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 چکیده

 Fusariumي گونه ژهیبه و Fusariumهاي مختلف قارچ بيماري بالیت فوزاریومی سنبله که توسط گونه

graminearum در اقليم گرم و مرطوب به ویژه هاي گندم در ایران است که بيماريترین شود، یکی از مهمیجاد میا
گندم  توده 117 تعداد به منظور ارزیابی واکنششود. تحقيق حاضر کشور باعث کاهش عملکرد و کيفيت محصول می

 تیبال يمارينسبت به بمؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر  غالت قاتيبخش تحق ونيموجود در کلکسبومی 
در و گرگان و مغان  يدر دو منطقهمزرعه  طیدر شرا 1393-94و  1392-93طی دو سال زراعی سنبله  یومیفوزار
آزمایشی با استفاده از روش اسپورپاشی در مزرعه نشان داد که  هايتودهارزیابی  .دیاجرا گرددر کرج گلخانه شرایط 

 از نظر ميانگين شاخص بيماري از مقاومت مطلوبی در برابر بيماري برخوردار توده مورد بررسی، 117از  توده 31
اساس ژنتيکی داشته و به وجود مقاومت  ،هاتودهاز بين این  شماره 21رسد که علت مقاومت حداقل . به نظر میهستند
آزمایشی  هايتوده ياي، همههزنی نقطاي به روش مایههاي گلخانهبراساس نتایج بررسیشود. ها مربوط میدر آن Iنوع 

 يمنعکس کنندهتواند مورد بررسی در برابر این بيماري حساس بوده و آلودگی شدیدي از خود نشان دادند. این امر می
در تعداد قابل  Iبا توجه به احتمال وجود مقاومت نوع باشد. در هر حال،  هاتودهدر این  IIنوع عدم وجود مقاومت 

 حفظ نماید،در برابر بيماري تا حد زیادي گياه گندم را در شرایط مزرعه تواند که می ،شده ذکر هاي گندمتودهتوجهی از 
 گندم استفاده نمود.اصالح هاي هاي مربوط به برنامهتوان به عنوان والدهاي مقاوم به بيماري در تالقیها میاز آن

 

  .ايزنی نقطهاسپورپاشی، مایه، مقاومت، Fusarium graminearum های کلیدی: واژه

 
 مقدمه

و نشاسرته   نيمنراب  پرروت    نترری از مهم یکیگندم که 
-ایفا میمردم  يهیتغذنقش اساسی را در  در ایران ،است

کشور، توليرد   تيروز افزون جمع شیافزابا توجه به . کند
یر  نيراز بره شرمار     بهتر  يتر به منظور تغذیهغذاي بيش

رود. به همين منظور افزایش توليد گندم و پایداري در می
هراي وزارت جهراد کشراورزي    صدر برنامره در توليد آن 
 ریر سرط  ز  شیامکران افرزا  کره  با توجه به این .قرار دارد
 لير به دلاین محصول  ديتول شیافزاگندم به منظور کشت 

خررا   يزمينررهدر ویررژه هرراي مختلفرری کرره بررهتیمحردود 
-شيبر ، کرم اسرت  بسيار وجود دارد زراعی قابل استفاده 

 ،عملکرد در واحد سط  شیافزا يرو ستیبایتمرکز  نیتر
متمرکرز  محصرول و کراهش ضرایعات آن     تير فياصالح ک
هاي مختلف به گندم هر ساله در اثر ابتال به بيماريشود. 

 .شودهاي قارچی متحمل خسارت زیادي میویژه بيماري
هراي  ناشری از گونره   1بيماري بالیرت فوزاریرومی سرنبله   
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Fusarium head blight (FHB) 
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 Fusariumگونرره  ژهیرربرره و Fusariumمختلررف قررارچ 

graminearum  ویرژه در  که در مناطق مختلف جهان بره
ترررین اقلرريم گرررم و مرطرروب شررای  اسررت، یکرری از مهررم 

رود. این بيماري قادر اسرت  شمار میهاي گندم بهبيماري
 هبرداشت، محصول گندم را بر در عرض چند هفته قبل از 

(. عرالوه  1997مالن و همکراران  م طور کامل نابود کند )
بر کاهش عملکرد، این بيماري روي کيفيت محصرول نيرز   

هاي گندم آلوده به بيماري اثرات بسيار مخربی دارد. دانه
از  1هرا ممکن است داراي مقردار زیرادي از مایکوتوکسرين   

باشند کره تهدیردي    3لنونو زیرا 2نيوالنولاوکسیقبيل دي
جدي براي بهداشت انسان و دام و سالمت مواد غذایی به 

، 1984، ماراساس و همکاران 1982ساتن ) روندشمار می
، ميلرررر و 1990توایرررت و همکررراران ، a1990اشرررنایدرز 
، پررري و همکرراران 1994برراي و شررينر ، 1991همکرراران 

همکاران مالن و م ، 1996، دسجاردینز و همکاران 1995
. غالت مورد تجارت ممکن است بره خراطر وجرود    (1997
یرا آلروده برودن بره     در آنهرا  هاي آلوده به فوزاریوم دانه

ترر خریرداري شرده و یرا     ها به قيمرت ارزان مایکوتوکسين
مرالن و  مر   و1990)توایت و همکاران اصالً خرید نشوند 

-. خواص آردسازي، نانوایی و ماکارونی(1997همکاران 

تحت تأثير این بيمراري قررار    است گندم نيز ممکن سازي
. عررالوه بررر  (1997و  1996)دکسررتر و همکرراران  گيرررد 

خسارات کمی و کيفی، این بيماري ممکرن اسرت از طریرق    
و پوسريدگی   5چه، ایجاد بالیت گياه4زنی بذرکاهش جوانه

)پرري و   باعث ایجاد خسارات غيرر مسرتقيم شرود    6طوقه
 .  (1982، ساتن 1995همکاران 

بالیت فوزاریومی سنبله اولين برار بريش از یر  قررن     
هاي ابتردایی قررن بيسرتم    پيش شناسایی شده و طی سال

به عنوان تهدید بزرگی براي توليد گندم و جو مورد توجه 
. طی سره دهره اخيرر    (1929)دیکسون و مينز قرار گرفت 

اي از بيمرراري در منرراطق هرراي گسررتردهمجرردداً اپيرردمی
-)بوالنوس ایاالت متحده امریکامختلف جهان از جمله در 

( 2013)گيلبررت و هيبرر   ، کانادا  (2016کاریل و همکاران 
کره  روي داده است. در ایران، برا ایرن  ( 2016)چن و چين 

                                                           
1
Mycotoxins 

2
Deoxynivalenol (DON)  

3
Zearalenone (ZEA) 

4
Seed germination 

5
Seedling blight 

6
Foot rot  

 کشرور هاي دور به طرور پراکنرده در   از زماناین بيماري 
آلررودگی  1360ه ، ولرری از اوایررل دهرروجررود داشررته اسررت

هاي گلسرتان و مازنردران   در استانویژه زیادي از آن به 
. از اوایرل  (1362)بامردادیان و ترابری   مشاهده شده است 

تراکنون، عرالوه برر منراطق شرمالی کشرور و        1370دهه 
هاي اصلی آلودگی به این بيمراري  مغان که محل يمنطقه

 بوده و بيماري هر چند سال ی  بار بره صرورت اپيردمی   
 1375در آمده است، بيماري به طور غير معمول در سال 
در  1376در برخی منراطق اسرتان هرمزگران و در سرال     

برخی مزارع گندم جيرفت واق  در استان کرمان خسارت 
. ایرن  پرور، اطالعرات منتشرر نشرده(    )ع. مليحی وارد نمود

از اسررتان خوزسررتان  1382چنررين در سررال بيمرراري هررم
و در سرال زراعری    (1382ف )موسوي جرر گزارش شده 

در مناطق شوش و دزفول به گندم دوروم رقم  93-1392
م. دالونرد، اطالعرات   )خسارت وارد کرده اسرت   "بهرنگ"

. ایررن بيمرراري در صررورت مسرراعد بررودن (منتشررر نشررده
دیگر از کشور نيرز   يتواند در هر منطقهشرایط جوي می
 چنران در نرواحی شرمالی   بيمراري هرم  خسارت وارد کند. 

مغان داراي اهميت بوده و خطر اپيردمی   يو منطقه کشور
 شدن آن در این مناطق وجود دارد.  

-براي کنترل بيماري بالیت فوزاریومی سنبله روش

هاي زراعی، شيميایی، هاي مختلفی شامل روش
اند. توليد بيولوژیکی، و استفاده از ارقام مقاوم ذکر شده

ترین و ترین، اقتصاديو استفاده از ارقام مقاوم عملی
محيطی براي کنترل پایدار ترین روش از نظر زیستسالم

بدون داشتن  .(2005)یانگ رود شمار میاین بيماري به
 یامکان اصالح و معرف ،يماريب  ی يمناب  مقاومت برا

چندین  وجود ندارد. باًیتقر يماريارقام مقاوم به آن ب
 هاکه از بين آناند به این بيماري شناختهمنب  مقاومت 

بيش از همه شناخته  و مشتقات آن از چين 37-سوماي
(. تعدادي از خویشاوندان 2004باي و شينر هستند )شده 

وحشی گندم نيز به عنوان مناب  مقاومت به بيماري 
ون و همکاران ، a1997ون و همکاران ) اندشناسایی شده

b1997،  ليو و همکاران 2001چن و همکاران ، 1997بن ،
شن و همکاران ، 2003بورستمایر و همکاران ، 2000
مقاوم به بيماري از  ارقام تجاري گندم. برخی (2004
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اشنایدرز ) اروپا از 83-و پراگ 2، رنان1آریناجمله ارقام 
b1990 ،و همکاران  جرویسو  2001و همکاران  راکنباور

 -استيل (،2005همکاران کندري و )م  4ترومن (،2003
5
ND  مرگوم و  6و گلن (2005)مرگوم و همکاران(

و ساي ) چين از 6 شنگسواناز امریکا و  (2006همکاران 
مروارید رقم گندم  در ایران، اند.( گزارش شده2016لو 

جهت کاشت در اقليم گرم و مرطوب  1388که در سال 
اکنون سط  قابل شمال کشور معرفی گردیده و هم

توجهی از این اقليم را زیر کشت خود دارد، در برابر این 
 . بيماري بسيار مقاوم است

اصالح و  قاتيمؤسسه تحق غالت قاتيدر بخش تحق
گندم  هاياز توده ینسبتاً بزرگ ونينهال و بذر کلکس هيته
وجود دارد که تاکنون واکنش آنها  یو خارج یداخل

نشده  یسنبله بررس یومیفوزار تیبال يمارينسبت به ب
 يماريب نیمقاومت آنها در برابر ا يدرباره یو اطالعات

نگارندگان تحقيق حاضر این  يعقيده. بوددر دسترس ن
از مقاومت به  يممکن است مناب  ارزشمندبود که 

 توانندمی که باشند داشته وجودمواد  نیا نيدر ب يماريب
 قيگندم قابل استفاده باشند. تحق دیاصالح ارقام جد يبرا

آن به  یمناب  مقاومت و معرف نیا ییشناسا يحاضر برا
دست اندرکاران گندم  ریبخش تحقيقات غالت و سا

ارقام گندم پرمحصول و مقاوم به  ديتول يکشور برا
 . گردیدانجام  يماريب
 

 هاوشمواد و ر
 مواد گیاهی
گندم موجود  توده 117تعداد  ،تحقيق نیا ياجرابراي 
مؤسسه تحقيقات غالت  قاتيبخش تحق ونيدر کلکس

 7یبوم هاياز توده ی، همگاصالح و تهيه نهال و بذر
گرم و مرطوب شمال و گرم  ميشده از دو اقل آوريجم 

دو رقم گندم فالت و به همراه  ،جنوب کشورو خش  
حساس و مقاوم  يبه عنوان شاهدها بيبه ترت 3-يسوما

                                                           
1
Arina

 

2
Renan 

3
Praag-8 

4
Truman

 

5
Steele-ND  

6
Glenn  

7
Wheat landraces  

از  توده 95تعداد مورد بررسی قرار گرفتند.  يماريبه ب
از نوع  توده Triticum aestivum ،14از نوع ها گندماین 

Triticum durum از نوع  توده، چهارTriticum 

polonicum از نوع  توده، دوTriticum compactum 
 يبودند. گونه Triticum turgidumاز نوع  تودهو ی  
از نيز شناخته نشده بود.  مورد بررسیهاي تودهیکی از 

از  توده 70تعداد هاي آزمایشی، نظر منشأ اقليمی توده
اقليم گرم  از توده دیگر 47اقليم گرم و مرطوب شمال و 

  بودند.آوري شده جم و خش  جنوب 
 

 بیماریتلقیح  یمایه یتهیه
بيماري براي هر کدام  ي تلقي مایه يتهيهبه منظور 
 چهارگرگان و مغان، به طور جداگانه  ياز دو منطقه

( F. graminearumعامل بيماري ) مختلف قارچ يجدایه
آوري شده و با استفاده از که قبالً از این دو منطقه جم 

( شناسایی شده 1983نلسون و همکاران مناب  معتبر )

ها هر کدام از جدایه بودند، مورد استفاده قرار گرفتند.
در ظرفهاي  PDAبه طور جداگانه روي محيط کشت 
در دماي  روز 10پتري کشت داده شده و حدود 

گراد قرار داده شدند تا تمام سانتی يدرجه 30-20
 تلقي  يمایه يتهيه. فضاي ظرف پتري را پر کنند

انجام شد.  (1992)وگنر  يتعدیل شدهروش  بهري بيما
ليتر ميلی 250حجم  هاي به در ارلنبراي این منظور، 

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

 24 يبه فاصلهریخته شده و )آب شهري(  شيرليتر آب 
 اتقطعسپس . شدنددر اتوکالو استریل ساعت دو بار 

هاي کشت محيطمتر از ميلی 3-5کوچکی به قطر حدود 
PDA برداشته شده و در عامل بيماري  قارچ محتوي

به مدت چهار روز ها  ارلنند. ها ریخته شدداخل ارلن
در دور در دقيقه  120با سرعت  دورانی شيکر روي

تا  شدند گذاشته گرادسانتی يدرجه 25-30دماي 
دست تلقي  کافی به ياسپورزایی قارچ انجام شده و مایه

 يدست آمده در این روش از پارچهتلقي  به يمایه. آید
ململ عبور داده شد تا بقایاي قارچی روي پارچه باقی 

-عاري از بقایا در ظرف دیگري جم  مانده و اسپورهاي

 5×104 ميزاناسپورها به غلظت در نهایت، آوري شوند. 
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ليتر از محلول رسانده شده و جهت اسپور در هر ميلی
 هاي مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند.زنیمایه

 
 ایارزیابی مزرعه

-93هراي زراعری   سرال  طیمواد آزمایشی مورد نظر 
هرراي در شرررایط مزرعرره در ایسررتگاه 1393-94و  1392

محله )گرگان( و اولتان )مغران(  تحقيقات کشاورزي عراقی
بررسی شدند. براي اجراي این آزمایش، در فصل کاشت 

هاي آزمایشی روي یر   )اواخر پایيز( هر کدام از ژنوتيپ
عمليرات معمرول بره    و خط ی  و نيم متري کاشرته شرده،   
براي دهی انجام شد. منظور رساندن گياه به مرحله سنبله

اجرراي   يهاي آزمایشی در هر دو منطقره زنی خزانهمایه
عامرل بيمراري    قرارچ  ياز مخلوط چهرار جدایره   ،آزمایش
مربوطرره اسررتفاده شررد. برره  يآوري شررده از منطقررهجمرر 

دهی خود رسريد،  گل %50به  توده گندمیکه هر محض آن
هاي آن با اسرتفاده از محلرول   اقدام به اسپورپاشی سنبله

-طوري کره سرنبله   ، بهاسپورهاي قارچ عامل بيماري شد

زنرری شررده کررامالً خرريس شرردند. عمليررات     هرراي مایرره 
شرد.  هرا دو روز دیگرر مجردداً تکررار     اسپورپاشی سرنبله 

-براي کم  به توسعه بيماري، آبياري افشرانه در خزانره  

حردود سره هفتره پرس از      هاي آزمایشی برقررار گردیرد.  
 ياولررين اسپورپاشرری، در سررال اول در هررر دو منطقرره   

گرگرران  ياجررراي آزمررایش و در سررال دوم در منطقرره  
و شدت  1برداري از بيماري شامل ميزان بيماريیادداشت
انجررام شررد. ميررزان وقرروع بيمرراري از طریررق     2بيمرراري
هاي آلوده در هرر کررت و شردت    درصد سنبله يمحاسبه

بيماري از طریق تخمين متوسط ميزان پيشررفت بيمراري   
هاي هر کرت تعيرين گردیرد. همینرين، شراخص     در سنبله
از طریرق تقسريم نمرودن حاصرل      توده گندمهر  3بيماري

 100ي بر عردد  ضرب ميزان وقوع بيماري در شدت بيمار
سپس براساس . (1994مالن )است  و م  محاسبه گردید

 ،شرود در اینجرا معرفری مری    بار سيستمی که براي اولين
صرورت  بندي و توصيف مقادیر بيماري بره اقدام به دسته

حسرراس، مقرراوم، نيمررهایمررن، خيلرری مقرراوم، مقرراوم، نيمرره

                                                           
1
Disease incidence  

2
Disease severity  

3
Disease index  

(. در تحقيررق 1حسرراس و خيلرری حسرراس گردیررد )جرردول 
برا   هراي تودهانتخاب نهایی مواد آزمایشی،  حاضر، جهت

ترر )مقراوم، خيلری    یرا پرایين   10ميانگين شاخص بيماري 
برتر شناسرایی شرده و    هايتودهعنوان مقاوم یا ایمن( به

 هاي اصالحی گندم معرفی شدند.جهت استفاده در برنامه
 

 ایارزیابی گلخانه
مررورد  ترروده 117منتحررب از  ترروده گنرردم 31تعررداد 
تررین  اي بريش که در دو سال آزمایشات مزرعره  ،بررسی

جهت بررسی مقاومرت   ،مقاومت به بيماري را نشان دادند
هراي  در قالرب بلرو   ، در شررایط گلخانره در کررج    IIنوع 

مورد آزمایش قرار گرفتند.  ،کامل تصادفی و با سه تکرار
متر که در سانتی 15هاي آزمایشی به قطر و ارتفاع گلدان
 %70خا  معمولی و پيت مراس )بره نسربت    ها مخلوط آن

% پيرت مراس( ریختره شرده برود، بره       30خا  معمرولی و  
عنوان واحدهاي آزمایشی در نظرر گرفتره شردند. اواخرر     

 هراي تروده بذر از هر کردام از   8-10تعداد ، 1394آذر ماه 
هرراي مرورد نظررر کاشرته شررده و در   آزمایشری در گلردان  
گرراد قررار داده   سرانتی  يدرجره  25-30گلخانه با دمراي  

روز بعرد از سربز شردن     14شدند تا سربز شروند. ده ترا    
هرا  بذرها اقدام به تن  کردن گياهان و رساندن تعرداد آن 

هراي  چره در هرر گلردان شرد. سرپس، گلردان      به شش گياه
ترر و رشرد   زنری بريش  ها به منظرور پنجره  چهمحتوي گياه
 ها منتقرل تر، به شرایط طبيعی بيرون گلخانهرویشی قوي

شده و حدود سه ماه در همان شرایط نگه داشرته شردند.   
گياهران آزمایشری برا نزدیر       1395اواخر فروردین مراه  

ها منتقل شرده و در  دهی، دوباره به گلخانهشدن به سنبله
دهی پنج سنبله از هر گلدان )تکرار( کره داراي  زمان سنبله

مرایکروليتر از   10دهی بودند، هر کردام برا   گل %50حدود 
قرارچ عامرل بيمراري     يلول اسرپورهاي چهرار جدایره   مح
مغان به کم  مایکروپایپت به  يآوري شده از منطقهجم 

زنری  زنی شدند. سه هفته بعرد از مایره  اي مایهروش نقطه
در آن )شدت بيمراري(  هر سنبله، درصد پيشرفت بيماري 

-هاي آلوده به کرل سرنبلیه  از طریق تعيين نسبت سنبلیه

تعيين گردید. پنج سنبله از هر تکرار آزمایشی هاي سنبله 
 گيري از بيماري مورد استفاده قرار گرفتند.جهت ميانگين
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 یبندی و توصيف مقادیر بيماری بالیت فوزاریومی سنبلهدسته -1جدول 

 .های اصالح گندمگندم جهت استفاده در برنامه

 توصیف کالس

 *1ایمن 0

 2خیلی مقاوم 5-1/0

 3مقاوم 10-1/5

 4مقاومنیمه 25-1/10

 5حساسنیمه 50-1/25

 6حساس 75-1/50

 7خیلی حساس 100-1/75

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).

 

 

گندم  یهای بيماری بالیت فوزاریومی سنبلهبندیهای گندم قرار گرفته در دستهفراوانی توده -2جدول 

 .آوری شده از مزرعههای جمعبراساس داده

 *شاخص بیماری *شدت بیماری *وقوع بیماری کالس
0 1 (9/0) 1 (9/0) 1 (9/0) 

5-1/0 3 (6/2) 0 (0/0) 16 (7/13) 
10-1/5 5 (3/4) 3 (6/2) 14 (0/12) 
25-1/10 30 (6/25) 3 (6/2) 49 (9/41) 
50-1/25 57 (7/48) 58 (6/49) 33 (2/28) 
75-1/50 20 (1/17) 47 (2/40) 4 (4/3) 
100-1/75 1 (9/0) 5 (3/4) 0 (0/0) 

ها را نشان های مختلف و اعداد داخل پرانتز درصد آنآزمایشی قرار گرفته در دسته هایتودهاعداد بيرون پرانتز، تعداد  *

 دهند.می

 

 هاداده یتجزیه
آوري شرده در ایرن بررسری،    جم  ياز سه گروه داده

هاي مربروط بره دو سرال اجرراي آزمرایش در      یعنی داده
مغران در سرال اول    يهراي منطقره  گرگان و داده يمنطقه

هرا برراي   گيري شده و ایرن ميرانگين  اجراي آزمایش ميان
آزمایشی مورد استفاده  هايتودهسط  بيماري  يمقایسه

آوري شرده از  ضمن اطالعات کيفی جمر  در قرار گرفتند. 
مغان در سال دوم اجراي آزمایش نيز به عنروان   يمنطقه

ي هرراتروده اطالعرات کمکری برراي توصريف بهترر برخری       
-داده يمورد استفاده قرار گرفتند. براي تجزیه آزمایشی

آوري شررده از اجررراي آزمررایش در هرراي فنرروتيپی جمرر 
 هراي تروده ميرانگين بيمراري    يشرایط گلخانه و مقایسره 

 SAS Institute) 9نگرارش   SASافزار آزمایشی از نرم

Inc., Raleigh, NC, USA .يتجزیرره( اسررتفاده شررد 
و برر   PROC GLMها با استفاده از رویه واریانس داده

-هاي کامل تصادفی انجام شد در حرالی طرح بلو  يپایه

 ،ثابرت و اثرر بلرو     ،تودهکه در مدل آماري مربوطه، اثر 
 تصادفی در نظر گرفته شده بود.

 

 نتایج و بحث
آزمایشی نسبت بره   هايتودهنتایج ارزیابی  يخالصه

-93دو سال زراعی  بيماري بالیت فوزاریومی سنبله طی
 يدر شرررایط مزرعرره در دو منطقرره   1393-94و  1392

قررار گرفتره در    هاي گنردم تودهگرگان و مغان و فراوانی 
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هراي مختلرف صرفات مررتبط برا مقاومرت بره        بنديدسته
آورده شده است. براساس نتایج ایرن   2بيماري در جدول 

، 905هاي کلکسريون  آزمایشی با شماره تودهبررسی، نه 
کرررره  2671و  1905، 1901، 1668، 920، 919، 918، 915

بودند، به همرراه شراهد    T. aestivumهمگی از نوع گندم 
 10داراي ميانگين درصد وقوع بيمراري   3-مقاوم سوماي

گرردد  تر بودند که مقاومتی قابل قبول محسروب مری  یا کم
هراي  یعنری شرماره   تروده، از این نره   توده(. سه 3)جدول 
(. 3خيلرری دیررررس بودنررد )جرردول    2671و  1668، 920

براساس ميانگين شردت بيمراري مرواد آزمایشری، چهرار      
 915، 905، 901هراي کلکسريون   آزمایشی با شماره توده
داراي ميرانگين   3-سروماي به همراه شاهد مقاوم  1901و

(. از 4ترر بودنرد )جردول    یا پایين 10درصد شدت بيماري 
از نروع گنردم    1901و  915، 905، سه شرماره  هاتودهاین 

T. aestivum   تروده و با دوره رسيدگی معمولی بروده و 
-و خيلی دیررس بود. هرم  T. durumاز نوع  901شماره 

 هراي تروده ميرانگين شراخص بيمراري    بره  چنين، با توجه 
به همراه شراهد مقراوم    هاگندماز این  توده 31آزمایشی، 
یرا   10ميانگين شراخص بيمراري   با دارا بودن  3-سوماي
تررر از آن از مقاومررت مطلرروبی در برابررر بيمرراري     کررم

از  تروده  16، هرا تروده (. از ایرن  5برخوردار بودند )جدول 
رسيدگی معمرولی، هشرت    يو با دوره T. aestivum نوع
از  تروده از همين نوع گندم ولی خيلی دیرررس، پرنج    توده

 تروده رسيدگی معمولی، یر    يو با دوره T. durumنوع 
 .Tهم از نوع  تودهاز همين نوع ولی خيلی دیررس و ی  

compactum      و خيلی دیرررس بودنرد. در ضرمن از برين
متعلق به اقلريم گررم و    توده 25گفته شده، گندم  توده 31

بره اقلريم گررم و     توده دیگرر و شش بوده مرطوب شمال 
 خش  جنوب تعلق داشتند.

هاي مربوط به ميزان ساده داده ينتایج تجزیه
زنی شده )شدت هاي مایهپيشرفت بيماري در سنبله

-منتخب از دو سال آزمایشات مزرعه توده 31بيماري( 

در گلخانه نشان داد که  ياي، در شرایط کنترل شده
 هايتودهداري بين تفاوت معنی% 1سط  احتمال 

-توده يدر هرحال، همه (.6جدول آزمایشی وجود دارد )

دیررس در برابر  توده گندم 10از جمله  ،آزمایشی هاي
بيماري بالیت فوزاریومی سنبله حساس بوده و آلودگی 

اند(. ها نشان داده نشدهدادند )داده شدیدي از خود نشان
آزمایشی داراي  توده 31از  توده 27 ،در چنين شرایطی
توده % بودند. شدت بيماري چهار 100شدت بيماري 

با درصد متغير بود.  2/98تا  9/88دیگر نيز از  گندم
مورد آزمایشی  هايتوده يحساسيت شدید همه هتوجه ب
ها به و نزدی  بودن ميزان شدت بيماري آنبررسی 

 يیکدیگر، از نظر کاربردي نيازي به آزمون مقایسه
ها براساس این ميانگين هاتودهبندي ها و گروهميانگين

 وجود نداشت.
 .در شرایط مزرعه تریا کم 10ميانگين وقوع بيماری  براساسهای گندم منتخب تودهمشخصات  -3جدول 

 یشماره
 سریال

کلکسیون  یشماره
 بخش تحقیقات غالت

 میانگین وقوع بیماری منشأ گونه/رقم گندم
)%( 

 مالحظات

1 905 Triticum aestivum 0/10 گرگان  
2 915 T. aestivum 0/0 گرگان  
3 918 T. aestivum 5/2 گرگان  
4 919 T. aestivum 5/7 گرگان  
5 920 T. aestivum خیلی دیررس 5/2 گرگان 
6 1668 T. aestivum خیلی دیررس 7/6 بهبهان 
7 1901 T. aestivum 0/10 ساری  
8 1905 T. aestivum 7/6 ساری  
9 2671 T. aestivum خیلی دیررس 5/2 گرگان 
  0/0 - 3-سومای شاهد مقاوم 10
  3/93 - فالت شاهد حساس 11
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بيمراري  بره  تاکنون پنج نوع مقاومرت ژنتيکری نسربت    
بالیت فوزاریومی سنبله در گندم شناسرایی شرده اسرت.    

ها یعنی مقاومت بره آلرودگی اوليره    دو نوع از این مقاومت
( و مقاومت به گسترش قارچ عامل بيماري I)مقاومت نوع 

هراي قردیم شناسرایی و    ( از زمانIIدر گياه )مقاومت نوع 
. بعرداً  (1963)شررودر و کریستنسرن   معرفی شده بودنرد  

سه نوع مقاومت دیگر یعنی مقاومت به تجم  توکسين در 
(، مقاومرت بره آلرودگی    IIIهاي گياهی )مقاومت نوع بافت

( و تحمل گياه در برابر بيماري نيرز  IVدانه )مقاومت نوع 
، 1985، ميلرر و همکراران   1995)مشترازي گزارش شدند 
ارزیابی مقاومت نوع  ،. به طور معمول(1988ونگ و ميلر 

I    از طریق اسپورپاشی گياهان با استفاده از قرارچ عامرل
مزرعه و تعيين تعداد دهی در شرایط بيماري در زمان گل

هراي اسپورپاشری   هاي آلوده نسبت بره کرل سرنبله   سنبله
)بورسررتمایر و پررذیر اسررت شررده )وقرروع بيمرراري( امکرران

. برعکس، آنیه که در شرایط مزرعره بره   (2009همکاران 
دنبال اسپورپاشی گياهان تحت عنوان شدت بيماري ثبرت  

توانرد بره طرور اختصاصری نشران      نمی ،شودو اعالم می
-باشد بلکه درواق  بيران II نوع یا  Iمقاومت نوع  يهندهد

گر ترکيبری از ایرن دو نروع مقاومرت اسرت. بنرابراین، برا        
داشتن ميزان شردت بيمراري یر  ژنوتيرپ آزمایشری در      

امکران تفکير  ایرن دو نروع      ،شرایط اسپورپاشی مزرعره 
مقاومت و مشخص کردن سهم هر یر  در ميرزان شردت    

طور، شاخص بيماري نيرز کره   بيماري وجود ندارد. همين
از تقسيم نمودن حاصل ضرب ميرزان وقروع بيمراري در    

 يآید، نشان دهندهبه دست می 100شدت بيماري بر عدد 
بره  ترکيب این دو نوع مقاومت است. به هر حال، با توجه 

هم ميرزان   يواق  در برگيرنده که شاخص بيماري دراین
وقوع بيماري و هم ميرزان شردت آن در مزرعره اسرت از     
نظر کاربردي بسيار مهم بوده و استفاده از آن در غربال 

-گيرري هاي آزمایشی، انتخاب مرواد و تصرميم  کردن الین

هاي مربوط به مدیریت این بيماري بسيار مفيرد و تعيرين   
اي، ارزیررابی کننررده اسررت. بررر عکررس آزمایشررات مزرعرره

گلخانرره و از  يدر شرررایط کنترررل شررده IIت نرروع مقاومرر
)براي و همکراران    پذیر استاي امکاننقطه زنیمایهطریق 
. در چنررين شرررایطی، (1999، والرردرون و همکرراران 1999

ثبت ميزان پيشرفت بيماري در سنبله که ممکرن اسرت بره    
معيراري از ایرن نروع     ،آن شدت بيمراري هرم گفتره شرود    

مقاومت خواهرد برود. بره دالیرل مختلرف، از جملره تحرت        
کنترل بودن، ساده بودن نروع مقاومرت مرورد بررسری و     

تررین کرار   هراي مختلرف، بريش   امکان کار کردن در فصل
 انجام شده است. IIروي مقاومت نوع 

 

 .در شرایط مزرعه تریا کم 10بيماری  شدتميانگين  براساسهای گندم منتخب تودهمشخصات  -4جدول 

-شماره

 ی

 سریال

کلکسیون  یشماره

 بخش تحقیقات غالت

 بیماری شدتمیانگین  منشأ گونه/رقم گندم

)%( 

 مالحظات

1 190 Triticum durum خیلی دیررس 0/10 گرگان 

2 509 Triticum aestivum 0/10 گرگان  

3 591 T. aestivum 0/0 گرگان  

4 1901 T. aestivum 3/8 ساری  

  0/0 - 3-سومای شاهد مقاوم 5

  3/83 - فالت شاهد حساس 6

 
دسرت  شد با توجره بره نترایج بره     ذکرطوري که همان

آزمایشری   تروده  117از  تروده  نره آمده در ایرن بررسری،   
تررین مقردار   داراي کرم در شرایط مزرعره  مورد بررسی، 

که سه شرماره از ایرن   وقوع بيماري بودند. با توجه به این
مشخص نيست که  مقاومرت   ،خيلی دیررس بودند هاتوده

ها اساس ژنتيکی داشرته باشرد. بلکره    مشاهده شده در آن
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این مقاومت ممکن است به علت عدم دریافت اسپور کافی 
ترر  شررایط خنر   در زمان مناسب و یا برخورد گيراه برا   

کامرل بيمراري روي    يانتهاي فصل و نتيجتاً عدم توسرعه 
-این مواد اتفاق افتاده باشد. در واق  عدم ظهور و توسعه

-هایی معموالً به علت فرار آنبيماري در چنين ژنوتيپ ي

که به طور کلری  افتد. با توجه به اینها از بيماري اتفاق می
هاي آزمایشی ژنوتيپپایين بودن ميزان وقوع بيماري در 

گرر مقاومرت   در شرایط اسپورپاشی مزرعه معموالً بيران 
آزمایشری برا    تروده اسرت، بره احتمرال زیراد شرش       Iنوع 

و  1901، 919، 918، 915، 905هرراي کلکسررريون  شررماره 
( ممکرن اسرت داراي   T. aestivum)همگری از نروع    1905

 باشند.   Iمقاومت نوع 
هراي  با شماره آزمایشی تودهدر تحقيق حاضر، چهار 

-در شرایط مزرعره داراي پرایين   1901و 915، 905، 901

هرا  ترین ميزان شدت بيماري بودنرد کره البتره از برين آن    
خيلی دیررس برود. برا توجره     901توده آزمایشی شماره 

هاي مربروط بره شردت بيمراري در مزرعره      که دادهبه این
-را نشران مری   IIو  Iمعموالً ترکيبی از دو نروع مقاومرت   

هم داراي ترکيبری از ایرن دو    هاتودهدهند ممکن است این 
کره   901شرماره   تروده نوع مقاومت باشرند بره اسرتیناي    

ممکن است به علت دیررس بودن، فرار از بيماري هرم در  
پایين آمدن شدت بيماري در آن نقش داشته باشد. به هر 

تروده  کره ميرزان وقروع بيمراري سره      حال، با توجه به این
هم پرایين برود    1901و 915، 905هاي شماره با آزمایشی
احتمال دارد که همين نوع  ،است Iگر مقاومت نوع که بيان

مقاومت سهم زیادي در پرایين آوردن شردت بيمراري در    
 ( داشته باشد.T. aestivum)همگی از نوع  هاتودهاین 

از نظر ميانگين شاخص بيماري مشاهده شده روي 
 توده گندم آزمایشی 31مواد آزمایشی در این بررسی، 

خيلی دیررس داراي ميانگين بيماري توده  10از جمله 
پایينی بودند. همانند شدت بيماري مشاهده شده در 

در این  IIو  Iمزرعه، ممکن است ترکيب دو نوع مقاومت 
دیررس  توده گندم 10امر نقش داشته باشند، به استیناي 

که ممکن است فرار از بيماري در پایين آوردن شاخص 
که ها دخيل باشد. در ضمن، با توجه به اینبيماري در آن

-با شماره هايتودهمقاوم، یعنی  توده 21از  تودهشش 

ن ، از نظر ميزا1905و  1901، 919، 918، 915، 905هاي 
وقوع بيماري هم مقاومت نشان داده بودند ممکن است 

نقش  آنهادر پایين آوردن این شاخص در  Iمقاومت نوع 
 ترتيببه گفته شده، توده 21مهمی داشته باشد. از بين 

( و گندم T. aestivumاز نوع گندم نان )توده و پنج  14
و دو بوده همگی از اقليم شمال و ( T. durumدوروم )
 از نوع گندم نان و از اقليم جنوب بودند. دیگرتوده 

هاي مربوط به شدت بيماري در داده يمالحظه
نشان  ،است IIگر مقاومت نوع شرایط گلخانه که بيان

آزمایشی که براساس پایين  يماده 31 يدهد که همهمی
بودن شاخص بيماري در شرایط مزرعه انتخاب شده 
بودند در شرایط گلخانه حساس بوده و احتماالً فاقد 

تواند دليلی منطقی بر هستند. این هم می IIمقاومت نوع 
احتماالً فقط  فوق الذکراین امر باشد که مواد منتخب 

است که  Iوع بوده و این مقاومت ن Iداراي مقاومت نوع 
در شرایط مزرعه هم باعث پایين آوردن شدت یا 
-شاخص بيماري در این مواد شده است. البته با مالحظه

در شرایط  3-شدت بيماري شاهد مقاوم سوماي ي
هاي مورد شود که جدایه%( مشخص می8/32گلخانه )

اي از قدرت تهاجمی استفاده براي آزمایشات گلخانه
اند که توانستهاند طورير بودهبسيار باالیی برخوردا

شاهد مقاوم را نيز تا این حد آلوده کنند. ممکن است 
ها آن يها و یا رابطهتر روي این جدایههاي بيشبررسی

 تري در این مورد به دست دهد.با ميزبان اطالعات بيش
 توده 31نتایج این بررسی نشان داد که  ،به طور کلی

آزمایشی از نظر ميانگين شاخص  توده گندم 117از 
بيماري در شرایط مزرعه داراي مقاومت مطلوبی در 
برابر بيماري بالیت فوزاریومی سنبله هستند. مقاومت 

ها داراي اساس ژنتيکی بوده و از بين این توده 21حداقل 
شود. از بين ها مربوط میدر آن Iبه وجود مقاومت نوع 

( و T. aestivumندم نان )از نوع گ توده 16، هاکندماین 
( هستند. با T. durumاز نوع گندم دوروم ) تودهپنج 

 هاتودهتوجه به نتایج به دست آمده در این تحقيق، از این 
هاي توان به عنوان والدهاي مقاوم به بيماري در تالقیمی

گندم به منظور انتقال صفت اصالح هاي مربوط به برنامه
 ارقام مورد نظر استفاده کرد.مقاومت به بيماري به 
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 .در شرایط مزرعه تریا کم 10بيماری  شاخصميانگين  براساسهای گندم منتخب تودهمشخصات  -5جدول 

 یشماره

 سریال

کلکسیون  یشماره

 بخش تحقیقات غالت

 میانگین شاخص بیماری منشأ گونه/رقم گندم

)%( 

 مالحظات

1 370 Triticum compactum خیلی دیررس 5/7 مغان 

2 804 Triticum aestivum 8/9 مغان  

3 806 T. aestivum 3/8 مغان  

4 900 Triticum durum 5/6 گرگان  

5 901 T. durum خیلی دیررس 0/3 گرگان 

6 905 T. aestivum 0/2 گرگان  

7 911 T. durum 0/6 گرگان  

8 912 T. durum 3/4 گرگان  

9 913 T. durum خیلی دیررس 0/5 گرگان 

10 914 T. durum 3/6 گرگان  

11 915 T. aestivum 0/0 گرگان  

12 918 T. aestivum 8/1 گرگان  

13 919 T. aestivum 0/2 گرگان  

14 920 T. aestivum خیلی دیررس 5/1 گرگان 

15 1663 T. aestivum خیلی دیررس 5/8 بهبهان 

16 1668 T. aestivum خیلی دیررس 3/4 بهبهان 

17 1673 T. aestivum خیلی دیررس 3/7 شوشتر 

18 1739 T. aestivum خیلی دیررس 0/5 اهواز 

19 1794 T. aestivum 0/9 اهواز  

20 1899 T. aestivum 7/4 ساری  

21 1900 T. aestivum 2/4 ساری  

22 1901 T. aestivum 5/1 ساری  

23 1902 T. aestivum 0/5 ساری  

24 1903 T. aestivum 0/5 ساری  

25 1905 T. aestivum 2/2 ساری  

26 1921 T. aestivum 8/6 گرگان  

27 1924 T. aestivum خیلی دیررس 3/9 گرگان 

28 1926 T. aestivum 3/7 گرگان  

29 2669 T. aestivum خیلی دیررس 0/8 گرگان 

30 2671 T. aestivum خیلی دیررس 5/2 گرگان 

31 2690 T. aestivum 8/8 اهواز  

  0/0 - 3-سومای شاهد مقاوم 32

  0/78 - فالت شاهد حساس 33
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های مربوط به ميزان پيشرفت بيماری )شدت بيماری( بالیت فوزاریومی سنبله در واریانس داده یتجزیه -6جدول 

 .*(%5سطح احتمال )زنی شده با قارچ عامل بيماری در شرایط گلخانه های مایهسنبله

-درجه منابع تغییر

 ی
 آزادی

 میانگین مربعات مجموع مربعات

F Value Pr > F 

 0729/0 73/2 0253/0 0507/0 2 بلوک
 0001/0 47/10 0973/0 1123/3 32 توده گندم

 - - 0093/0 5944/0 64 اشتباه آزمایش
 - - - 7574/3 98 کل

      35/6%(: CVضریب تغييرات )
 ها عمليات تبدیل داده از نوع آرکسينوس انجام شده است.، روی دادهواریانس یقبل از تجزیه *

 
وجو براي یافتن مناب  مقاومت به بيماري در جست

-ها در برنامهو استفاده از آنمناطق مستعد این بيماري 

شناسان هميشه در دستور کار بيماريهاي اصالح گندم 
هاي برخی گندم گندم قرار داشته است. نژادگرانو به

-و مشتقات به 3-سومايویژه بومی با منشأ چين، به

ها نسبت به بيماري دست آمده از آن که مقاومت آن
بالیت فوزاریومی سنبله مورد تأیيد قرار گرفته است، در 

هاي اصالح گندم در مناطق مختلف جهان جهت برنامه
دم مورد استفاده قرار انتقال مقاومت به سایر ارقام گن

صفت کنترل کننده ها ی  مکان ژنی اند. از این گندمگرفته
با اثر باال روي مقاومت به بيماري تحت عنوان  1کمی
3BS-Qfhs.ndsu  ( که به نام 1999)والدرون و همکاران
-(، به2006شود )ليو و همکاران نيز ناميده می Fhb1ژن 

توليد ارقام مقاوم طور گسترده در اصالح ارقام گندم و 
به بيماري مورد استفاده قرار گرفته است. همینين، 

گندم امریکا نسبت به  يهاي پيشرفتهپالسمغربال ژرم
این بيماري منجر به شناسایی چندین ژنوتيپ مقاوم با 

(. ارقام 2015منشأ امریکا شده است )اکارد و همکاران 
مت به داراي سطحی از مقاو 3و فریدم 2امریکایی ارنی
اند که با سط  بيماري القا شده توسط ژن بيماري بوده

Fhb1 متفاوت است  3-دست آمده از گندم سومايبه
که هرمی کردن (. با توجه به این2013)جين و همکاران 

دست آمده از هاي بههاي ژنی صفات کمی یا ژنمکان

                                                           
1
Quantitative trait loci (QTL) 

2
Ernie  

3
Freedom  

 3-دست آمده از سومايبه Fhb1مناب  مختلف با ژن 
مقاومت به بيماري بالیت فوزاریومی سنبله در تواند می

، شی و 2006گندم را افزایش دهد )ميدانر و همکاران 
-( جست2009بورالکوتی و همکاران  و 2008همکاران 

هاي گندم بومی ایران، وجوي مناب  مقاومت در بين توده
هاي مقاومت هاي ژنی صفات کمی یا ژنشناسایی مکان
ها با سایر عوامل یت تلفيق آنها و در نهاموجود در آن

مقاومت دریافت شده از مناب  خارجی به منظور هرمی 
هاي مقاومت به این بيماري در گندم حایز کردن ژن

 باشد.اهميت زیادي می
 

 سپاسگزاری
از آقایان علی تاران، حسين بهلول و عزیز ناصري به 

هاي مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهرال  ترتيب تکنسين
بررذر، مرکررز تحقيقررات و آمرروزش کشرراورزي و منرراب   و 

و مرکررز تحقيقررات و آمرروزش   ،طبيعرری اسررتان گلسررتان 
کشاورزي و مناب  طبيعی اسرتان اردبيرل کره در اجرراي     

 0-03-03-92284 يتحقيقراتی مصروب شرماره    يپروژه
 يشود. کليره اند صميمانه سپاسگزاري میهمکاري داشته

حرل اعتبرارات مؤسسره    هاي اجراي این تحقيق از مهزینه
تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر و سرازمان تحقيقرات،   

 آموزش و ترویج کشاورزي تأمين شده است.
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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.  
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