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  چکیده

تعداد  .هدف تحقیق حاضر مقایسه و مطالعه ارقام گندمهاي ایران از نظر مقدار ظهور عالئم بیماري زنگ برگ یا قهوه اي در منطقه مغان بود
پژوهشی دانشکده  -تکرار در مزرعه آموزشی 2هاي متفاوت در  شرایط فاریاب و در قالب طرح التیس ساده و با  رقم گندم با ویژگی 81

مقدار ظهور عالئم بیماري زنگ . مورد مطالعه قرار گرفتند 1392-93دانشگاه محقق اردبیل در سال زراعی  - کشاورزي و منابع طبیعی مغان
در تنوع بسیار وسیعی از نظر ظهور یا عدم ظهور عالئم بیماري زنگ برگ گندم . برگ در اوایل پر شدن دانه براي ارقام گندم ثبت گردید

عالئم بیماري در گندمهاي . بین ارقام مورد استفاده دیده شد که نشان دهنده حساسیت یا مقاومت متفاوت ارقام به بیماري مذکور می باشد
در شرایط تحقیق حاضر . دوروم مشاهده نگردید که احتماال بیانگر مقاومت بیشتر آنها به عامل بیماري در مقایسه با انواع گندم نان می باشد

این امر نشان می دهد که در طی سالهاي . ه طور عمومی مقدار آلودگی به بیماري در گندمهاي جدید نسبت به انواع قدیمی کمتر بودب
اصالح گندم در ایران یک گزینش مستقیم یا غیر مستقیم به طرف ارقامی که داراي حساسیت کمتر به بیماري زنگ برگ گندم بوده است 

  .صورت گرفته است
  

  ، ارقام قدیمی و جدید، زنگ برگگندم: کلیدي کلمات
  

  مقدمه
این گیاه در مقایسه با سایر گیاهان منبع اصلی تامین غذاي . گندم مهمترین تامین کننده کربوهیدرات دربسیاري از کشورهاي دنیا می باشد

یتهاي مختلف به زراعی و به عالن امر فعملکرد گندم به طور قابل توجهی در طی دهه هاي گذشته زیاد شده است که علت ای. مردم است
به عنوان مثال گندمهاي پرمحصول جدید . افزایش در عملکرد گندم با یک سري تغییرات در گیاهان همراه بوده است). 4(نژادي بوده است 

گیاهی ثابت نبوده و ممکن تغییرات در صفات منتهی ). 3(در مقایسه با انواع قدیمی داراي ارتفاع کوتاه و شاخص برداشت باال می باشند 
مقدار آن در گندمهاي جدید مثال در مورد تولید ماده خشک گیاه گزارش شده است که . است از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت باشد

نده و تنشهاي ز ).3(در مقابل تعدادي بیان کردند که این صفت در طی روند اصالحی گندم تغییر نکرده است ). 5(بیشتر از قدیمی است 
در مورد تاثیر فعالیتهاي اصالحی بر روي مقاومت . غیر زنده از مهمترین عوامل محدود کننده تولید بهینه گندم و کاهش عملکرد آن است

ولی بررسی منابع نشان می دهد که اصالح ارقام گندم براي عملکردهاي . به تنش هاي زنده و غیر زنده اطالعاتی دقیقی در دسترس نیست
رقم  81به عنوان مثال در تحقیق قبلی ما که بر روي تعداد . طور غیر مستقیم مقاومت به برخی شرایط نامناسب را افزایش داده استباال به 

مقاومت به تنش  ،گردید که کارهاي اصالحی انجام یافته بر روي گندمهاي ایران در کنار افزایش عملکرد دانهمشخص گندم انجام شد 
عامل مولد این می باشد که  گندم مهم  هايبیماریی از یک) زنگ قهوه اي(زنگ برگ  ).2(زیاد کرده است یز نخشکی آخر فصل رشد را 

این بیماري در مناطق گرم و مرطوب ایران مانند دشت مغان، خوزستان و  .باشد می Puccinia recondite f. sp. Tritici قارچ بیماري 
 برقرمز و نارنجی  به رنگبیضوي یا کروي  عالئم بیماري شامل ظهور لکه هاي. ارد می کندغیره خسارت قابل توجهی را به مزارع گندم و

قاسم زاده و  .شوند می بعد از رشد کردن، موجب آلودگی برگهاي دیگراین بیماري  ياسپورها. می باشدباالیی پهنک برگ  روي سطح
 روش این .است اصالح شده ارقام در ژنتیکی مقاومت از اي استفاده قهوه زنگ بیماري کنترل راه گزارش کردند که مهمترین) 1(همکاران 
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و مطالعه ارقام گندمهاي ایران از هدف تحقیق حاضر مقایسه  .میدهد کاهش را آن خسارت و بیماري شده این کنترل باعث موثري طور به 

  .بیماري زنگ برگ یا قهوه اي در منطقه مغان بودنظر مقدار ظهور عالئم 
  

  اهشمواد و رو
دانشگاه محقق اردبیل  - پژوهشی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی مغان -آزمایش حاضر بخشی از پژوهش در حال اجرا در مزرعه آموزشی

منطقه مغان از نظر . می باشد 1392-93در طی سال زراعی ) متر از سطح دریا 45طول شرقی و ارتفاع  47° 57'عرض شمالی،  °39 36'(
این منطقه داراي زمستان سرد و بهار و تابستان گرم و نسبتا . هوایی بر جزء مناطق نیمه خشک معتدل محسوب می شودبندي آب و  تقسیم

هاي  رقم گندم با ویژگی 81تعداد  . تکرار اجرا گردید 2پژوهش در  شرایط فاریاب و در قالب طرح التیس ساده و با . مرطوب می باشد
ردیف با فواصل  4هر کرت شامل ). 2(در کشور معرفی شده مورد بررسی قرار گرفتند  1385تا  1309ز هاي قبل ا متفاوت که در فاصله سال

هاي کشت بصورت دستی و با استفاده از فوکا در اواخر آذر  بذور ارقام مورد بررسی روي ردیف. متر بود 5/1متري و به طول  سانتی 20
ارزیابی بیماري . مرحله نموي گرده افشانی براي کلیه ارقام ثبت شد. ه صورت گرفتآبیاري مزرعه مطابق با عرف منطق. کاشته شدند 1392

بدین منظور ظهور عالئم بیماري براي هر رقم گندم در کلیه . پس از مرحله گرده افشانی و در اوایل پر شدن دانه انجام گردیدزنگ برگ 
عالئم بیماري شامل ظهور لکه هاي . صورت درصد مشخص گردیدکرت مربوطه بررسی شد و مقدار آلودگی برگهاي گیاهان هر کرت به 

. کلیه برگهاي گیاهان شامل برگهاي پایینی و باالیی از جمله برگ پرچم بررسی شدند. قرمز و نارنجی بیماري روي پهنک برگ گیاهان بود
داده هاي اده شد ولی در جدول مقایسه میانگین با توجه به اینکه داده ها به صورت درصد بودند جهت تجزیه آنها از تبدیل لگاریتمی استف

با توجه به اینکه سال . جهت مقایسه ارقام قدیم و جدید گندم از منحنی رگرسیونی با برازش خطی استفاده شد. اصلی نمایش داده شد
  .مشخص نبود لذا این ارقام وارد منحنی رگرسیونی نشدندگندم رقم  11معرفی براي 

  
  نتایج و بحث

زنگ برگ یا زنگ قهوه اي انجام ضر یک مقایسه عمومی در بین ارقام گندمهاي ایرانی از نظر ظهور یا عدم ظهور عالئم بیماري تحقیق حا
که بر روي جنبه هاي فنولوژیکی،  همانطوریکه قبال نیز اشاره شد نتایج ارائه شده در این مقاله تنها قسمتی از آزمایش اصلی بود. داده است

علیرغم اینکه در این قسمت استانداردهاي الزم براي ارزیابی دقیق بیماري زنگ برگ . ژیکی ارقام کشت شده تاکید داردزراعی و فیزیولو
 گندم مانند نمونه گیري از عامل بیماري و کشت آن در شرایط آزمایشگاهی، استفاده از یک رقم کامال حساس یا کامال مقاوم به زنگ برگ

، منتهی ارزیابی چشمی و ثبت درصد گیاهان آلوده صنوعی مزرعه به عامل بیماري و غیره لحاظ نشده استآلودگی م ،به عنوان رقم شاهد
به هر حال . در هر کرت به بیماري مذکور در شرایط طبیعی مزرعه می تواند اطالعات کلی و یا حتی مقایسه اي را براي محققان فراهم آورد

این در  .یج دقیق نیاز هست که این آزمایش با لحاظ استانداردهاي مورد نیاز تکرار و نتیجه گیري دقیق حاصل گرددابه نت لجهت حصو
جدول تجزیه ( در بین ارقام مورد استفاده دیده شد ظهور یا عدم ظهور عالئم بیماري زنگ برگ گندمتنوع بسیار وسیعی از نظر  آزمایش

در بین ارقام کشت شده . درصد ظهور عالئم بیماري تا نبود این عالئم متغییر بود 80نه این تنوع از دام. )واریانس نشان داده نشده است
این . درصد برگهاي گیاهان موجود در کرت آلودگی به بیماري زنگ برگ را نشان دادند 50وجود داشت که در آنها بیش از رقم  4تعداد 

) درصد آلودگی 55(موتانت و اروند ) درصد آلودگی 60(، سرداري )درصد آلودگی 65(، آزادي )درصد آلودگی 80(ارقام شامل سرخ تخم 
ظهور چنین مقادیر باالیی از عالئم بیماري در برگهاي ارقام گندم نشان می دهد که بیماري مذکور با کاهش سطح فتوسنتزي زیاد و . بودند

 49عالوه بر چهار رقم ذکر شده تعداد . هی را به عملکرد آنها وارد سازدافزایش حساسیت به سایر عوامل بیماریزا می تواند خسارت قابل توج
رقم گندم مورد استفاده  28همچنین در  .درصد متغییر بود 5/2-45رقم هم عالمت بیماري را نشان دادند که درصد آلودگی در آنها بین 

گندمهاي دوروم  بین ضر نبود عالئم بیماري زنگ برگ درجالب توجه در تحقیق حا از نکات ).1جدول (عالئم بیماري زنگ برگ دیده نشد 
 رقم گندم کشت شده بود که هیچ کدام از آنها  81تعداد چهار گندم دوروم شامل دوروم یاواروس، سیمینه، شوامالد و استارك در بین . بود
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میزان حساسیت کمتر یا با گندمهاي نان  این امر نشان می دهد که احتماال گندمهاي دوروم در مقایسه. عالئم بیماري را نشان ندادند

زمانی که ارقام قدیمی و جدید گندم در قالب منحنی رگرسیونی با یکدیگر . مقاومت بیشتر به بیماري زنگ برگ یا قهوه اي را داشته باشند
شکل (می کمتر بوده است مقایسه شدند مشخص گردید که مقدار آلودگی به بیماري به طور عمومی در گندمهاي جدید نسبت به انواع قدی

که قدیمیترین گندم یعنی رقم سرداري معرفی شده تا سال  1309نشان می دهد که در طی روند اصالحی گندم و از سال  1شکل ). 1
 مقدار این. که ارقامی مانند دریا، بم، سپاهان و غیره آزاد شده اند، مقدار ظهور عالئم بیماري زنگ برگ گندم کاهش یافته است 1385

این امر نشان می دهد که در طی این سالها یک گزینش مستقیم یا غیر مستقیم به طرف . درصد به ازاي هر سال بوده است 4/0کاهش 
البته ذکر این نکته ضروري است که این روند . حساسیت کمتر به بیماري زنگ برگ گندم بوده است صورت گرفته استارقامی که داراي 

در  ).1و شکل  1جدول (این بیماري را نشان دادند دم صادق نبوده و در بین ارقام جدید نیز تعدادي از آنها عالئم براي کلیه ارقام جدید گن
مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که تنوع بسیار زیادي از نظر ظهور عالئم بیماري زنگ برگ یا زنگ قهوه اي در بین گندمهاي ایران 

هنده این مطلب است که این ارقام از نظر مقاومت یا حساسیت به بیماري مذکور متفاوت انند  که در این تنوع نشان د. دیده می شود
در شرایط آزمایشی این تحقیق در گندمهاي دوروم عالئم بیماري زنگ برگ دیده نشد . کارهاي اصالحی می توانند مورد استفاده قرار گیرند
همچنین مشخص گردید که به طور عمومی در گندمهاي جدید . امل بیماري بوده استکه احتماال نشان دهنده حساسیت کمتر آنها به ع

  . نسبت به قدیمی مقاومت گیاهان در برابر ظهور عالئم بیماري زنگ برگ بیشتر شده است
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  ایط آبی در مغاندر شر 1392-93درصد ظهور عالئم بیماري زنگ زرد یا زنگ قهوه اي در ارقام قدیمی و جدید گندم کشت شده در سال  - 1شکل 

y = -0.44x + 613.1
R2 = 0.21 **

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1305 1320 1335 1350 1365 1380

سال معرفی رقم

گ
بر

گ 
 زن

ئم
ال

 ع
ور

ظه
د 

ص
در



 

٥ 
 

 
  در شرایط آبی در مغان 1392-93درصد ظهور عالئم بیماري زنگ زرد یا زنگ قهوه اي در ارقام گندمهاي ایران کشت شده در سال  -1جدول 

  ردیف  رقم  سال معرفی درصد آلودگی ردیف  رقم  سال معرفی درصد آلودگی
 1  آرتا  1385 0 42  شاهی  1346  20

 2  آزادي  1358 65 43  شعله  1336  5/7

  3  آذر  1335 35 44  )کرخه(شوامالد   1382  0

 4  2آذر   1378 5 45  شهریار  1381  45

 5  اترك  1374 0 46  شیرودي  1376  15

 6  اروند موتانت  1352 55 47  شیراز  1381  0

 7  استار  1374 0 48  طبسی  1330  5/12

 8  اکبري  1385 5 49  عدل  1341  5/12

 9  البرز  1357 0 50  فرونتانا  -  0

 10  الوند  1374 10 51  فالت  1369  0

 11  الموت  1374 5 52  فونگ  -  5/2

 12  امید  1335 25 53  قدس  1368  5/37

 13  اینیاء  1347 5/7 54  کاوه  1359  5/17

 14  بک کراس روشن بهاره  1377 5/12 55  کاسکوژن  1373  0

 15  بک کراس روشن زمستانه  1377 5/22 56  کراس البرز  -  0

 16  بم  1385 5/22 57  کراس شاهی  -  10

 17  بوالنی  - 30 58  کراس فالت هامون  1381  0

 18  بیات  1355 5 59  کویر  1376  30

 19  بیستون  1359 5/7 60  1کرج   1352  20

 20  پیشتاز  1381 5/7 61  2کرج   1352  20

 21  چمران  1376 0 62  3کرج   1355  5/2

 22  چناب  1354 5/7 63  گاسپارد  1373  0

 23  1خزر   1352 5/2 64  گلستان  1365  5/2

 24  خلیج  1339 5/2 65  مارون  1370  0

 25  2داراب   1374 5/7 66  مرودشت  1378  0

 26  دریا  1385 5 67  1مغان   1352  20

 27  دز  1381 0 68  2مغان   1353  10

 28  دوروم یاواروس  1375 0 69  3مغان   1385  5/2

 29  رسول  1371 5/2 70  مهدوي  1374  15

 30  روشن  1337 5/12 71  ناز  1357  5/12

 31  زاکرس  1375 0 72  نوید  1347  0

 32  زرین  1374 5 73  نیک نژاد  1374  0

 33  سایسون  1373 0 74  هامون  1381  10

 34  سبالن  1360 5 75  هیرمند  1370  0

 35  سپاهان  1385 0 76  وري ناك  -  0

5/2  -  DN-11 77 80 1336  36  سرخ تخم 

0  1384  Stark  78 60 1309  37  سرداري 

0  -  WS-82-9 79 5 -   38  3سوماي 

5/2  -  Kauz 80 5/7 1385  39  سیستان 

0  -  Montana  81 0 1376  40  سیمینه 

 41  شاهپسند  1321 30      

5/8    LDS      

  


