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چکیده
بيماري بالیت فوزاریومی سنبله که توسط گونههاي مختلف قارچ  Fusariumبه ویژه گونهي

Fusarium

 graminearumایجاد میشود ،یکی از مهمترین بيماريهاي گندم در ایران است که به ویژه در اقليم گرم و مرطوب
کشور باعث کاهش عملکرد و کيفيت محصول میشود .تحقيق حاضر به منظور ارزیابی واکنش تعداد  117توده گندم
بومی موجود در کلکسيون بخش تحقيقات غالت مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر نسبت به بيماري بالیت
فوزاریومی سنبله طی دو سال زراعی  1392-93و  1393-94در شرایط مزرعه در دو منطقهي گرگان و مغان و در
شرایط گلخانه در کرج اجرا گردید .ارزیابی تودههاي آزمایشی با استفاده از روش اسپورپاشی در مزرعه نشان داد که
 31توده از  117توده مورد بررسی ،از نظر ميانگين شاخص بيماري از مقاومت مطلوبی در برابر بيماري برخوردار
هستند .به نظر میرسد که علت مقاومت حداقل  21شماره از بين این تودهها ،اساس ژنتيکی داشته و به وجود مقاومت
نوع  Iدر آنها مربوط میشود .براساس نتایج بررسیهاي گلخانهاي به روش مایهزنی نقطهاي ،همهي تودههاي آزمایشی
مورد بررسی در برابر این بيماري حساس بوده و آلودگی شدیدي از خود نشان دادند .این امر میتواند منعکس کنندهي
عدم وجود مقاومت نوع  IIدر این تودهها باشد .در هر حال ،با توجه به احتمال وجود مقاومت نوع  Iدر تعداد قابل
توجهی از تودههاي گندم ذکر شده ،که میتواند تا حد زیادي گياه گندم را در شرایط مزرعه در برابر بيماري حفظ نماید،
از آنها میتوان به عنوان والدهاي مقاوم به بيماري در تالقیهاي مربوط به برنامههاي اصالح گندم استفاده نمود.
واژههای کلیدی ،Fusarium graminearum :مقاومت ،اسپورپاشی ،مایهزنی نقطهاي.

محردودیتهرراي مختلفرری کرره بررهویررژه در زمينررهي خررا
زراعی قابل استفاده وجود دارد بسيار کرم اسرت ،بريش-
ترین تمرکز بایستی روي افزایش عملکرد در واحد سط ،
اصالح کيفيرت محصرول و کراهش ضرایعات آن متمرکرز
شود .گندم هر ساله در اثر ابتال به بيماريهاي مختلف به

مقدمه
گندم که یکی از مهمتررین منراب پرروت ين و نشاسرته
است ،در ایران نقش اساسی را در تغذیهي مردم ایفا می-
کند .با توجه به افزایش روز افزون جمعيت کشور ،توليرد
غذاي بيشتر به منظور تغذیهي بهتر یر نيراز بره شرمار
میرود .به همين منظور افزایش توليد گندم و پایداري در
توليد آن در صدر برنامرههراي وزارت جهراد کشراورزي

ویژه بيماريهاي قارچی متحمل خسارت زیادي میشود.
بيماري بالیرت فوزاریرومی سرنبله 1ناشری از گونرههراي

قرار دارد .با توجه به اینکره امکران افرزایش سرط زیرر
کشت گندم به منظور افزایش توليد این محصول به دليرل
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)Fusarium head blight (FHB
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مختلررف قررارچ  Fusariumبرره ویرژه گونرره Fusarium
 graminearumکه در مناطق مختلف جهان برهویرژه در
اقلرريم گرررم و مرطرروب شررای اسررت ،یکرری از مهررمترررین
بيماريهاي گندم بهشمار میرود .این بيماري قادر اسرت
در عرض چند هفته قبل از برداشت ،محصول گندم را بره
طور کامل نابود کند (م مالن و همکراران  .)1997عرالوه
بر کاهش عملکرد ،این بيماري روي کيفيت محصرول نيرز
اثرات بسيار مخربی دارد .دانههاي گندم آلوده به بيماري
ممکن است داراي مقردار زیرادي از مایکوتوکسرينهرا 1از
قبيل دياوکسینيوالنول 2و زیرالنون 3باشند کره تهدیردي
جدي براي بهداشت انسان و دام و سالمت مواد غذایی به
شمار میروند (ساتن  ،1982ماراساس و همکاران ،1984
اشرررنایدرز  ،1990aتوایرررت و همکررراران  ،1990ميلرررر و
همکرراران  ،1991برراي و شررينر  ،1994پررري و همکرراران
 ،1995دسجاردینز و همکاران  ،1996م مالن و همکاران
 .)1997غالت مورد تجارت ممکن است بره خراطر وجرود
دانههاي آلوده به فوزاریوم در آنهرا یرا آلروده برودن بره
مایکوتوکسينها به قيمرت ارزانترر خریرداري شرده و یرا
اصالً خرید نشوند (توایت و همکاران 1990و مر مرالن و
همکاران  .)1997خواص آردسازي ،نانوایی و ماکارونی-
سازي گندم نيز ممکن است تحت تأثير این بيمراري قررار
گيرررد (دکسررتر و همکرراران  1996و  .)1997عررالوه بررر
خسارات کمی و کيفی ،این بيماري ممکرن اسرت از طریرق
کاهش جوانهزنی بذر ،4ایجاد بالیت گياهچه 5و پوسريدگی
طوقه 6باعث ایجاد خسارات غيرر مسرتقيم شرود (پرري و
همکاران  ،1995ساتن .)1982
بالیت فوزاریومی سنبله اولين برار بريش از یر قررن
پيش شناسایی شده و طی سالهاي ابتردایی قررن بيسرتم
به عنوان تهدید بزرگی براي توليد گندم و جو مورد توجه
قرار گرفت (دیکسون و مينز  .)1929طی سره دهره اخيرر
مجرردداً اپيرردمیهرراي گسررتردهاي از بيمرراري در منرراطق
مختلف جهان از جمله در ایاالت متحده امریکا (بوالنوس-
کاریل و همکاران  ، )2016کانادا (گيلبررت و هيبرر )2013
و چين (چن  )2016روي داده است .در ایران ،برا ایرنکره
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Mycotoxins
)Deoxynivalenol (DON
3
)Zearalenone (ZEA
4
Seed germination
5
Seedling blight
6
Foot rot
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این بيماري از زمانهاي دور به طرور پراکنرده در کشرور
وجررود داشررته اسررت ،ولرری از اوایررل دهره  1360آلررودگی
زیادي از آن به ویژه در استانهاي گلسرتان و مازنردران
مشاهده شده است (بامردادیان و ترابری  .)1362از اوایرل
دهه  1370تراکنون ،عرالوه برر منراطق شرمالی کشرور و
منطقهي مغان که محلهاي اصلی آلودگی به این بيمراري
بوده و بيماري هر چند سال ی بار بره صرورت اپيردمی
در آمده است ،بيماري به طور غير معمول در سال 1375
در برخی منراطق اسرتان هرمزگران و در سرال  1376در
برخی مزارع گندم جيرفت واق در استان کرمان خسارت
وارد نمود (ع .مليحیپرور ،اطالعرات منتشرر نشرده) .ایرن
بيمرراري هررمچنررين در سررال  1382از اسررتان خوزسررتان
گزارش شده (موسوي جررف  )1382و در سرال زراعری
 1392-93در مناطق شوش و دزفول به گندم دوروم رقم

"بهرنگ" خسارت وارد کرده اسرت (م .دالونرد ،اطالعرات
منتشررر نشررده) .ایررن بيمرراري در صررورت مسرراعد بررودن
شرایط جوي میتواند در هر منطقهي دیگر از کشور نيرز
خسارت وارد کند .بيمراري هرمچنران در نرواحی شرمالی
کشور و منطقهي مغان داراي اهميت بوده و خطر اپيردمی
شدن آن در این مناطق وجود دارد.
براي کنترل بيماري بالیت فوزاریومی سنبله روش-
هاي مختلفی شامل روشهاي زراعی ،شيميایی،
بيولوژیکی ،و استفاده از ارقام مقاوم ذکر شدهاند .توليد
و استفاده از ارقام مقاوم عملیترین ،اقتصاديترین و
سالمترین روش از نظر زیستمحيطی براي کنترل پایدار
این بيماري بهشمار میرود (یانگ  .)2005بدون داشتن
مناب مقاومت براي ی بيماري ،امکان اصالح و معرفی
ارقام مقاوم به آن بيماري تقریباً وجود ندارد .چندین
منب مقاومت به این بيماري شناختهاند که از بين آنها
سوماي 73-و مشتقات آن از چين بيش از همه شناخته
شده هستند (باي و شينر  .)2004تعدادي از خویشاوندان
وحشی گندم نيز به عنوان مناب مقاومت به بيماري
شناسایی شدهاند (ون و همکاران  ،1997aون و همکاران
 ،1997bبن  ،1997چن و همکاران  ،2001ليو و همکاران
 ،2000بورستمایر و همکاران  ،2003شن و همکاران
 .)2004برخی ارقام تجاري گندم مقاوم به بيماري از
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واکنش توده های گندم بومی ایران نسبت به بیماری...
جمله ارقام آرینا ،1رنان 2و پراگ 38-از اروپا (اشنایدرز
 ،1990bراکنباور و همکاران  2001و جرویس و همکاران
 ،)2003ترومن( 4م کندري و همکاران  ،)2005استيل-
( 5NDمرگوم و همکاران  )2005و گلن( 6مرگوم و
همکاران  )2006از امریکا و شنگسوان  6از چين (ساي و
لو  )2016گزارش شدهاند .در ایران ،رقم گندم مروارید
که در سال  1388جهت کاشت در اقليم گرم و مرطوب
شمال کشور معرفی گردیده و هماکنون سط قابل
توجهی از این اقليم را زیر کشت خود دارد ،در برابر این
بيماري بسيار مقاوم است.
در بخش تحقيقات غالت مؤسسه تحقيقات اصالح و
تهيه نهال و بذر کلکسيون نسبتاً بزرگی از تودههاي گندم
داخلی و خارجی وجود دارد که تاکنون واکنش آنها
نسبت به بيماري بالیت فوزاریومی سنبله بررسی نشده
و اطالعاتی دربارهي مقاومت آنها در برابر این بيماري
در دسترس نبود .عقيدهي نگارندگان تحقيق حاضر این
بود که ممکن است مناب

ارزشمندي از مقاومت به

بيماري در بين این مواد وجود داشته باشند که میتوانند
براي اصالح ارقام جدید گندم قابل استفاده باشند .تحقيق
حاضر براي شناسایی این مناب مقاومت و معرفی آن به
بخش تحقيقات غالت و سایر دست اندرکاران گندم
کشور براي توليد ارقام گندم پرمحصول و مقاوم به
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به بيماري مورد بررسی قرار گرفتند .تعداد  95توده از
این گندمها از نوع  14 ،Triticum aestivumتوده از نوع
 ،Triticum durumچهار توده از نوع

Triticum

 ،polonicumدو توده از نوع Triticum compactum
وی

توده از نوع  Triticum turgidumبودند .گونهي

یکی از تودههاي مورد بررسی نيز شناخته نشده بود .از
نظر منشأ اقليمی تودههاي آزمایشی ،تعداد  70توده از
اقليم گرم و مرطوب شمال و  47توده دیگر از اقليم گرم
و خش جنوب جم آوري شده بودند.
تهیهی مایهی تلقیح بیماری
به منظور تهيهي مایهي تلقي بيماري براي هر کدام
از دو منطقهي گرگان و مغان ،به طور جداگانه چهار
جدایهي مختلف قارچ عامل بيماري ()F. graminearum
که قبالً از این دو منطقه جم آوري شده و با استفاده از
مناب معتبر (نلسون و همکاران  )1983شناسایی شده

بودند ،مورد استفاده قرار گرفتند .هر کدام از جدایهها
به طور جداگانه روي محيط کشت  PDAدر ظرفهاي
پتري کشت داده شده و حدود  10روز در دماي
 20-30درجهي سانتیگراد قرار داده شدند تا تمام
فضاي ظرف پتري را پر کنند .تهيهي مایهي تلقي
بيماري به روش تعدیل شدهي وگنر ( )1992انجام شد.

بيماري انجام گردید.

براي این منظور ،در ارلنهاي به حجم  250ميلیليتر
مواد و روشها

مقدار  5گرم کاه گندم آسياب شده به همراه  125ميلی-

مواد گیاهی

ليتر آب شير (آب شهري) ریخته شده و به فاصلهي 24

براي اجراي این تحقيق ،تعداد  117توده گندم موجود

ساعت دو بار در اتوکالو استریل شدند .سپس قطعات

در کلکسيون بخش تحقيقات غالت مؤسسه تحقيقات

کوچکی به قطر حدود  3-5ميلیمتر از محيطهاي کشت
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 PDAمحتوي قارچ عامل بيماري برداشته شده و در

جم آوري شده از دو اقليم گرم و مرطوب شمال و گرم

داخل ارلنها ریخته شدند .ارلنها به مدت چهار روز

جنوب کشور ،به همراه دو رقم گندم فالت و

روي شيکر دورانی با سرعت  120دور در دقيقه در

سوماي 3-به ترتيب به عنوان شاهدهاي حساس و مقاوم

دماي  25-30درجهي سانتیگراد گذاشته شدند تا

اصالح و تهيه نهال و بذر ،همگی از تودههاي بومی
و خش

اسپورزایی قارچ انجام شده و مایهي تلقي کافی بهدست
1

Arina
Renan
3
Praag-8
4
Truman
5
Steele-ND
6
Glenn
7
Wheat landraces
2

آید .مایهي تلقي بهدست آمده در این روش از پارچهي
ململ عبور داده شد تا بقایاي قارچی روي پارچه باقی
مانده و اسپورهاي عاري از بقایا در ظرف دیگري جم -
آوري شوند .در نهایت ،غلظت اسپورها به ميزان 5×104
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اسپور در هر ميلیليتر از محلول رسانده شده و جهت

حسرراس و خيلرری حسرراس گردیررد (جرردول  .)1در تحقيررق

مایهزنیهاي مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند.

حاضر ،جهت انتخاب نهایی مواد آزمایشی ،تودههراي برا
ميانگين شاخص بيماري  10یرا پرایينترر (مقراوم ،خيلری
مقاوم یا ایمن) بهعنوان تودههاي برتر شناسرایی شرده و

ارزیابی مزرعهای
مواد آزمایشی مورد نظر طی سرالهراي زراعری -93

جهت استفاده در برنامههاي اصالحی گندم معرفی شدند.

 1392و  1393-94در شرررایط مزرعرره در ایسررتگاههرراي
تحقيقات کشاورزي عراقیمحله (گرگان) و اولتان (مغران)
بررسی شدند .براي اجراي این آزمایش ،در فصل کاشت

ارزیابی گلخانهای
تعررداد  31ترروده گنرردم منتحررب از  117ترروده مررورد

(اواخر پایيز) هر کدام از ژنوتيپهاي آزمایشی روي یر

بررسی ،که در دو سال آزمایشات مزرعرهاي بريشتررین

خط ی و نيم متري کاشرته شرده ،و عمليرات معمرول بره

مقاومت به بيماري را نشان دادند ،جهت بررسی مقاومرت

منظور رساندن گياه به مرحله سنبلهدهی انجام شد .براي

نوع  ،IIدر شررایط گلخانره در کررج در قالرب بلرو هراي

مایهزنی خزانههاي آزمایشی در هر دو منطقرهي اجرراي

کامل تصادفی و با سه تکرار ،مورد آزمایش قرار گرفتند.

آزمایش ،از مخلوط چهرار جدایرهي قرارچ عامرل بيمراري

گلدانهاي آزمایشی به قطر و ارتفاع  15سانتیمتر که در

جمر آوري شررده از منطقررهي مربوطرره اسررتفاده شررد .برره

آنها مخلوط خا معمولی و پيت مراس (بره نسربت %70

محض آنکه هر توده گندمی به  %50گلدهی خود رسريد،

خا معمرولی و  %30پيرت مراس) ریختره شرده برود ،بره

اقدام به اسپورپاشی سنبلههاي آن با اسرتفاده از محلرول

عنوان واحدهاي آزمایشی در نظرر گرفتره شردند .اواخرر

اسپورهاي قارچ عامل بيماري شد ،به طوري کره سرنبله-

آذر ماه  ،1394تعداد  8-10بذر از هر کردام از ترودههراي

هرراي مایررهزنرری شررده کررامالً خرريس شرردند .عمليررات

آزمایشری در گلردانهرراي مرورد نظررر کاشرته شررده و در

اسپورپاشی سرنبلههرا دو روز دیگرر مجردداً تکررار شرد.

گلخانه با دمراي  25-30درجرهي سرانتیگرراد قررار داده

به توسعه بيماري ،آبياري افشرانه در خزانره-

شدند تا سربز شروند .ده ترا  14روز بعرد از سربز شردن

هاي آزمایشی برقررار گردیرد .حردود سره هفتره پرس از

بذرها اقدام به تن

کردن گياهان و رساندن تعرداد آنهرا

اولررين اسپورپاشرری ،در سررال اول در هررر دو منطقررهي

به شش گياهچره در هرر گلردان شرد .سرپس ،گلردانهراي

اجررراي آزمررایش و در سررال دوم در منطقررهي گرگرران

محتوي گياهچهها به منظرور پنجرهزنری بريشترر و رشرد

براي کم

یادداشتبرداري از بيماري شامل ميزان بيماري 1و شدت

رویشی قويتر ،به شرایط طبيعی بيرون گلخانهها منتقرل

بيمرراري 2انجررام شررد .ميررزان وقرروع بيمرراري از طریررق

شده و حدود سه ماه در همان شرایط نگه داشرته شردند.

محاسبهي درصد سنبلههاي آلوده در هرر کررت و شردت

اواخر فروردین مراه  1395گياهران آزمایشری برا نزدیر

بيماري از طریق تخمين متوسط ميزان پيشررفت بيمراري

شدن به سنبلهدهی ،دوباره به گلخانهها منتقل شرده و در

در سنبلههاي هر کرت تعيرين گردیرد .همینرين ،شراخص

زمان سنبلهدهی پنج سنبله از هر گلدان (تکرار) کره داراي

بيماري 3هر توده گندم از طریرق تقسريم نمرودن حاصرل

حدود  %50گلدهی بودند ،هر کردام برا  10مرایکروليتر از

ضرب ميزان وقوع بيماري در شدت بيماري بر عردد 100

محلول اسرپورهاي چهرار جدایرهي قرارچ عامرل بيمراري

و م مالن  .)1994سپس براساس

مایکروپایپت به

محاسبه گردید (است

جم آوري شده از منطقهي مغان به کم

سيستمی که براي اولين بار در اینجرا معرفری مریشرود،

روش نقطهاي مایهزنی شدند .سه هفته بعرد از مایرهزنری

اقدام به دستهبندي و توصيف مقادیر بيماري برهصرورت

هر سنبله ،درصد پيشرفت بيماري (شدت بيمراري) در آن

ایمررن ،خيلرری مقرراوم ،مقرراوم ،نيمررهمقرراوم ،نيمررهحسرراس،

از طریق تعيين نسبت سنبلیههاي آلوده به کرل سرنبلیه-
هاي سنبله تعيين گردید .پنج سنبله از هر تکرار آزمایشی

1

Disease incidence
Disease severity
3
Disease index
2

جهت ميانگينگيري از بيماري مورد استفاده قرار گرفتند.
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واکنش توده های گندم بومی ایران نسبت به بیماری...
جدول  -1دستهبندی و توصيف مقادیر بيماری بالیت فوزاریومی سنبلهی
گندم جهت استفاده در برنامههای اصالح گندم.
توصیف

کالس

*1

0

ایمن

0/1-5

خیلی مقاوم

2

3

5/1-10

مقاوم

10/1-25

4

نیمهمقاوم

25/1-50

نیمهحساس

5

6

50/1-75

حساس

75/1-100

خیلی حساس

7

1. Immune (I), 2. Very resistant (VR), 3. Resistant (R), 4.
Moderately resistant (MR), 5. Moderately susceptible (MS), 6.
Susceptible (S), and 7. Very susceptible (VS).

جدول  -2فراوانی تودههای گندم قرار گرفته در دستهبندیهای بيماری بالیت فوزاریومی سنبلهی گندم
براساس دادههای جمعآوری شده از مزرعه.
کالس
0
0/1-5
5/1-10
10/1-25
25/1-50
50/1-75
75/1-100

*

وقوع بیماری
)0/9( 1
)2/6( 3
)4/3( 5
)25/6( 30
)48/7( 57
)17/1( 20
)0/9( 1

*

شدت بیماری
)0/9( 1
)0/0( 0
)2/6( 3
)2/6( 3
)49/6( 58
)40/2( 47
)4/3( 5

*

شاخص بیماری
)0/9( 1
)13/7( 16
)12/0( 14
)41/9( 49
)28/2( 33
)3/4( 4
)0/0( 0

* اعداد بيرون پرانتز ،تعداد تودههای آزمایشی قرار گرفته در دستههای مختلف و اعداد داخل پرانتز درصد آنها را نشان
میدهند.

تجزیهی دادهها

آزمایشی از نرمافزار  SASنگرارش SAS Institute ( 9

از سه گروه دادهي جم آوري شرده در ایرن بررسری،

 )Inc., Raleigh, NC, USAاسررتفاده شررد .تجزیررهي

یعنی دادههاي مربروط بره دو سرال اجرراي آزمرایش در

واریانس دادهها با استفاده از رویه  PROC GLMو برر

منطقهي گرگان و دادههراي منطقرهي مغران در سرال اول

پایهي طرح بلو هاي کامل تصادفی انجام شد در حرالی-

اجراي آزمایش ميانگيري شده و ایرن ميرانگينهرا برراي

که در مدل آماري مربوطه ،اثر توده ،ثابرت و اثرر بلرو ،

مقایسهي سط بيماري تودههاي آزمایشی مورد استفاده

تصادفی در نظر گرفته شده بود.

قرار گرفتند .در ضمن اطالعات کيفی جمر آوري شرده از
منطقهي مغان در سال دوم اجراي آزمایش نيز به عنروان
اطالعرات کمکری برراي توصريف بهترر برخری ترودههرراي

نتایج و بحث
خالصهي نتایج ارزیابی تودههاي آزمایشی نسبت بره

آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتند .براي تجزیهي داده-

بيماري بالیت فوزاریومی سنبله طی دو سال زراعی -93

هرراي فنرروتيپی جم ر آوري شررده از اجررراي آزمررایش در

 1392و  1393-94در شرررایط مزرعرره در دو منطقررهي

شرایط گلخانه و مقایسرهي ميرانگين بيمراري ترودههراي

گرگان و مغان و فراوانی تودههاي گنردم قررار گرفتره در

ملیحی پور و همکاران
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دستهبندي هراي مختلرف صرفات مررتبط برا مقاومرت بره

نوع  T. durumو با دورهي رسيدگی معمولی ،یر تروده

بيماري در جدول  2آورده شده است .براساس نتایج ایرن

از همين نوع ولی خيلی دیررس و ی توده هم از نوع T.

بررسی ،نه توده آزمایشی با شمارههاي کلکسريون ،905

 compactumو خيلی دیرررس بودنرد .در ضرمن از برين

 1905 ،1901 ،1668 ،920 ،919 ،918 ،915و  2671کرررره

 31توده گندم گفته شده 25 ،توده متعلق به اقلريم گررم و

همگی از نوع گندم  T. aestivumبودند ،به همرراه شراهد

مرطوب شمال بوده و شش توده دیگرر بره اقلريم گررم و

مقاوم سوماي 3-داراي ميانگين درصد وقوع بيمراري 10

خش جنوب تعلق داشتند.

یا کمتر بودند که مقاومتی قابل قبول محسروب مریگرردد

نتایج تجزیهي ساده دادههاي مربوط به ميزان

(جدول  .)3سه توده از این نره تروده ،یعنری شرمارههراي

پيشرفت بيماري در سنبلههاي مایهزنی شده (شدت

 1668 ،920و  2671خيلرری دیررررس بودنررد (جرردول .)3

بيماري)  31توده منتخب از دو سال آزمایشات مزرعه-

براساس ميانگين شردت بيمراري مرواد آزمایشری ،چهرار

اي ،در شرایط کنترل شدهي گلخانه نشان داد که در

توده آزمایشی با شمارههراي کلکسريون 915 ،905 ،901

سط

احتمال  %1تفاوت معنیداري بين تودههاي

و 1901به همراه شاهد مقاوم سروماي 3-داراي ميرانگين

آزمایشی وجود دارد (جدول  .)6در هرحال ،همهي توده-

درصد شدت بيماري  10یا پایينترر بودنرد (جردول  .)4از

هاي آزمایشی ،از جمله  10توده گندم دیررس در برابر

این تودهها ،سه شرماره  915 ،905و  1901از نروع گنردم

بيماري بالیت فوزاریومی سنبله حساس بوده و آلودگی

 T. aestivumو با دوره رسيدگی معمولی بروده و تروده

شدیدي از خود نشان دادند (دادهها نشان داده نشدهاند).

شماره  901از نوع  T. durumو خيلی دیررس بود .هرم-

در چنين شرایطی 27 ،توده از  31توده آزمایشی داراي

چنين ،با توجه بره ميرانگين شراخص بيمراري ترودههراي

شدت بيماري  %100بودند .شدت بيماري چهار توده

آزمایشی 31 ،توده از این گندمها به همراه شراهد مقراوم

گندم دیگر نيز از  88/9تا  98/2درصد متغير بود .با

سوماي 3-با دارا بودن ميانگين شراخص بيمراري  10یرا

توجه به حساسيت شدید همهي تودههاي آزمایشی مورد

کررمتررر از آن از مقاومررت مطلرروبی در برابررر بيمرراري

بررسی و نزدی

بودن ميزان شدت بيماري آنها به

برخوردار بودند (جدول  .)5از ایرن ترودههرا 16 ،تروده از

یکدیگر ،از نظر کاربردي نيازي به آزمون مقایسهي

نوع  T. aestivumو با دورهي رسيدگی معمرولی ،هشرت

ميانگينها و گروهبندي تودهها براساس این ميانگينها

توده از همين نوع گندم ولی خيلی دیرررس ،پرنج تروده از

وجود نداشت.

جدول  -3مشخصات تودههای گندم منتخب براساس ميانگين وقوع بيماری  10یا کمتر در شرایط مزرعه.
شمارهی
سریال

شمارهی کلکسیون
بخش تحقیقات غالت

گونه/رقم گندم

منشأ

میانگین وقوع بیماری
()%

1

905

Triticum aestivum

گرگان

10/0

2
3
4

915
918
919

T. aestivum
T. aestivum

گرگان
گرگان
گرگان

0/0
2/5
7/5

5

920

T. aestivum

گرگان

2/5

خیلی دیررس

6

1668

T. aestivum

بهبهان

6/7

خیلی دیررس

7

1901

T. aestivum

ساری

10/0

8

1905

T. aestivum

ساری

6/7

9

2671

T. aestivum

گرگان

2/5

10
11

شاهد مقاوم
شاهد حساس

سومای3-
فالت

-

0/0
93/3

T. aestivum

مالحظات

خیلی دیررس

واکنش توده های گندم بومی ایران نسبت به بیماری...
تاکنون پنج نوع مقاومرت ژنتيکری نسربت بره بيمراري

59
شرایط اسپورپاشی مزرعره ،امکران تفکير

ایرن دو نروع

بالیت فوزاریومی سنبله در گندم شناسرایی شرده اسرت.

مقاومت و مشخص کردن سهم هر یر در ميرزان شردت

دو نوع از این مقاومتها یعنی مقاومت بره آلرودگی اوليره

بيماري وجود ندارد .همينطور ،شاخص بيماري نيرز کره

(مقاومت نوع  )Iو مقاومت به گسترش قارچ عامل بيماري

از تقسيم نمودن حاصل ضرب ميرزان وقروع بيمراري در

در گياه (مقاومت نوع  )IIاز زمانهراي قردیم شناسرایی و

شدت بيماري بر عدد  100به دست میآید ،نشان دهندهي

معرفی شده بودنرد (شررودر و کریستنسرن  .)1963بعرداً

ترکيب این دو نوع مقاومت است .به هر حال ،با توجه بره

سه نوع مقاومت دیگر یعنی مقاومت به تجم توکسين در

اینکه شاخص بيماري در واق در برگيرندهي هم ميرزان

بافتهاي گياهی (مقاومت نوع  ،)IIIمقاومرت بره آلرودگی

وقوع بيماري و هم ميرزان شردت آن در مزرعره اسرت از

دانه (مقاومت نوع  )IVو تحمل گياه در برابر بيماري نيرز

نظر کاربردي بسيار مهم بوده و استفاده از آن در غربال

گزارش شدند (مشترازي  ،1995ميلرر و همکراران ،1985

کردن الینهاي آزمایشی ،انتخاب مرواد و تصرميمگيرري-

ونگ و ميلر  .)1988به طور معمول ،ارزیابی مقاومت نوع

هاي مربوط به مدیریت این بيماري بسيار مفيرد و تعيرين

 Iاز طریق اسپورپاشی گياهان با استفاده از قرارچ عامرل

کننررده اسررت .بررر عکررس آزمایشررات مزرعررهاي ،ارزیررابی

بيماري در زمان گلدهی در شرایط مزرعه و تعيين تعداد

مقاومرت نرروع  IIدر شرررایط کنترررل شرردهي گلخانرره و از

سنبلههاي آلوده نسبت بره کرل سرنبلههراي اسپورپاشری

طریق مایهزنی نقطهاي امکانپذیر است (براي و همکراران

شررده (وقرروع بيمرراري) امکررانپررذیر اسررت (بورسررتمایر و

 ،1999والرردرون و همکرراران  .)1999در چنررين شرررایطی،

همکاران  .)2009برعکس ،آنیه که در شرایط مزرعره بره

ثبت ميزان پيشرفت بيماري در سنبله که ممکرن اسرت بره

دنبال اسپورپاشی گياهان تحت عنوان شدت بيماري ثبرت

آن شدت بيمراري هرم گفتره شرود ،معيراري از ایرن نروع

و اعالم میشود ،نمیتوانرد بره طرور اختصاصری نشران

مقاومت خواهرد برود .بره دالیرل مختلرف ،از جملره تحرت

دهندهي مقاومت نوع  Iیا نوع  IIباشد بلکه درواق بيران-

کنترل بودن ،ساده بودن نروع مقاومرت مرورد بررسری و

گر ترکيبری از ایرن دو نروع مقاومرت اسرت .بنرابراین ،برا

امکان کار کردن در فصلهراي مختلرف ،بريشتررین کرار

داشتن ميزان شردت بيمراري یر

ژنوتيرپ آزمایشری در

روي مقاومت نوع  IIانجام شده است.

جدول  -4مشخصات تودههای گندم منتخب براساس ميانگين شدت بيماری  10یا کمتر در شرایط مزرعه.
شماره-

شمارهی کلکسیون

ی

بخش تحقیقات غالت

گونه/رقم گندم

منشأ

میانگین شدت بیماری

مالحظات

()%

سریال
1

901

Triticum durum

گرگان

10/0

2

905

Triticum aestivum

گرگان

10/0

3

915

T. aestivum

گرگان

0/0

4

1901

T. aestivum

ساری

8/3

5

شاهد مقاوم

سومای3-

-

0/0

6

شاهد حساس

فالت

-

83/3

خیلی دیررس

همانطوري که ذکر شد با توجره بره نترایج برهدسرت

وقوع بيماري بودند .با توجه به اینکه سه شرماره از ایرن

آمده در ایرن بررسری ،نره تروده از  117تروده آزمایشری

تودهها خيلی دیررس بودند ،مشخص نيست که مقاومرت

مورد بررسی ،در شرایط مزرعره داراي کرمتررین مقردار

مشاهده شده در آنها اساس ژنتيکی داشرته باشرد .بلکره

ملیحی پور و همکاران
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این مقاومت ممکن است به علت عدم دریافت اسپور کافی

هاي  1901 ،919 ،918 ،915 ،905و  ،1905از نظر ميزان

در زمان مناسب و یا برخورد گيراه برا شررایط خنر ترر

وقوع بيماري هم مقاومت نشان داده بودند ممکن است

انتهاي فصل و نتيجتاً عدم توسرعهي کامرل بيمراري روي

مقاومت نوع  Iدر پایين آوردن این شاخص در آنها نقش

این مواد اتفاق افتاده باشد .در واق عدم ظهور و توسعه-

مهمی داشته باشد .از بين  21توده گفته شده ،بهترتيب

ي بيماري در چنين ژنوتيپهایی معموالً به علت فرار آن-

 14و پنج توده از نوع گندم نان ( )T. aestivumو گندم

ها از بيماري اتفاق میافتد .با توجه به اینکه به طور کلری

دوروم ( )T. durumو همگی از اقليم شمال بوده و دو

پایين بودن ميزان وقوع بيماري در ژنوتيپهاي آزمایشی

توده دیگر از نوع گندم نان و از اقليم جنوب بودند.
مالحظهي دادههاي مربوط به شدت بيماري در
شرایط گلخانه که بيانگر مقاومت نوع  IIاست ،نشان
میدهد که همهي  31مادهي آزمایشی که براساس پایين
بودن شاخص بيماري در شرایط مزرعه انتخاب شده
بودند در شرایط گلخانه حساس بوده و احتماالً فاقد
مقاومت نوع  IIهستند .این هم میتواند دليلی منطقی بر
این امر باشد که مواد منتخب فوق الذکر احتماالً فقط
داراي مقاومت نوع  Iبوده و این مقاومت نوع  Iاست که
در شرایط مزرعه هم باعث پایين آوردن شدت یا
شاخص بيماري در این مواد شده است .البته با مالحظه-
ي شدت بيماري شاهد مقاوم سوماي 3-در شرایط
گلخانه ( )%32/8مشخص میشود که جدایههاي مورد
استفاده براي آزمایشات گلخانهاي از قدرت تهاجمی
بسيار باالیی برخوردار بودهاند طوريکه توانستهاند
شاهد مقاوم را نيز تا این حد آلوده کنند .ممکن است
بررسیهاي بيشتر روي این جدایهها و یا رابطهي آنها
با ميزبان اطالعات بيشتري در این مورد به دست دهد.
به طور کلی ،نتایج این بررسی نشان داد که  31توده
از  117توده گندم آزمایشی از نظر ميانگين شاخص
بيماري در شرایط مزرعه داراي مقاومت مطلوبی در
برابر بيماري بالیت فوزاریومی سنبله هستند .مقاومت
حداقل  21توده از بين اینها داراي اساس ژنتيکی بوده و

در شرایط اسپورپاشی مزرعه معموالً بيرانگرر مقاومرت
نوع  Iاسرت ،بره احتمرال زیراد شرش تروده آزمایشری برا
شررمارههرراي کلکسررريون  1901 ،919 ،918 ،915 ،905و
( 1905همگری از نروع  )T. aestivumممکرن اسرت داراي
مقاومت نوع  Iباشند.
در تحقيق حاضر ،چهار توده آزمایشی با شمارههراي
 915 ،905 ،901و 1901در شرایط مزرعره داراي پرایين-
ترین ميزان شدت بيماري بودنرد کره البتره از برين آنهرا
توده آزمایشی شماره  901خيلی دیررس برود .برا توجره
به اینکه دادههاي مربروط بره شردت بيمراري در مزرعره
معموالً ترکيبی از دو نروع مقاومرت  Iو  IIرا نشران مری-
دهند ممکن است این تودهها هم داراي ترکيبری از ایرن دو
نوع مقاومت باشرند بره اسرتیناي تروده شرماره  901کره
ممکن است به علت دیررس بودن ،فرار از بيماري هرم در
پایين آمدن شدت بيماري در آن نقش داشته باشد .به هر
حال ،با توجه به اینکره ميرزان وقروع بيمراري سره تروده
آزمایشی با شمارههاي  915 ،905و 1901هم پرایين برود
که بيانگر مقاومت نوع  Iاست ،احتمال دارد که همين نوع
مقاومت سهم زیادي در پرایين آوردن شردت بيمراري در
این تودهها (همگی از نوع  )T. aestivumداشته باشد.
از نظر ميانگين شاخص بيماري مشاهده شده روي
مواد آزمایشی در این بررسی 31 ،توده گندم آزمایشی
از جمله  10توده خيلی دیررس داراي ميانگين بيماري
پایينی بودند .همانند شدت بيماري مشاهده شده در
مزرعه ،ممکن است ترکيب دو نوع مقاومت  Iو  IIدر این
امر نقش داشته باشند ،به استیناي  10توده گندم دیررس
که ممکن است فرار از بيماري در پایين آوردن شاخص
بيماري در آنها دخيل باشد .در ضمن ،با توجه به اینکه
شش توده از  21توده مقاوم ،یعنی تودههاي با شماره-

به وجود مقاومت نوع  Iدر آنها مربوط میشود .از بين
این کندمها 16 ،توده از نوع گندم نان ( )T. aestivumو
پنج توده از نوع گندم دوروم ( )T. durumهستند .با
توجه به نتایج به دست آمده در این تحقيق ،از این تودهها
میتوان به عنوان والدهاي مقاوم به بيماري در تالقیهاي
مربوط به برنامههاي اصالح گندم به منظور انتقال صفت
مقاومت به بيماري به ارقام مورد نظر استفاده کرد.
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واکنش توده های گندم بومی ایران نسبت به بیماری...
جدول  -5مشخصات تودههای گندم منتخب براساس ميانگين شاخص بيماری  10یا کمتر در شرایط مزرعه.
شمارهی

شمارهی کلکسیون

سریال

بخش تحقیقات غالت

گونه/رقم گندم

منشأ

میانگین شاخص بیماری

مالحظات

()%
خیلی دیررس

1

370

Triticum compactum

مغان

7/5

2

804

Triticum aestivum

مغان

9/8

3

806

T. aestivum

مغان

8/3

4

900

Triticum durum

گرگان

6/5

5

901

T. durum

گرگان

3/0

6

905

T. aestivum

گرگان

2/0

7

911

T. durum

گرگان

6/0

8

912

T. durum

گرگان

4/3

9

913

T. durum

گرگان

5/0

10

914

T. durum

گرگان

6/3

11

915

T. aestivum

گرگان

0/0

12

918

T. aestivum

گرگان

1/8

13

919

T. aestivum

گرگان

2/0

14

920

T. aestivum

گرگان

1/5

خیلی دیررس

15

1663

T. aestivum

بهبهان

8/5

خیلی دیررس

16

1668

T. aestivum

بهبهان

4/3

خیلی دیررس

17

1673

T. aestivum

شوشتر

7/3

خیلی دیررس

18

1739

T. aestivum

اهواز

5/0

خیلی دیررس

19

1794

T. aestivum

اهواز

9/0

20

1899

T. aestivum

ساری

4/7

خیلی دیررس

خیلی دیررس

21

1900

T. aestivum

ساری

4/2

22

1901

T. aestivum

ساری

1/5

23

1902

T. aestivum

ساری

5/0

24

1903

T. aestivum

ساری

5/0

25

1905

T. aestivum

ساری

2/2

26

1921

T. aestivum

گرگان

6/8

27

1924

T. aestivum

گرگان

9/3

28

1926

T. aestivum

گرگان

7/3

29

2669

T. aestivum

گرگان

8/0

خیلی دیررس

30

2671

T. aestivum

گرگان

2/5

خیلی دیررس

31

2690

T. aestivum

اهواز

8/8

32

شاهد مقاوم

سومای3-

-

0/0

33

شاهد حساس

فالت

-

78/0

خیلی دیررس
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جدول  -6تجزیهی واریانس دادههای مربوط به ميزان پيشرفت بيماری (شدت بيماری) بالیت فوزاریومی سنبله در
سنبلههای مایهزنی شده با قارچ عامل بيماری در شرایط گلخانه (سطح احتمال .*)%5
درجه-

منابع تغییر

مجموع مربعات

میانگین مربعات

ی

F Value

Pr > F

آزادی
بلوک

2

0/0507

0/0253

2/73

0/0729

توده گندم

32

3/1123

0/0973

10/47

0/0001

اشتباه آزمایش

64

0/5944

0/0093

-

-

کل

98

3/7574

-

-

-

ضریب تغييرات (%6/35 :)CV
* قبل از تجزیهی واریانس ،روی دادهها عمليات تبدیل داده از نوع آرکسينوس انجام شده است.

جستوجو براي یافتن مناب مقاومت به بيماري در
مناطق مستعد این بيماري و استفاده از آنها در برنامه-
هاي اصالح گندم هميشه در دستور کار بيماريشناسان
و بهنژادگران گندم قرار داشته است .برخی گندمهاي
بومی با منشأ چين ،بهویژه سوماي 3-و مشتقات به-
دست آمده از آن که مقاومت آنها نسبت به بيماري
بالیت فوزاریومی سنبله مورد تأیيد قرار گرفته است ،در
برنامههاي اصالح گندم در مناطق مختلف جهان جهت
انتقال مقاومت به سایر ارقام گندم مورد استفاده قرار
گرفتهاند .از این گندمها ی مکان ژنی کنترل کننده صفت
کمی 1با اثر باال روي مقاومت به بيماري تحت عنوان

مناب مختلف با ژن  Fhb1بهدست آمده از سوماي3-
میتواند مقاومت به بيماري بالیت فوزاریومی سنبله در
گندم را افزایش دهد (ميدانر و همکاران  ،2006شی و
همکاران  2008و بورالکوتی و همکاران  )2009جست-
وجوي مناب مقاومت در بين تودههاي گندم بومی ایران،
شناسایی مکانهاي ژنی صفات کمی یا ژنهاي مقاومت
موجود در آنها و در نهایت تلفيق آنها با سایر عوامل
مقاومت دریافت شده از مناب خارجی به منظور هرمی
کردن ژنهاي مقاومت به این بيماري در گندم حایز
اهميت زیادي میباشد.

( Qfhs.ndsu-3BSوالدرون و همکاران  )1999که به نام
ژن  Fhb1نيز ناميده میشود (ليو و همکاران  ،)2006به-
طور گسترده در اصالح ارقام گندم و توليد ارقام مقاوم
به بيماري مورد استفاده قرار گرفته است .همینين،
غربال ژرمپالسمهاي پيشرفتهي گندم امریکا نسبت به
این بيماري منجر به شناسایی چندین ژنوتيپ مقاوم با
منشأ امریکا شده است (اکارد و همکاران  .)2015ارقام
امریکایی ارنی 2و فریدم 3داراي سطحی از مقاومت به
بيماري بودهاند که با سط بيماري القا شده توسط ژن
 Fhb1بهدست آمده از گندم سوماي 3-متفاوت است
(جين و همکاران  .)2013با توجه به اینکه هرمی کردن
مکانهاي ژنی صفات کمی یا ژنهاي بهدست آمده از

سپاسگزاری

1

)Quantitative trait loci (QTL
Ernie
3
Freedom
2

از آقایان علی تاران ،حسين بهلول و عزیز ناصري به
ترتيب تکنسينهاي مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهرال
و بررذر ،مرکررز تحقيقررات و آمرروزش کشرراورزي و منرراب
طبيعرری اسررتان گلسررتان ،و مرکررز تحقيقررات و آمرروزش
کشاورزي و مناب طبيعی اسرتان اردبيرل کره در اجرراي
پروژهي تحقيقراتی مصروب شرمارهي 0-03-03-92284
همکاري داشتهاند صميمانه سپاسگزاري میشود .کليرهي
هزینههاي اجراي این تحقيق از محرل اعتبرارات مؤسسره
تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر و سرازمان تحقيقرات،
آموزش و ترویج کشاورزي تأمين شده است.

63

...واکنش توده های گندم بومی ایران نسبت به بیماری
منابع مورد استفاده

 انتشارات مؤسسه. بيماريهاي مهم گندم و جو و نحوه یادداشتبرداري از آنها.1362 ،بامدادیان ع و ترابی م
. ص67 . تهران،تحقيقات آفات و بيماریهاي گياهی
. اولين گزارش از وقوع بيماري بالیت فوزاریومی سنبله گندم در استان خوزستان. 1382 ،موسوي جرف س ع
.233  تا232  صفحههاي.4 و3  شمارههاي،39  جلد،بيماریهاي گياهی
Bai G-H and Shaner GE, 1994. Scab of wheat: prospects for control. Plant Disease 78(8): 760-766.
Bai G-H and Shaner, GE, 2004. Management and resistance in wheat and barley to Fusarium head blight.
Annual Review of Phytopathology 42: 135-161.
Bai G-H, Kolb FL, Shaner G and Domier LL, 1999. Amplified fragment length polymorphism markers
linked to a major quantitative trait locus controlling scab resistance in wheat. Phytopathology 89(4):
343-348.
Ban T, 1997. Evaluation of resistance to Fusarium head blight in indigenous Japanese species of
Agropyron (Elymus). Euphytica 97(1): 39-44.
Bolanos-Carriel C, Wegulo SN, Hallen-Adams H, Baenziger PS, Eskridge KM and Funnell-Harris D,
2016. Effects of cultivar resistance, fungicide application timing, and fungicide chemical class on FHB
and DON in winter wheat. Pages 9-10. Proceedings of the 2016 National Fusarium Head Blight
Forum. East Lansing, MI/Lexington, KY, USA.
Buerstmayr H, Ban T and Anderson JA, 2009. QTL mapping and marker-assisted selection for Fusarium
head blight resistance in wheat: a review. Plant Breeding 128(1): 1-26.
Buerstmayr H, Stierschneider M, Steiner B, Lemmens M, Griesser M, Nevo E, and Fahima T, 2003.
Variation for resistance to head blight caused by Fusarium graminearum in wild emmer (Triticum
dicoccoides) originating from Israel. Euphytica 130(1): 17-23.
Burlakoti RR, Mergoum M, Kianian SF, Adhikari TB, 2009. Combining different resistance components
enhances resistance to Fusarium head blight in spring wheat. Euphytica 172(2):197–205.
Cai H, and Lu WZ, 2016. Resistance analysis and utilization research on scab-resistant winter wheat
shengxuan 6. P. 27. Proceedings of the 5th International Symposium on Fusarium Head Blight.
Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, Brazil.
Chen P, 2016. Improvement of wheat Fusarium head blight (FHB) resistance in China. P. 18.
Proceedings of the 5th International Symposium on Fusarium Head Blight. Universidade de Passo
Fundo, Passo Fundo, RS, Brazil.
Chen Q, Eudes F, Conner RL, Graf R, Comeau A, Collin J, Ahmad F, Zhou R, Li H, Zhao Y, and
Laroche A, 2001. Molecular cytogenetic analysis of a durum wheat x Thinopyrum distichum hybrid
used as a new source of resistance to Fusarium head blight in the greenhouse. Plant Breeding 120(5):
375-380.
Desjardins AE, Proctor RH, Bai G, McCormick SP, Shaner G, Buechley G and Hohn TM, 1996. Reduced
virulence of trichothecene-nonproducing mutants of Gibberella zeae in wheat field tests. Molecular
Plant-Microbe Interactions 9(9): 775-781.
Dexter JE, Clear RM and Preston KR, 1996. Fusarium head blight: Effect on the milling and baking of
some Canadian wheats. Cereal Chemistry 73(6): 695-701.
Dexter JE, Marchylo BA, Clear RM and Clarke JM, 1997. Effect of fusarium head blight on semolina
milling and pasta-making quality of durum wheat. Cereal Chemistry 74(5): 519-525.
Dickson JG and Mains EB, 1929. Scab of wheat and barley and its control. USDA Farmers’ Bulletin No.
1599.

ملیحی پور و همکاران

64

Eckard JT, Gonzalez-Hernandez JL, Caffe M, Berzonsky W, Bockus WW, Marais GF, Baenziger OS,
2015. Native Fusarium head blight resistance from winter wheat cultivars ‘Lyman,’ ‘Overland,’
‘Ernie,’ and ‘Freedom’ mapped and pyramided onto ‘Wesley’-Fhb1 backgrounds. Molecular Breeding
35: 6.
Gervais L, Dedryver F, Morlais J-Y, Bodusseau V, Negre S, Bilous M, Groos C, and Trottet M, 2003.
Mapping of quantitative trait loci for field resistance to Fusarium head blight in an European winter
wheat. Theoretical and Applied Genetics 106(6): 961-970.
Gilbert J and Haber S, 2013. Overview of some recent research developments in fusarium head blight of
wheat. Canadian Journal of Plant Pathology 35(2): 149-174.
Jin F, Zhang D, Bockus W, Baenziger PS, Carver B, Bai G, 2013. Fusarium head blight resistance in U.S.
winter wheat cultivars and elite breeding lines. Crop Science 53(5): 2006–2013.
Liu WX, Chen PD, and Liu DJ, 2000. Radiation-induced Triticum aestivum-Leymous racemosus
translocations and their molecular cytogenetic analysis. Pages 73-76. Proceedings of the International
Symposium on Wheat Improvement for Scab Resistance. Suzhou and Nanjing, China.
Liu S, Zhang X, Pumphrey MO, Stack RW, Gill BS, and Anderson JA, 2006. Complex microcolinearity
among wheat, rice, and barley revealed by fine mapping of the genomic region harboring a major QTL
for resistance to Fusarium head blight in wheat. Funct. Integr. Genomics 6(2): 83-89.
Marasas WFO, Nelson PE and Toussoun TA, 1984. Toxigenic Fusarium Species, Identity and
Mycotoxicology. Pennsylvania State University Press, University Park, PA, USA.
McKendry AL, Tague DN, Wright RL, Tremain JA, and Conley SP, 2005. Registration of ‘Truman’
wheat. Crop Science 45: 421-423.
McMullen M, Jones R and Gallenberg D, 1997. Scab of wheat and barley: A reemerging disease of
devastating impact. Plant Disease 81(12): 1340-1348.
Mergoum M, Frohberg RC, Miller JD, and Stack RW, 2005. Registration of ‘Steele-ND’ wheat. Crop
Science 45: 1163-1164.
Mergoum M, Frohberg RC, Miller JD, Stack RW, Olsona T, Friesen TL, and Rasmussen JB, 2006.
Registration of ‘Glenn’ wheat. Crop Science 46: 473-474.
Mesterházy A. 1995. Types and components of resistance to fusarium head blight of wheat. Plant
Breeding 114(5): 377-386.
Miedaner T, Wilde F, Steiner B, Buerstmayr H, Korzun V, Ebmeyer E, 2006. Stacking quantitative trait
loci (QTL) for Fusarium head blight resistance from non-adapted sources in an European elite spring
wheat background and assessing their effects on deoxynivalenol (DON) content and disease severity.
Theoretical and Applied Genetics 112(3): 562–569.
Miller JD, Greenhalgh R, Wang Y and Lu M, 1991. Trichothecene chemotypes of three Fusarium
species. Mycologia 83(2): 121-130.
Miller JD, Young JC and Sampson DR, 1985. Deoxynivalenol and fusarium head blight resistance in
spring cereals. Journal Phytopathology 113(4): 359-367.
Nelson, P.E., Toussoun, T.A., and Marasas, W.F.O. 1983. Fusarium Species: An Illustrated Manual for
Identification. The Pennsylvania State University Press, University Park, IL, USA.
Parry DW, Jenkinson P and McLeod L, 1995. Fusarium ear blight (scab) in small grains-a review. Plant
Pathology 44(2): 207-238.
Ruckenbauer P, Buerstmayr H, and Lemmens M, 2001. Present strategies in resistance breeding against
scab (Fusarium spp.). Euphytica 119: 121-127.
Schroeder HW and Christensen JJ, 1963. Factors affecting resistance of wheat to scab caused by
Gibberella zeae. Phytopathology 53(7): 831-838.

65

...واکنش توده های گندم بومی ایران نسبت به بیماری

Shen X, Kong L, and Ohm HW, 2004. Fusarium head blight resistance in hexaploid wheat (Triticum
aestivum)-Lophopyrum genetic lines and tagging of the alien chromatin by PCR markers. Theoretical
and Applied Genetics 108(5): 808-813.
Shi JR, Xu DH, Yang HY, Lu QX, Ban T, 2008. DNA marker analysis for pyramided of Fusarium head
blight (FHB) resistance QTLs from different germplasm. Genetica 133(1):77–84.
Snijders CHA, 1990a. Fusarium head blight and mycotoxin contamination of wheat, a review.
Netherlands Journal of Plant Pathology 96(4): 187-198.
Snijders CHA, 1990b. Genetic variation for resistance to Fusarium head blight in bread wheat. Euphytica
50(2): 171-179.
Stack RW and McMullen MP, 1994. A visual scale to estimate severity of Fusarium head blight in wheatPP1095. North Dakota State University, Fargo, ND, USA.
Sutton J, 1982. Epidemiology of wheat head blight and maize ear rot caused by Fusarium graminearum.
Canadian Journal of Plant Pathology 4(2): 195-209.
Tuite J, Shaner G and Everson RJ, 1990. Wheat scab in soft red winter wheat in Indiana USA in 1986 and
its relation to some quality measurements. Plant Disease 74(12): 959-962.
Waldron BL, Moreno-Sevilla B, Anderson JA, Stack RW and Frohberg R.C, 1999. RFLP mapping of
QTL for fusarium head blight resistance in wheat. Crop Science 39(3): 805-811.
Wan Y-F, Yen C, and Yang J-L, 1997a. The diversity of head-scab resistance in Triticeae and their
relation to ecological conditions. Euphytica 97(3): 277-281.
Wan Y-F, Yen C, Yang J-L. and Liu F-Q, 1997b. Evaluation of Roegneria for resistance to head scab
caused by Fusarium graminearum Schwabe. Genetic Resources and Crop Evolution 44(3): 211-215.
Wang Y-Z and Miller JD, 1988. Effects of Fusarium graminearum metabolites on wheat tissue in relation
to Fusarium head blight resistance. Journal of Phytopathology 122(2): 118-125.
Wegener M, 1992. Optimierung von saatgutpillierungen mit mikrobiellen antagonisten zur biologischen
biologischen bekampfung von Fusarium culmorum (W. G. Smith) Sacc. in weizen. Diplomarbeit,
Georg-August-Universitaet Göttingen, Göttingen, Germany.
Yang Z, Gilbert J, Fedak G and Somers DJ, 2005. Genetic characterization of QTL associated with
resistance to Fusarium head blight in a doubled-haploid spring wheat population. Genome 48(2): 187196.

ملیحی پور و همکاران

66

Reaction of Iranian Wheat Landraces to Fusarium Head Blight (FHB) under
Field and Greenhouse Conditions
A Malihipour1*, MA Dehghan2, K Shahbazi3 and A Barati4
1

Assistant Professor, Cereal Research Department, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), AREEO, Karaj,
Alborz, Iran.
2
Instructor, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Gorgan, Golestan,
Iran.
3
Instructor, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Parsabad, Ardabil,
Iran.
4
Assistant Professor, Cereal Research Department, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), AREEO, Karaj,
Alborz, Iran.
*Corresponding author: a.malihipour@areeo.ac.ir
Received:8 march 2017

Accepted: 15 June 2017

Abstract
Fusarium head blight (FHB), caused by various species of Fusarium particularly Fusarium
graminearum, is one of the destructive diseases of wheat in Iran especially in northern parts of the
country. In addition to reducing wheat yield and quality, the disease is important due to potent
mycotoxin production by the pathogens. The present study was carried out to evaluate the responses
of 117 accessions of wheat landraces from the collection of Cereal Research Department (CRD),
Seed & Plant Improvement Institute (SPII), Karaj, Iran to FHB under field and greenhouse
conditions. Based on the results of spray-inoculated field experiments, 31 out of 117 genotypes
were detected to be resistant to FHB with mean disease index ≤10%. It seems that at least 21
genotypes have a genetic basis, possessing Type I resistance. Results of greenhouse experiments
using point inoculations showed that all genotypes were susceptible which may refer to lack of
Type II resistance among the genotypes tested. Considering the presence of Type I resistance
among the considerable number of accessions tested, which can largely keep the product clean of
the disease under field conditions, these genotypes may be used as FHB-resistant parents in wheat
breeding programs in order to transfer disease resistance into commercial cultivars.
Keywords: Fusarium graminearum, resistance, spray inoculation, point inoculation.

