداسازی  آوریجمع
 های نمونه کاری استان اردبیلپس از بررسی مناطق گندم

گرمی،  شاملعمدتا از مناطق شمالی استان مشکوک به آلودگی 

 وکند تازهاصالندوز، مغان )شامل مناطق  آبادپارسو  سواربیله

هر مزرعه تعداد کافی برگ با عالیم  در .به دست آمد (آبادپارس

مشکوک به بیماری و فاصله هر برگ تا برگ دیگر حداقل یک متر 

برای جداسازی بیمارگر،  (. Momeni et al. 2014) شدانتخاب 

پس از  دارای عالیم بیماری، قطعه برگ چهارتا  سهحدودا 

 هایبه تشتک % 1/1هیپوکلریت سدیم رقیق شده ضدعفونی با 

طوریکه سطح رویی بهمنتقل شدند،  % 5/1آگار  - آبپتری محتوی 

اس در تمآگار  - آببرگ به سمت باال و سطح زیرین برگ کامال با 

 C˚) ساعت زیر نور مداوم در دمای اتاق 49به مدت  هاتشتک. بود

در  C 11-˚C15˚ساعت در دمای 24 ( و سپس به مدت22 -24

تاریکی قرار گرفتند. پس از این مدت چنانچه تولید کنیدیوم در 

سطح برگ رضایت بخش بود با کمک یک سوزن تشریح تک 

 -دکستروز-)محیط سیب زمینی PDA / V8به محیط ها کنیدیوم

نج پبه مدت  هاتشتکمنتقل گردید. ( اهیگهشت عصاره آگار حاوی 
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 Lamari) درجه قرار گرفتند C25˚ در تاریکی و دمایروز تا هفت 

& Bernier 1989b.)  استناد به منابع معتبر  گونه قارچ باشناسایی

 (.Ellis 1977; Sivanesan 1987; Alcorn 1988) انجام گرفت
 

 PCRواکنش  انجام و DNAاستخراج 
 Möller et) ی قارچ طبق روشهاجدایهاز  DNAاستخراج 

al.(1992  .های واکنشصورت گرفتrep-PCR هایبا کمک پرایمر 

BOX-AIR(5´-GTA CGG CAA GGC GAC GCT GAC G-

 ERIC (   ERIC2: 5´-AAG TAA GTG ACT GGG GTGو  (´3

AGC G-3´  ERIC1: 5´-ATG TAA GCT CCT GGG GAT 

TCA C-3) .به ترتیب مواد مورد استفاده  2و  1جدول  انجام شد

دهد های دمایی مربوطه را نشان میو چرخه PCRهای در واکنش

 (.  2و  1)جدول 

 

  .میکرولیتر 25در حجم  PCRهای مواد مورد استفاده برای انجام واکنش. 1جدول 
Table 1. Reagents used for PCR reactions in a volume of 25 microliters. 

Final Concentration Reagent 
30 ng DNA Fungal  

1X Buffer PCR 
0.1 mM of each dNTPs 

1 U Tag DNA Polymerase 
1.5 mM MgCl2 

10 pmol of BOX-AIR and 5 pmol of ERIC1 and ERIC2 in each reaction Primer 
 

  .Pyrenophora tritici-repentisهای قارچ برای تکثیر جدایه PCRهای مشخصات چرخه .2جدول 
Table 2. The PCR cycling profile for amplification of Pyrenophora tritici-repentis isolates. 

Time (Minutes) Temperature ºC)) Step No. of Cycles 

2 95 Initial denaturation 1 
1 94 Denaturation 

35 1 36 Annealing 
3 72 Extending 

10 72 Final extending 1 
 

ی نماینده برای هاجدایهو انتخاب  ی قارچیهاجدایهتنوع ژنتیکی 
 تعیین نژاد 

ی مورد هاجدایهتنوع ژنتیکی درون هر جمعیت و برای کل 

تفاده با اسها جمعیتها و درون و فاصله ژنتیکی بین جمعیت بررسی

تعیین گردید. تنوع ژنتیکی از طریق  POPGENE Version 1.31از 

∑)معادله  𝑝𝑖2  H = (1-که در آن محاسبه گردید ،i  فراوانی آللi 

( Ds. بر اساس فاصله ژنتیکی نئی )(Nei 1973) در هرلوکوس است

ی مختلف با کمک هاجمعیتدندروگرام بین  UPGMAو الگوریتم 

  .رسم گردیدTREEVIEW v.1.6.6 (Page 2007 )نرم افزار 
 AMOVA (Analysis ofتوزیع تنوع ژنتیکی با محاسبه 

Molecular Variance توسط نرم افزار )GenAlEx6.1  آمد دستبه 

(Peakall & Smouse 2006) .PhiPT  به عنوان شاخصی برای

نشان دهنده ارتباط بین افراد درون یک  که واریانس مولکولی

 = PhiPTجمعیت نسبت به کل جمعیت است، از طریق فرمول 

AP / (WP + AP)  ،محاسبه گردید. در فرمولAP  میزان تنوع بین

 باشد. میها جمعیتمیزان تنوع درون  WPو  هاجمعیت
بر  NTSYSpc-2.02eبا کمک نرم افزار  هادادهای خوشهتجزیه 

با توجه به دندروگرام حاصل انجام شد.  UPGMAاساس الگوریتم 

جدایه برای ارزیابی تعیین نژاد  31و در نظر گرفتن مناطق مختلف 

 استفاده شد. 
 

 ی منتخبهاجدایهاز  مایه تلقیحتولید 
 ی میسیلیومیهابلوکبا به صورت مجزا  V8/PDA ی هامحیط

شده و به مدت پنج روز در  زنیمایه یقارچ هایهر یک از جدایه

. زمانیکه حلقه فتقرار گرگراد  سانتیدرجه  25تاریکی و دمای 

لبه تشتک پتری رسید،  متریسانتی 1- 5/1میسیلیومی تا نزدیک 

میسلیوم با کمک یک اسپاتول که در آب مقطر استریل فرو برده 

 12ابتدا به مدت  هاتشتکد. یشده به سمت محیط پخش گرد
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درجه  C21-22˚ و دمای NUV (near UV)ساعت زیر نور 

 C11˚  ساعت در تاریکی و دمای 11و سپس به مدت  گرادسانتی

. پس از این مدت مقدار فراوانی کنیدیوم قارچ تولید ندقرار گرفت

 بود مایه تلقیحبرای تامین  آوریشد که قابل شستشو و جمع

(Momeni et al. 2013 .) 
 

   P. tritici-repentis قارچ هایتعیین نژاد
-P. triticiقارچ منتخب  جدایه 31به منظور تعیین نژاد 

repentis شامل گندم افتراقی های الین، از ارقام وGlenlea ،

Salamouni ،6B662  6وB365  تهیه شده از دانشگاه آلبرتای کانادا(

مکزیک( استفاده گردید.  در سیمیتو مرکز تحقیقات گندم و ذرت 

ش پزشکی کشور، بخآزمایش تعیین نژاد در موسسه تحقیقات گیاه

 & Lamariطبق روش های گیاهی انجام شد. تحقیقات بیماری

Brenier (1989b) گندم با ای هفته 2-3ی هاگیاهچه

زنی لیتر مایهمیلیکنیدیوم در  4 ×311ونی به غلظت یسوسپانس

 حساس به کلروز( و الین Glenleaشدند. رقم حساس به نکروز )

(6B365 و نیز رقم مقاوم )Salamouni های استفاده شد. گیاهچه

 پوشانده شدندساعت با پالستیک سیاه  49شده به مدت  زنیمایه

 ینگهدارساعت روشنایی  11شرایط متناوب نوری با  درو سپس 

 و از ندبرداشت شد زنیروز پس از مایه ششآلوده  های. برگشدند

واکنش ارقام از نظر . ندنظر عالیم آلودگی مورد بررسی قرار گرفت

 Lamari et) شد تعیینظهور عالیم بیماری شامل نکروز و کلروز 

al. 2003) . 

 در گلخانهگندم ارزیابی مقاومت ارقام 
، پزشکی کشوردر موسسه تحقیقات گیاه ارزیابی مقاومت ارقام

م مقاومت ارقا ارزیابیهای گیاهی انجام شد. بخش تحقیقات بیماری

 شدهعصاره فیلترنیز قارچ و  هایبا کمک سوسپانسیون کنیدیوم

 ارچقغالب  بدین منظور از نژادانجام شد.  قارچ حاوی مایکوتوکسین

 (5 )جدول مورد استفادهرقم گندم  41 منطقه استفاده گردید.در 

خش ب ) در این تحقیق از موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

 یابیارز نیب یو مثبت میارتباط مستق. تهیه گردید (تحقیقات غالت

وجود دارد بنابراین بالغ  اهانیو گ ایمقاومت در مرحله گیاهچه

بیانگر وضعیت واقعی مقاومت گیاه  یااهچهیگارزیابی در مرحله 

 Glenleaشاهد در این بررسی شامل  هایالینارقام و  است.

)حساس به  6B365و  )مقاوم( Salamouni)حساس به نکروز(، 

به منظور ارزیابی مقاومت ارقام بذور گندم در داخل کلروز( بود. 

کاشته شد. داخل هر  مترسانتی 11های پالستیکی به قطر گلدان

ابی به هر نژاد در ارزیعدد بذر و برای هر رقم سه گلدان  11گلدان 

آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار در نظر گرفته شد. 

 صورت گرفت.)سه گلدان( 
دو الی سه  یهاگیاهچه، در مورد استفاده از کنیدیوم قارچ

کنیدیوم در  4 ×311ونی به غلظت یگندم با سوسپانس ایهفته

 & Lamariروشارزیابی عالیم طبق شدند.  زنیمایه لیترمیلی

Brenier (1989a)   درجه پنجتا  یکاز انجام شد و واکنش گیاهان-

جهت حصول اطمینان از نتایج، آزمایشات  .(3 )جدول بندی شد

 ارزیابی مقاومت ارقام در گلخانه سه مرتبه تکرار شد.
 

  .Pyrenophora tritici-repentisبه  زبانیم یهاواکنش تشخیص یبراهای گندم لکه روی برگبر اساس نوع  یرتبه بند سیستم. 3جدول 
Table 3. Rating system based on lesion type on wheat leaves to categorize host reactions to Pyrenophora tritici-repentis. 

Scale Reaction 

1* Small dark brown to black spots without any surrounding chlorosis or tan necrosis: R (Resistant) 

2 Small dark brown to black spots with very little chlorosis or tan necrosis: MR (Moderately Resistant) 

3 Small dark brown to black spots completely surrounded by a distinct chlorotic or tan necrotic ring; lesions 

generally not coalescing: MS (Moderately Susceptible)  

4 Small dark brown or black spots completely surrounded with chlorotic or tan necrotic zones; some of the lesions 

coalescing: S (Susceptible) 

5 The dark brown or black centers may or may not be distinguishable; most lesions consist of coalescing chlorotic 

or tan necrotic zones: VS (Very Susceptible)  

*:1- 2 considered as resistance and 3-5 considered as susceptible. 

 

 

مختلف بررسی ارقام  نیز برای( Disease Index) بیماری صشاخ 

شاخص بیماری برای هر رقم از فرمول زیر محاسبه شد و سپس شد. 

 هاشاخص بیماری برای هر رقم محاسبه و مقایسه میانگینمیانگین 

 انجام شد.  
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𝐷𝑖𝑠𝑒𝑠𝑎𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥

= ∑
𝑁𝑜. 𝑜𝑓 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 × 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑜.  𝑜𝑓 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠 × ℎ𝑖𝑔ℎ𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒
× 100 

 

 ایجاد ها،قارچ یاز سوسپانسیون کنیدیوماستفاده عالوه بر 

ی گندم با کمک تزریق عصاره هاگیاهچهآلودگی مصنوعی روی 

 .صورت گرفت  Orolaza et al. (1995)قارچ طبق روشفیلتر شده 

 پنج بودرشد کرده  V8/PDAقارچ که روی محیط  ومیلیسیماز 

یر تغی متری به فالسکهای محتوی محیط مایعپالگ نیم سانتی

( منتقل شد و سپس در Modified Fries medium) یافته فرایز

بدون تکان دادن در نور مداوم قرار داده شد و پس از  C21˚دمای 

میکرولیتر  25عبور داده شد.  دوشماره روز از کاغذ واتمن  21

متری بدون سوزن یک میلیعصاره فیلتر شده قارچ توسط سرنگ 

گردید. اطراف محل تزریق عصاره قارچ تزریق گندم  هایبه برگ

با  های گندمحاوی گیاهچه شاهدهای گلدانگردید. گذاری عالمت

یز عاری از قارچ تزریق گردید. ارزیابی اولیه بعد از امحیط مایع فر

ساعت انجام گرفت. ظهور نکروز یا کلروز در محل تزریق و یا  49

عدم بروز عالیم بیانگر حساسیت یا مقاومت به عصاره قارچ است. 

 تکرار انجام شد. سه با  آزمایش

 

 نتایج

   Pyrenophora tritici-repentisی هاجدایه آوریجمع
که از  خرمایی برگ گندملکه مشکوک به بیماری هاینمونه

شده بود مورد بررسی  بردارینمونهمختلف استان اردبیل  مناطق

از  ،آمد دستبه یجدایه خالص قارچ 61 که در نهایت قرار گرفت

 36و  میگرجدایه از  42 ،مغان آبادپارساز جدایه  15این تعداد 

فراوانی زایی ومجدایه کنیدی 21. گردیدجداسازی  سواربیلهجدایه از 

جدایه از  9و  میجدایه از گر 12داشتند.  V8/PDAروی محیط 

چ های هفت روزه قارپرگنهزایی ضعیفی داشتند. کنیدی سواربیله

بودند. پس از تیمار   به رنگ خاکستری تیره V8/PDAدر محیط 

نگ ردر حاشیه تشتک پتری یک حلقه سیاه هاجدایهنوری و دمایی 

 (.1 قارچ تولید شد )شکلی کنیدیوفورهاو  هاکنیدیوم از

-311ای با ابعاد در پایه متورم به رنگ زرد تا قهوه کنیدیوفورها

دیواره عرضی و به  5-2دارای  هامیکرومتر،کنیدیوم 9-2×  111

میکرومتر با سلول پایه مخروطی بودند  14-19×  111-211ابعاد

آمده  دستبهجدایه قارچ و طبق دندروگرام  21. از بین (1 )شکل

جدایه برای ارزیابی تعیین  31 ،ییایبا در نظر گرفتن  منطقه جغراف

 نژاد در گلخانه مورد استفاده قرار گرفت. 

 

-Pyrenophora triticiی قارچ هاتعیین تنوع ژنتیکی جدایه

repentis 

دست آمده از دو پرایمر مورد های ترکیبی بهبر اساس داده

تنوع  ERICو  BOX-AIRشامل  rep-PCRی هاواکنشاستفاده در 

سوار و بیلهآباد، گرمی ژنتیکی بین سه جمعیت قارچ شامل پارس

. بر اساس آنالیز شاخص نی و بررسی دیگرد یابیارزاستان اردبیل 

 Gstو میزان  1961/1( برابر با Nm) تنوع ژنی میزان جریان ژنی

محاسبه گردید. میزان تنوع ژنتیکی برای کل  2294/1برابر با 

 (. 4بود )جدول  2663/1( برابر با Ht) جمعیت
فاده و با است یکیدست آمده بر اساس فاصله ژنتدندروگرام به در

 صورتهبمنطقه ی سه هاعیتجم ،(2)شکل  UPGMA تمیاز الگور

 آبادپارسهرچند جمعیت مناطق مجزا در سه گروه قرار گرفتند.  

له قرابت بیشتری داشتند. فاص سوارلهیبنسبت به جمعیت  و گرمی

می به و گر آبادپارسهای با جمعیت سوارلهیبژنتیکی بین جمعیت 

های گرمی و و فاصله بین جمعیت 1199/1و 2322/1ترتیب 

 بود. 1631/1برابر  آبادپارس
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  هایو کنیدیوم برهاکنیدیمملو از  یتشتک پتریک نوار سبز زیتونی در حاشیه  ل. تشکیa عامل بیماری لکه خرمایی گندم بیمارگرمشخصات  .1شکل 

Pyrenophora tritici-repentis، b. زیر بینوکولر و کنیدیوم برهاکنیدی ،c .کنیدیوم، d. کینکروت یهابرگ گندم به صورت لکه یرو یماریب میعال.  
Figure 1. Characteristics of the wheat tan spot pathogen a. Formation of an olive-green strip on the margin of petri dish filled 

with conidiophores and conidia of Pyerenophora tritici-repentis, b. Conidiophores and conidia under binocular, c. Conidia, 

d. Disease symptoms on wheat leaf as necrotic spots. 

 

 .استان اردبیل سواربیلهو  میگر ،آبادپارسمتعلق به  Pyrenophora tritici-repentis قارچ در سه جمعیت هاتنوع ژنی برای لوکوس .4 جدول

Table 4. Gene diversity for loci in three populations of Pyrenophora tritici-repentis including Parsabad, Germi and 

Bilesavar in Ardabil province. 
Population NA* H* I* number of 

polymorphic loci 

percentage of 

polymorphic loci 

Parsabad 
1.7279  

(0.4529) * * 
0.2097 (0.1714) 0.3280 (0.2452) 56 71.79 

Germi 1.9103 (0.2877) 0.2427 (0.1600) 0.3835 (0.2119) 71 91.03 

Bilesavar 1.9615 (0.1936) 0.2463 (0.1294) 0.3974 (0.1677) 75 96.15 

Multi-

Populations 

Descriptive 

Statistics 

2.0000 (0.0000) 0.2993 (0.1349) 0.4648 (0.5808) 78 100.00 

* NA: Mean of observed number of alleles, H: Mean of Nei's (1973) gene diversity, I = Mean of Shannon's Information index 

**: Numbers in parenthesis are standard deviations (SD). 
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، آبادپارسمتعلق به  Pyrenophora tritici-repentisقارچ در بین سه جمعیت  UPGMAدندروگرام حاصل از بررسی فاصله ژنتیکی بر اساس روش  .2شکل 

  .استان اردبیل سواربیلهو  میگر

Figure 2. Dendrogram based on analysis of genetic distance using UPGMA method among three populations of Pyrenophora 

tritici-repentis including Parsabad, Germi and Bilesavar from Ardabil province. 

 

 .استان اردبیل سواربیلهو  می، گرآبادپارسمتعلق به  Pyrenophora tritici-repentisسه جمعیت قارچ  بین( AMOVAآنالیز واریانس مولکولی ) .5 جدول

Table 5. Analysis of molecular variance (AMOVA) among three populations of Pyrenophora tritici-repentis including 

Parsabad, Germi and Bilesavar from Ardabil province. 

Source df SS MS Est. Var. Variation (%) 

Among Pops 2 182.709 91.355 3.366 26% 

Within Pops 73 704.317 9.648 9.648 74% 

Total 75 887.026  13.014 100% 

*: P value=0.001 and number of permutations is 999. 

 

 های مورد بررسینتایج تجزیه واریانس مولکولی بین جمعیت

میزان  تحقیقبر اساس نتایج این . شودمشاهده می 5جدول در 

از  %24گردید و  256/1( p > =111/1) برابر با PhiPT شاخص

واریانس کل به  %21و فقط  هاجمعیتواریانس ژنتیکی به درون 

. نتایج آنالیز واریانس مولکولی تفاوت بودمربوط  هاجمعیتبین 

-P. triticiداری را در بین سه جمعیت مورد بررسی از قارچ معنی

repentis .را نشان داد 

 
 ایخوشهنتایج تجزیه 

و  A ، Bکالستر اصلی ) سه هاای جدایهبر اساس تجزیه خوشه

C)یعضودو کالستر  ، یک D (PTR 76  وPTR 62و ) تک  یک

 .(3)شکل  ( حاصل شدPTR 37) E عضوی
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، آبادپارسمتعلق به مناطق  Pyrenophora tritici-repentisی سه جمعیت قارچ هاجدایهدر بین  UPGMAدندروگرام ترسیم شده بر اساس روش  .3شکل 

 .استان اردبیل سواربیلهو  میگر

Figure 3. Dendrogram based on UPGMA method among the isolates of three populations of Pyrenophora tritici-repentis 

including Parsabad, Germi and Bilesavar regions of Ardabil province. 
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یی از دو هاجدایهدارای  AIIو AIبا دو زیر کالستر  Aکالستر 
 BIIو  BIبا دو گروه عمده  Bکالستر. بود میو گر آبادپارسمنطقه 
به همراه یک جدایه  سواربیلهو  میدو منطقه گر یی ازهاجدایهدارای 

(PTR15 از منطقه )هر چهار جدایه کالستر بود.  آبادپارسC  متعلق
یی، آمده با استثناها دستبهبودند. در کالستر  سواربیلهبه منطقه 

  ی متعلق به مناطق مختلف کنار هم قرار گرفتند. هاجدایه
بیشترین شباهت ژنتیکی را  PTR76و  PTR62ی هاجدایه

، ژنوتیپ منحصر به هاجدایه(. بنابراین به تعداد % 61) نشان دادند
و  وجود داشتی مورد بررسی در این تحقیق هاجدایهفرد در بین 

ی مورد هاجدایهاین نشان دهنده تنوع قابل مالحظه در میان 
 مطالعه است.

 
 جدایه های بیمارگر تعیین نژاد آزمون
ی قارچی در کالسترهای مختلف هاجدایهگرفتن توجه به قراربا 

جدایه  31ی قارچی جمعا هاجدایهو با عنایت به مناطق جداسازی 
، PTR1 ،PTR3 )شامل آبادپارسمتعلق به  جدایه هفتشامل 
PTR6 ،PTR9 ،PTR10 ،PTR11  وPTR15) 12 متعلق به  جدایه

، PTR16 ،PTR25 ،PTR27 ،PTR31 ،PTR34)شامل  میگر

PTR35 ،PTR37،PTR42، PTR43 ،PTR44 ،PTR45 وPTR46 )
، PTR49 ،PTR51 ،PTR57)شامل  سواربیلهجدایه متعلق به  11و 

PTR58 ،PTR62 ،PTR64 ،PTR66 ،PTR70 ،PTR71 ،PTR72  
نتایج نشان داد . شدند( برای آزمون تعیین نژاد انتخاب PTR76و 

سبب بروز  6B365و الین  Glenleaروی رقم  هاجدایهتمام که 
ز صورت نکروز و کلروز بروهکه به ترتیب ب شدندواکنش حساسیت 

با  زنیمایهنیز هنگام  Salamouniو  6B662الین  واکنشپیدا کرد. 
 هاواکنشصورت مقاومت بود. با توجه به این هجدایه منتخب ب 31

 ،نژادی مورد ارزیابی در مرحله تعیین هاجدایهمشخص گردید که 
 یک هستند. نژاد بههمگی متعلق 

واکنش مشاهده شده  ترینشایع Glenlea رقمنکروز شدید روی 
ی ایجاد هاجدایهتوسط  Aبود که نشان دهنده تولید توکسین 

تولید  6B365روی الین  C. توکسین (4)شکل  کننده این عالیم بود
به دلیل عدم  6B662عالیم کلروز کرد. ظهور مقاومت روی الین 

ی مورد بررسی بود. هیچکدام از هاجدایهدر  Bتولید توکسین 
 Salamouni رقمی مورد بررسی در این تحقیق روی هاجدایه

 زا نبودند. بیماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: R ،: نکروزPyrenophora tritici-repentis (Nاز قارچ  PTR15در برابر جدایه  6B365و  6B662 هایالینو  Salamouni و Glenleaم ارقاواکنش  .4 شکل

 .: کلروز(C ،مقاومت
Figure 4. Reaction of Glenlea and Salamouni cultivars and lines 6B662 and 6B365 against the isolate PTR15 of the pathogen 

Pyrenophora tritici-repentis (N: necrosis, R: resistance, C: chlorosis). 

Glenlea          6B365         6B662            Salamouni 

     N                      C                     R                          R 
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 ارزیابی مقاومت ارقام گندم در گلخانه
 زایی باالییومکنیدیزایی و دارای قدرت بیماری PTR 15جدایه 

نتخاب ا بیماریبرای ارزیابی مقاومت ارقام نسبت به بود و بنابراین 

سوسپانسیون کنیدیوم قارچ، عالیم  زنیمایهساعت پس از  22شد. 

بیماری ظاهر گردید ولی ارزیابی نهایی واکنش ارقام نسبت به 

صورت نکروز، کلروز و مقاومت،  به P. tritici-repentisجدایه قارچ 

انجام شد. نتایج ارزیابی واکنش ارقام  زنیمایهشش روز پس از 

 درج شده است.  5نسبت به عامل بیماری در جدول 
به عنوان شاهد حساس مشاهده شد  Glenlea رقمنکروز روی 

قارچ بود. ضمنا بروز  جدایهتوسط  Aتولید توکسین  دهندهکه نشان

به عنوان شاهد حساس به کلروز مشاهده  6B365کلروز روی الین 

 رقمقارچ مورد بررسی در این تحقیق روی  جدایهگردید. 

Salamouni ت نسب نبود. سایر ارقام  زایماریب، به عنوان شاهد مقاوم

از جمله مقاوم،  متفاوتی هایواکنشبه سوسپانسیون کنیدیوم قارچ 

 نشان دادند و خیلی حساس حساس ،نیمه مقاوم، نیمه حساس

زیابی قارچ ار ومیعالوه بر استفاده از سوسپانسیون کنیدی .(5)شکل 

زنی با عصاره فیلتر شده قارچ مقاومت ارقام در گلخانه پس از مایه

ساعت پس از تزریق عصاره فیلتر شده قارچ  49نیز صورت گرفت. 

گندم عالیم اولیه بیماری بروز کرد. ارزیابی نهایی  هایبرگبه 

به عصاره فیلتر شده قارچ در روز چهارم پس  گندم هایبرگواکنش 

های متفاوتی نسبت به عصاره زنی انجام شد. ارقام واکنشاز مایه

قارچ نشان دادند که با واکنش آنها نسبت به استفاده از 

سوسپانسیون کنیدیوم قارچ مطابقت داشت. استفاده از عصاره فیلتر 

ابی مقاومت ارقام شده قارچ به عنوان یک آزمون تکمیلی برای ارزی

مورد استفاده قرار گرفت و با عنایت به انطباق نتایج این دو، از ذکر 

 ها در این قسمت خودداری شده است.مجدد داده

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شش روز پس از مایه زنی در گلخانه )ارقام از راست به  Pyrenophora tritici-repentisواکنش ارقام گندم نسبت به سوسپانسیون کنیدیوم قارچ  .5 شکل

 .حساس() Chamran، (نیمه حساس) Atrak، (نیمه مقاوم) Darya)مقاوم(، Moghan3 چپ: 
Figure 5. Reaction of wheat cultivars to Pyrenophora tritici-repentis conidial suspension six days after inoculation in the 

greenhouse (cultivars from right to left: Moghan3 (Resistant), Darya (Moderately Resistant), Atrak (Moderately Susceptible), 

Chamran (Susceptible)
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ساعت پس از تزریق در گلخانه. اطراف محل تزریق  Pyerenophora tritici-repentis ،49واکنش ارقام گندم نسبت به عصاره فیلتر شده قارچ  .6 شکل

 .: حساس(Chamran: شاهد حساس، Glenlea: مقاوم، 3 : شاهد مقاوم، مغانSalamouniشده است )ارقام از راست به چپ:  گذاریعالمت
Figure 6. Reaction of wheat cultivars to the culture filtrate of Pyrenophora  triciti-repentis, 48 hours after infiltration in the 

greenhouse. The injection site is marked (cultivars from right to left: Salamouni: resistant control, Moghan 3: resistant, 

Glenlea: Susceptible control, Chamran: sensitive). 

 

  .Pyrenophora tritici-repentisنسبت به قارچ  گندم مقاومت ارقام .6 جدول

Table 6. Wheat cultivar resistance to Pyrenophora tritici-repentis. 

Mean 

Disease 

Index 

(DI) (%) 

Score / 

Reaction 
Pedigree Type Cultivar No 

84 efg 4.2 S STORK/3-CBRD X DICOCCOIDES ©SW Shoosh 1 

65.3 jkl 3.3 MS (Kvz/Buho”s”//Kal Bb) Seri82 SW Falat 2 

74.7 hi 3.7 MS - SW Star 3 

66 jkl 3.3 MS Dez/SW89 1882 SW Setareh 4 

89.3 cde 4.5 S (YO -M3-YO-MO-Y05-63858MC),alittA SW Chamran 5 

68.7 ijk 3.4 MS 50y//Attila/Bacanora Attila SW 
Chamran 

2 
6 

84 efg 4.2 S Bow"s"/Vee"s"//1-60-3/3/Cocoraque 75/4/Chamran SW khalil 7 

79.3 hg 4 S Maya“S”/Nac SW Darab 2 8 

68.7 ijk 3.4 MS Opata//Kauz/2*Kauz SW Dez 9 

94.7 abc 4.7 S PRL/2*PASTOR/4/CHOIX/STAR/3/HE1/3*CNO79//2*SERI SW Sarang 10 

71.3 ij 3.6 MS PASTOR/2*S SW Barat 11 

100 a 5 VS ROTSAP*2/3/NCB*4//ZUAKS /SISAO SW Mehregan 12 
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 6ادامه جدول 

66.7 jkl 3.3 MS s”zuaK ” SW Atrak 13 

83.3 efg 4 S Mus/4/Tota63 /Wt*//Nar59/3/Mt48/5/Ti/Pch 
Facultati

ve 
Mahdavi 14 

65.3 jkl 

 
3.3 MS 

PASTOR//SITE/MO/3/CHEN/AEGILOPS SQUARROSA 

(TAUS)//BCN/4/WBLL1  
SW Talaei 15 

86.7 defg 4.3 S Darab*2/”Dove”s”/Buc”s SW Parsi 16 

70 ij 3.5 MS 
CHEN/AEGILOPS 

SQUARROSA(TAUS)//BCN/3/BAV92/4/BERKUT 
SW Torabi 17 

81.3 fgh 4.1 S CIMMYT SW Arta 18 

80 hg 4 S Crow/”S/71-F134 ” SW Niknejad 19 

88.7 cdef 4.4 S PFAU/MILAN/3/SKAUZ/KS94U215//SKAUZ SW Meraj 20 

85.3 efg 4.3 S MILAN/S87230//BABAX SW Kalateh 21 

84 efg 4.2 S “Bow”s”/Nkt”s SW Tajan 22 

96.7 ab 4.8 S Bloudan//Azadi/HD2172 SW Marvdasht 23 

66 jkl 3.3 MS 
PFAU/MILAN/5/CHEN/AEGILOPS SQUARROSA 

(TAUS)//BCN/3/VEE#7/BOW/4/PASTOR 
SW Tirgan 24 

92.7 bcd 4.6 S ICARDA SW Bahar 25 

42 n 2.1 MR Milan/Sha7 SW Morvarid 26 

86.7 defg 4.3 S PASTOR*2/PRL SW Sirvan 27 

35.3 o 1.8 R opata/ 5/Picus/4/Pvn //c8.V879/V763.23/3/Luan SW Moghan 3 28 

51.3 m 2.6 MR 

(SABUF/7/ALTAR84/AE.SQUARROSA (224) 

//YACO/6/CROC_1/AE.SQUARROSA 

(205)/5/BR12*3/4/IAS55*4/CI14123/3/IAS55*4/EG, 

AUS//IAS55*4/ALD) 

SW Ehsan 29 

62 kl 3.1 MS 
SHARP/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5/5/VEE/LIRA//BOW/3/BCN

/4/KAUZ 
SW Rakhshan 30 

82.7 efg 4.3 S Omid//Kal/Bb/6/Ptr/3/Fn//2*K54/Nor10/4/Wt/5/Rsh 
Facultati

ve 
Ghods 31 

41.3 no 2.1 MR 
SHA4/CHILCM91099-25Y-OM-3N-1Y-OYZ-O10M-OY-3M-

O10 
SW Darya 32 

62.7 kl 3.2 MS Mexp *)15409-32-1*4820( SW Azadi 33 

61.3 l 3.1 MS WS-89-7 (CIMMYT) SW Baharan 34 

60.7 l 3 MS )ZPO-YO-M8-YO-MO -Y4-63858MC (,alittA SW Shiroodi 35 

80.7 hg 4 S Alvand//Aldan/Ias58 SW Pishtaz 36 

85.3 efg 4.3 S Azd/3/”Ald”s//Gv/D630 SW Shiraz 37 

60.7 l 3 MS ATRAK/WANG-SHUI-BAI SW Gonbad 38 

83.3 efg 4.2 S 3*Au//Y50E/Kal/3/Kal//Bb/Kal/4/1347/L2453/5/Azd SW Sepahan 39 

82 efg 4.1 S “Azd kauz”s SW Sivand 40 

©SW: Spring Wheat.    

 

 بحث

 .Pجدایه قارچ  61ی صورت گرفته در این تحقیق هابررسیدر 

tritici-repentis  که از این آمد  دستبهاز مزارع آلوده استان اردبیل

خوبی داشتند و در ادامه استفاده  زاییومجدایه کنیدی 21تعداد 

 هایو با کمک پرایمر rep-PCRشدند. با کمک نشانگر مولکولی 

BOX-AIR  وERIC مد و در آ دستبه هاجدایهبین ع ژنتیکی وتن

به دندروگرام حاصل و نیز در نظر گرفتن منطقه نهایت با عنایت 

جدایه برای مرحله تعیین نژاد انتخاب شد.  31جغرافیایی 

ی تعیین نژاد نشان داد که فقط نژاد یک در استان اردبیل هایابیارز

ی مربوط به واکنش ارقام که هایابیارزوجود دارد. در ادامه برای 

بسیار  ییزایدیکنکه  PTR15هدف اصلی این تحقیق بود از جدایه 

 خوبی داشت استفاده گردید. 
نتایج حاصل از این تحقیق عمده ارقام گندم کشور نسبت طبق 

برگ گندم حساس هستند.  خرماییلکهبه عامل بیماری 

خوشبختانه در تحقیق حاضر تعدادی از ارقام از جمله مروارید، مغان 

 % 11قرار گرفتند که  مقاوم، احسان و دریا در گروه مقاوم و نیمه3
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رقم( در گروه حساس،  31. سایر ارقام )بودندکل ارقام مورد بررسی 

کل ارقام  % 61 شاملقرار گرفتند که  حساسو خیلی حساسنیمه

 Mehrabi etمشابه نتایج حاصل از این تحقیق  .بودندمورد بررسی 

al. (2017)  الین امید بخش را نسبت به نژاد هشت  94مقاومت نیز

در کشور مورد بررسی قرار دادند و نتایج  P. tritici-repentis قارچ

 Aنسبت به این نژاد و نیز توکسین  هانیالعمده بیانگر حساسیت 

این بیماری در  دهدیمتولید شده توسط نژاد یک بود که نشان 

غربالگری ارقام گندم کشور در گذشته زیاد مورد توجه نبوده است. 

به  Aاز تزریق توکسین  Mehrabi et al. (2015)در تحقیق دیگری 

 21 ی گندم به عنوان یک غربال اولیه در ارزیابی مقاومتهابرگ

مشابه . ندالین حساسیت نشان داد 6نهایتا استفاده کرد که الین 

های مپالسیافته این تحقیق در بسیاری از نقاط دنیا نیز اغلب ژرم

طبق  .اندنشان دادهواکنش حساسیت از خود مورد بررسی 

روی  Kokhmetova et al. (2021)ی صورت گرفته توسط هایابیارز

( و CIMMYT، سیمیت )روسیه کشور قزاقزستان، یهانیالارقام و 

از آنها نسبت به نژاد یک عامل بیماری  % 1/22( ICARDAایکاردا )

حساسیت نشان دادند. در سایر مطالعات صورت گرفته نیز نتایج 

های مورد بررسی به پالسممبنی بر حساس بودن اغلب ژرممشابهی 

 Lamari(. Liu et al 2015; Halder et al 2019دست آمده است )

& Berenier (1989b)  گندم در پالسم ژرم 165با بررسی تعداد

 میموارد معدودی از مقاومت در تما P. tritici-repentisبرابر قارچ 

 1411مشابه یافته این تحقیق، از  .کردندسطوح پلوئیدی گندم پیدا 

مورد بررسی  Reez & Plate (1990)گندم نان که توسط پالسم ژرم

 .قرار گرفتند، عمدتا واکنش حساسیت نشان دادند

 ر نژادهاسای هنژاد یک عامل بیماری از گسترش بیشتری نسبت ب

برخودار است و در پهنه وسیعی از دنیا گسترش دارد. این نژاد 

نسبت به سایر نژادهای قارچ از قدرت تهاجمی باالتری برخوردار 

(. در تحقیق حاضر نژاد یک به عنوان Abdullah et al. 2017است )

 تنها نژاد غالب در استان اردبیل شناسایی شد.

چ مطالعات در خصوص اساس مولکولی مقاومت به این قار

 Kokhmetova et متعددی صورت گرفته است. طبق بررسی های

al. (2021)  3مقاومت روی کرموزوم های  یهاآللوجودAS ،3AL ،

3BS  6وAL  ی هاژنعالوه برtsn1 وtsc2  .در گندم اثبات شده است

ی غیرحساس به هاژنبنابراین مقاومت به بیماری هم مرتبط با 

های توکسین قارچ با اثرات اصلی است و هم مرتبط با ژن

اختصاصی نژاد است که دارای اثرات فرعی و جزیی است. در غیر

مشخص گردید هشت ساعت پس  Andersen et al. (2021) تحقیق

توالی ، P. tritici-repentis قارچ Aاز آلودگی گیاه توسط توکسین 

RNA ی هاژندست آمد. در ارقام مقاوم مرتبط با این توکسین به

که در ارقام حساس این بیان اتفاق  شوندمقاومت بیان میمرتبط با 

خ . بنابراین پاسردیگیمیا به میزان اندکی بیان صورت  افتدینم

ی کد کننده کیتینازها، هاژنارقام مقاوم و حساس گندم در بیان 

 . (Andersen et al. 2021) متفاوت استکینازها و پرمیازها 

 ییخرمالکهدلیل حساسیت عمده ارقام گندم کشور به بیماری 

خصوص در مزارع گندم شمال هارقام کشت شده باین است که اغلب 

 هستند که غالبا توسط موسسات مینبوده بلکه جزو ارقا میکشور بو

ه این شود. عمدمیارائه  سیمیت خصوصبه وتحقیقاتی بین المللی 

 گندم دارند به نحوی خرماییلکهارقام حساسیت باالیی به بیماری 

-ههای اخیر یافتن مزرعه گندم فاقد عالیم بیماری بکه در سال

 .Momeni et al) است بوده خصوص در استان گلستان مشکل

2014 .) 
ط مرتب تواندشیوع اخیر بیماری در مناطق شمال غرب کشور می

مقاوم در  میبو با حذف یا کاهش سطح زیر کشت برخی ارقام

( و Land racesرسد حفظ ارقام محلی )میگذشته باشد. به نظر 

تواند به عنوان یک گنجینه ژنتیکی با تنوع باال در برابر میوحشی 

، خرماییلکهاز جمله عامل نکروتروف بیماری ها بسیاری از بیماری

 Lamari & Berenierمقاومت قابل قبولی از خود نشان دهد. 

(1989b)  وحشی  هایی خود دریافتند که گونههابررسینیز در

زراعی تترا و  هایبیشتری نسبت به گونه گندم عموما مقاومت

یکنواختی ژنتیکی در ارقام که عمدتا  .هگزاپلوئید از خود نشان دادند

همواره توسط موسسات بین المللی  با هدف افزایش میزان عملکرد

تواند در صورتیکه مالحظات ساختار جمعیتی میپیشرو مطرح بوده، 

 گردد.  متعددهای میبیمارگر محلی را لحاظ نکنند، موجب اپید
استفاده از ارقام مقاوم مهمترین و موثرترین استراتژی مدیریت 

احسان و ، 3بیماری است و در خصوص این بیماری مروارید، مغان 

قرار گرفتند به عنوان ارقام  مقاومدریا که در گروه مقاوم و نیمه

  گردد.میمناسب در مناطق با شیوع باالی آلودگی توصیه 
 دنژا بهآمده از استان اردبیل متعلق  دستبهی هاجدایه میتما

ایی زیک بودند که این به دلیل واکنش ارقام افتراقی در برابر بیماری

و الین  Salamouniمقاومت در رقم  واکنش. حاصل شد هاجدایه

6B662  و بروز عالیم نکروز و کلروز به ترتیب در رقمGlenlea  و

نیز در  Momeni et al. (2014) مبین این موضوع بود. 6B365الین 



 14                                                              ارزیابی مقاومت برخی ارقام گندم به نژاد غالب قارچ عامل بیماری... /قربی و همکاران 

 

 J Appl Res Plant Prot 

ی خود در دو استان شمالی نژاد غالب منطقه را نژاد یک هابررسی

ی مورد بررسی بود. هاجدایه %61معرفی کردند که شامل 

تواند داشته میمحدودیت نژادی در این منطقه چند دلیل عمده 

زمان الزم برای تفرق و یکنواخت بودن عدم وجود باشد. 

عنوان دالیل آن  به توانیمرا گندم در این منطقه  هایپالسمژرم

 برشمرد.
 اوتمتف یکی از عوامل تفرق و تنوع ژنتیکی منشا جغرافیایی

رسد با توجه به تفرق اندک نژاد بیماری در میباشد. به نظر می

منطقه منشا این آلودگی داخلی باشد. در کشور آذربایجان که 

 یهایکارگندمدر  خرماییلکههمسایه استان اردبیل است، بیماری 

و آلودگی  ( Aboukhaddour et al. 2011) این کشور نیز وجود دارد

جدایی  هم داشته باشد. خارجی ءمنشاتواند میاز این جهت 

چه باشد مانند آن هاجدایهتفاوت ژنتیکی  موجبتواند میجغرافیایی 

آمده است که  دستبه Momeni et al. (2019) یهابررسیکه در 

ی کانادایی با کمک مارکر مولکولی هاجدایهی ایرانی قارچ و هاجدایه

SSR ولی در خصوص کشور  انددر دو گروه نسبتا مجزا گرفته

ان تومیآذربایجان نزدیکی و مجاورت آن با ایران و استان اردبیل ن

جدایی جغرافیایی را دراین خصوص به عنوان عامل تفرق احتمالی 

  .مورد نظر قرار داد
برآوردهای  Aboukhaddour et al. (2011)ی هابررسیطبق 

سوریه و ی کشور هاجدایهژنتیک جمعیت با مارکرهای مولکولی 

 که نشان اندقرار گرفته ایکالسترهای جداگانه آذربایجان در

قارچ بین دو  هایدهد جریان ژنی که از طریق جریان کنیدیوممی

ی مجزایی هاجمعیتمنطقه زیاد باال نبوده و همچنان به عنوان 

جاور کشور م رسد تنوع نژادها در دومیگردند. البته به نظر میتلقی 

و سوریه بسیار باالتر و بیشتر از مناطق شمال و شمال آذربایجان 

 Lamari etو تحقیقات ها غربی ایران باشد چراکه بر طبق ارزیابی

al. (2005)  در آذربایجان و  هشتو  هفت، پنج، دو، یکنژادهای

 .در سوریه وجود و گسترش دارند هشتو  هفت، پنج، سهنژادهای 
نتایج بدست آمده در این تحقیق با اکثر مطالعات انجام شده در 

منطقه شمال آمریکا و غرب کانادا مطابقت دارد که داللت بر شیوع 

باشند. در این مناطق هم می 2و  1نژادهای محدود و عمدتاً دو نژاد 

م شود که ژرم پالسمیعمدتا از ارقام اصالح شده و پیشرفته استفاده 

کافی برخوردار نیست تا بتواند در برابر بیمارگر مقاومت  آنها از تنوع

کند و آن را وادار به تغییر و در طول زمان ایجاد نژادهای جدید 

 (.Friesen et al. 2005کند )

تغییر نحوه کشت و کار از مدل سنتی و استفاده از شخم و از 

بین بردن بقایا به کشاورزی حفاظتی موجب گسترش بیماری 

در مناطقی علت توسعه بیماری به این موضوع نسبت شود و می

شود. البته مزایای کشاورزی حفاظتی بر کسی پوشیده میداده 

شود ولی الزم است میرفت آب  مانع از فرسایش و هدرزیرا نیست 

صورت گیرد. از جمله  مدیریت بیماری نیز تمهیدات الزم در زمینه

و تناوب گیاهی  دهاینکه در مناطق آلوده ارقام مقاوم معرفی ش

توان از میمناسب هم استفاده شود. ضمنا در صورت لزوم 

مناسب در مناطق شیوع بیماری استفاده کرد.  هایقارچکش

هرز میزبان کمک زیادی به  هایبهداشت مزرعه و حذف علف

 کند. میبیماری  کاهش توسعه و ماندگاری عامل

 

 سپاسگزاری

از موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و نیز دانشگاه آزاد اسالمی 

.شودی میسپاسگزاردلیل پشتیبانی مالی این تحقیق  واحد تبریز به
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