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   به بیماري سیاهک پنهان معمولیM-79-6دبخش گندم نان ارزیابی مقاومت الین امی
  در شرایط مزرعه

 
  ****  عبدالرضا احمدي و*** ، امیر کیوان کفاشی** ، علی ناظري* ، گودرز نجفیان* وفا مردوخی

  
  

  چکیده
  

شاهد (هاي هیرمند، شیراز، پیشتاز، مرودشت، مهدوي، روشن   شش رقم گندم نان با نامتحقیقدر این 
آلودگی به سیاهک پنهان و  بذور بدون - 1: هاي فرعی و تیمارهاي در کرت  M-79–6 و الین)حساس

 - 3 به نسبت پنج در هزار Tilletia laevis  گونه بذور آلوده شده به اسپور سیاهک پنهان- 2عفونی نشده  ضد
هاي زمایش کرتهاي اصلی در یک آ در کرتFSکش کاربوکسین تیرام مایع  با قارچبذور ضدعفونی شده

هاي کامل تصادفی با سه تکرار در سه منطقه کرج، کرمانشاه و نیشابور خرد شده درقالب طرح بلوك
درصد آلودگی به سیاهک پنهان از طریق شمارش سنبله، تبدیل قوس سینوس بر مجذور . ارزیابی شدند

تیمار عدم رصد آلودگی در دها براي مناطق مختلف نشان داد که مقایسه میانگین. محاسبه شدا هداده
ارقام روشن، مهدوي، مرودشت و شیراز . مقدار بود مصنوعی بیشترین  کردنضدعفونی بذر همراه با آلوده

به  M-79-6 و نیز الین جدید عنوان ارقام حساس به سیاهک پنهان و دو رقم هیرمند و پیشتازه بترتیب به
تواند ن الین که نسبت به بیماري مقاومت کامل دارد میاستفاده از ای. عنوان ارقام مقاوم مشخص گردیدند

در مناطق معتدل آلوده که خسارت بیماري قابل توجه است موجب کنترل بیماري و کاهش هزینه ضدعفونی 
  .بذرگردد

  
  M-79-6الین امیدبخش  گندم نان، سیاهک پنهان معمولی،،  حساسیت:کلیدي کلمات 

  
   ایران-ت اصالح و تهیه نهال و بذر، تهران سسه تحقیقا مؤغالت، بخش تحقیقات ،ت علمیأعضو هی - *

   ایران- بذر، تهران تهیه نهال و سسه تحقیقات اصالح ویقات غالت، مؤبخش تحق عضو هیأت علمی، - **
مانشاه ، کرتهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی کرمانشاه و، بخش تحقیقات اصالح ت علمیأعضو هی -  ***

  ایران-
 ایران-بخش تحقیقات اصالح بذر و نهال، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان، خراسان  - ****
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 مقدمه
 مهمترین  ازسیاهک پنهان معمولی گندم

 که داراي گسترش جهانی باشد گندم میهاي بیماري
کشورهاي شمال   دربوده متوسط خسارت ساالنه آن

). 15 و 12( باشدمی  درصد5-7ا آفریقا و غرب آسی
   ارقام مقاومکاشتبهترین روش کنترل بیماري 

هاي اخیر در مورد تهیه و معرفی  در سال.باشدمی
 که در Wynneرقم . ارقام مقاوم اقداماتی شده است

ایستگاه تحقیقات کشاورزي یوتاي امریکا اصالح 
هاي سیاهک آشکار و پنهان گردیده به بیماري

 در مرکز AcCorinneرقم ). 4( ردمقاومت دا
با اصالح گردیده و به با تحقیقات غالت مانیتو
زنگ سیاه مقاوم تا نیمه  اي،بیماریهاي زنگ قهوه

مقاوم، به سیاهک آشکار مقاوم و به سیاهک پنهان 
 رقم سخت بهاره ).14(باشد نیمه مقاوم می

Prodigy که به تمام نژادهاي سیاهک مقاوم است 
. )10( است ر کانادا معرفی گردیدهبراي کشت د

 در 2004در سال  Deloris رقم سخت زمستانه
ایستگاه تحقیقات کشاورزي یوتا اصالح گردیده و 

در ). 13( باشدمی مقاوم به سیاهک پنهان پاکوتاه
 ،3 کرج الوند، زرین، پیشتاز، ایران ارقام هیرمند،

ند اهآریا به عنوان ارقام مقاوم معرفی گردید و بیات
هاي بخش گندم اقلیمهاي امیدواکنش الین). 2(

  معتدل، گرم و خشک جنوب سرد،
  مرطوب شمال به بیماري سیاهک گرم و و

 ،Alvand/MV17ِهايالین پنهان ارزیابی شده و
Janz/Attila/4/San/Ald"S"//Avd/3 Kea”S”/Ghk”S” , وم مقا

نیمه مقاوم  "Prl"s"/Pew"s"//Shi#4414/Crow"sو الین 

ایران چندین رقم و الین مقاوم گندم در  .)3( دندبو
  با شجره.  M-79-6 الیننظیر(نان و دوروم 

 Bow”s”/Vee”s”//1-60-3 (که  شناسایی شده است
با  (3-60-1) رقم کراس امیدگیري  دورگحاصل 

بررسی در این رقم پس از . یک الین خارجی است
 ایستگاه تحقیقاتی اقلیم معتدل کشور با متوسط نه

 در هکتار معادل رقم  کیلوگرم6478عملکرد 
 8861( آنمرودشت بوده و حداکثر عملکرد 

این رقم . بوده است در کرج ) در هکتارکیلوگرم
نسبت به زنگ زرد، سیاهک پنهان و ریزش دانه 

 81–82زراعی در سال  M-79-6 الین. استمقاوم 
در مزرعه یکی از کشاورزان نمونه کرج به صورت 

شش رقم همراه با قیقی ـ تطبیقی پیش طرح تح
 فاقد که شدرزیابی ا سیاهک پنهان از نظردیگر 

 مهدويو ارقامی مانند روشن ولی در . آلودگی بود
. مشاهده شد آلودگی  درصد35 و 37ترتیب به

ارزیابی مقاومت الین هدف از تحقیق حاضر 
 نسبت به بیماري سیاهک پنهان M-79-6بخش امید

متداول و مورد کشت در اقلیم درمقایسه با ارقام 
  .معتدل کشور در شرایط زارعین بود

  
  مواد و روشها

هاي   گندم نان با نام شش رقمدر این تحقیق
، مرودشت )3V(، پیشتاز )2V(، شیراز )1V (هیرمند

)4V( مهدوي ،)5V( الین ، M-79-6)6V ( و روشن
هاي فرعی و در کرت) 7V() شاهد حساس(

 کش کاربوکسین تیرامچشده با سم قارضدعفونی 
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 به نسبت دو در هزار و آلودگی مصنوعی FSمابع 
  :بذر به اسپور سیاهک پنهان به صورت سه تیمار 

 ،)I1(ده عفونی نش  در حالت عادي و ضدربذو
 به نسبت بذور آلوده شده به اسپور سیاهک پنهان

 بذور آلوده به ،)I2(پنج در هزار، بدون ضدعفونی 
هاي اصلی ، در کرت)I3 (هضدعفونی شد اسپور و

هاي خرد شده درقالب طرح در یک آزمایش کرت
هاي کامل تصادفی با سه تکرار و در سه منطقه بلوك

پس از . دشکرج، کرمانشاه و نیشابور ارزیابی 
آماده شدن بستر، در اواخر مهرماه و انتخاب زمین 

هر .  در سه منطقه موردنظر آزمایش اجرا شد1382
 متر شامل 2/1 و عرض 10به طول واحد آزمایشی 

کاشت براساس وزن هزار دانه . شش خط کاشت بود
 دانه در مترمربع و میزان کود شیمیایی 400و تراکم 

مورد استفاده براساس آزمون خاك و توصیه مؤسسه 
همچنین آبیاري طبق . تحقیقات خاك و آب بود
در طول دوره رشد گیاه . روال زارعین انجام گرفت

زدن،  در مراحل جوانه(صل زمانی معین در فواو 
) زدن، ساقه رفتن، خوشه رفتن و رسیدن پنجه 

در اواخر خرداد . برداري الزم انجام شدیادداشت
   قبل از برداشت محصول با روش1383
شماري میزان آلودگی به سیاهک پنهان در سنبله

به دلیل محاسبه . تیمارهاي مختلف تعیین گردید
اهک پنهان از طریق شمارش درصد آلودگی به سی

) Arc Sin [X1/2]ها به قوس سینوس سنبله، داده
 جایگزین (4N)/1هاي صفر با عدد داده. تبدیل شد

در این . شده و تبدیل فوق روي آنها اعمال شد
تیمار هر  تعداد کل سنبله شمارش شده در Nرابطه 

هاي تجزیه واریانس براساس طرح کرت. باشدمی
افزار آماري ه با استفاده از نرمیک بار خورد شد

SAS )16(سپس. ها مقایسه شد  انجام و میانگین 
  . ها به مقیاس اصلی خود تغییر داده شدندداده

  
  نتایج و بحث

ین آزمایش در سه منطقه مختلف اجرا ا چون
 تجزیه واریانس و مقایسه میانگین براي درصد ،دش

 آلودگی سنبله به سیاهک به تفکیک براي مناطق
ها انجام مختلف انجام و سپس تجزیه مرکب داده

  :به شرح زیر است شد که نتایج 
  : منطقه کرج 

 تفاوت درصد آلودگی درمنطقه در این 
ه یعنی اثر ضدعفونی و آلود(تیمارهاي آزمایش 

 بین ارقام مورد تفاوت و ) مصنوعی بذرکردن
   ).P > 05/0(دار بود معنیبررسی 

 و بیشتر 7/16رابر با  بI2درصد آلودگی تیمار 
   نشاننتایج). 1جدول (از دو تیمار دیگر بود 

توان از شیوع دهد که با ضدعفونی بذر میمی
بیماري سیاهک حتی در ارقام حساس به بیماري 

 ضدعفونی بذر ارقام عدم ولی .جلوگیري نمود
 بیماري شده و گندم تولید گسترش سببحساس 

  .باشدمیاستاندارد مصرف فاقد شده 
  دار بودن تفاوت آلودگی ارقام نشانمعنی

هاي العملدهد که از لحاظ ژنتیکی عکسمی
متفاوتی نسبت به بیماري سیاهک پنهان معمولی 
وجود دارد و در واقع ارقام مقاوم و حساس براي 

ارقام روشن، مهدوي، . این بیماري وجود دارند
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ترتیب بیشترین میزان درصد همرودشت و شیراز ب
و حساس ) 2جدول (به بیماري را داشتند آلودگی 

ولی ارقام هیرمند، . به بیماري سیاهک پنهان هستند
M-79-6 2جدول ( و پیشتاز مقاوم بودند.( 

درحقیقت مقاومت ژنتیکی حتی در حالت عدم 
سازي بذر با اسپور ضدعفونی بذر و در شرایط آلوده

سیاهک کامالً مؤثر بوده و از ابتالي به بیماري 
  .ري کرده استجلوگی

 

  

  ، کرمانشاه و نیشابورطق کرجامقایسه میانگین در من - 1جدول 

  
  ٭)هاي اصلیداده(درصد آلودگی سنبله به سیاهک 

  تیمار
  تجزیه مرکب  نیشابور  کرمانشاه  کرج

I1 :  سازيعدم ضدعفونی، بدون آلوده   b0/1  b2/12  a55/1  a2/12 

I2 :  اسپور سیاهک بذر باسازيعدم ضدعفونی، آلوده   a7/16  a3/18  b10/0  b4/4 

I3 : ضدعفونی بذر علیه سیاهک پنهان  c0/0  c0/0  b00/0  c0/0 

  ).P > 05/0(ار است د در هر ستون تفاوت ارقام داراي حروف غیرمشابه معنی -  ٭
  

  درصد آلودگی ارقام مورد بررسی در کرج، کرمانشاه و نیشابورمقایسه میانگین  - 2جدول 

  
  ٭ هادرصد آلودگی به سیاهک بعد از تبدیل داده

  رقم
  تجزیه مرکب  نیشابور  کرمانشاه  کرج

 a3/13  a4/19  a3/3 0/12 a   روشن
 ab3/12  a2/17  b3/0  b9/9   مهدوي

 b4/8  a4/18  b2/0 0/9 b   مرودشت
 b9/6  b3/14  c0/0  c1/7   شیراز
 c3/0  c7/0  c0/0  d3/0   پیشتاز

M-79-6   c0/0 3/0 c  c0/0  d1/0 
 c0/0  c72/0  bc1/0  d3/0   هیرمند

  ).P > 05/0(ار است ددر هر ستون تفاوت ارقام داراي حروف غیرمشابه معنی -  ٭
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دار شدن اثر متقابل رقم و تیمار نشان معنی
 ضدعفونی کهدرحالتیالعمل ارقام دهد که عکسمی

اي شوند بستگی به وجود اسپور سیاهک برنمی
دلیل کم بودن ه در منطقه کرج ب. ایجاد آلودگی دارد

آلودگی خاك مزرعه ارقام حساس روشن، مهدوي، 
مرودشت و شیراز در تیمار عدم ضدعفونی بدون 

ولی .  بودآلودگی کمتردرصد آلودگی مصنوعی نیز 
در تیمار بدون ضدعفونی با آلودگی مصنوعی درصد 

 و 3/24، 36 ،37 ترتیبهآلودگی سنبله این ارقام ب
ارقام درصد آلودگی در که  درحالی. درصد بود7/18

کم  در هر سه تیمار M-79-6مقاوم و از جمله الین 
حساسیت ارقام در متفاوت بودن . یا صفر بوده است

  .)3  و2( شده استنیز گزارش آزمایشات سایر 
  :ه منطقه کرمانشا

درصد  3/18  باI2در منطقه کرمانشاه نیز تیمار 
جدول (ین میزان آلودگی به سیاهک را داشت بیشتر

بودن درصد آلودگی در این تیمار نسبت زیادتر . )1
خاك تواند ناشی از آلوده بودن میبه منطقه کرج 

 و باشدمزارع کرمانشاه به اسپور عامل این بیماري 
ارقام مقاوم در این استفاده از ضدعفونی بذر و یا 

  . کندمنطقه بیشتر اهمیت پیدا می
  ارقام روشن، مرودشت، مهدوي و شیراز

 3/14 و 2/17، 4/18، 4/19 ترتیب با آلودگیهب
درصد حساس بوده و سه رقم هیرمند، پیشتاز و 

، 72/0 ترتیب با آلودگیه بM-79-6الین جدید 
جدول  (بودند  ارقام مقاوم ازدرصد  33/0 و 67/0
حداقل آلودگی را که  M-79-6الین استفاده از . )2

براي مناطق آلوده به بیماري در اقلیم معتدل دارد 

در کاهش شدت بیماري سیاهک پنهان تواند می
   .مؤثر باشد

  :منطقه نیشابور
 بیشترین آلودگی I1تیمار  نیز در این منطقه

یعنی وجود اسپور قارچ . را داشت ) درصد55/1(
بیماري سیاهک پنهان عامل اساسی براي شیوع 

گیاه  ، ضدعفونی بذربیماري بوده و درصورت عدم
 بودن میانگین کم. باشدتهدید تواند مورد میگندم 

می تواند به دلیل درصد آلودگی در منطقه نیشابور 
 که باشد در مزرعه مورد استفاده چعدم اسپور قار

 زیاد شده در تیمارهاي مختلف شدت آلودگی سبب
  ).1 جدول( نباشد

در این منطقه رقم روشن با بیشترین میزان 
ارقام مهدوي و و سپس حساسیت بیشترین ودگی آل

 M-79-6ارقام هیرمند، شیراز،. قرار داشتندمرودشت 
 و یا بدون آلودگی بسیار کمو پیشتاز با آلودگی 

 مقاومت .)2 جدول(کمترین حساسیت را داشتند 
شخص بوده م در بین این ارقام کامالً M-79-6الین 

ظر مقاومت و قابلیت ژنتیکی این الین امیدبخش از ن
  .دهد را نشان میبه بیماري سیاهک پنهان
  :هاي سه منطقه نتایج تجزیه مرکب داده

مکان، نشان داد که اثر تجزیه واریانس مرکب 
× رقم و مکان  × تیمار، ارقام و اثرات متقابل تیمار

 مکانیعنی . )2جدول (دار است رقم معنی× تیمار 
نی و  آزمایش، تیمارهاي مختلف ضدعفوياجرا

در تغییرات ارقام مورد بررسی  و میزان آلودگی
 دارمعنی. اند بیماري سیاهک مؤثر بوده بهيابتال

رقم × تیمار × رقم و مکان × اثر متقابل تیمار بودن 
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دهند که شدت آلودگی در ارقام مختلف نشان می
گندم نان به ضدعفونی نمودن بذر و یا عدم انجام 

هاي مان رشد گیاهچهآن و نیز شرایط محیطی در ز
در مناطق گندم و نژادهاي قارچ عامل بیماري 

  .مختلف بستگی دارد
   نشان داد کهمختلفهاي مقایسه میانگین مکان

 بیشترین ) درصد2/10با میانگین (کرمانشاه منطقه 

 و بعد از کرمانشاه مناطق شتهمیزان آلودگی را دا
رار  ق) درصد6/0 و 9/5ترتیب با هب(کرج و نیشابور 

 بودن درصد آلودگی در زیاد). 3جدول (داشتند 
دلیل وجود مقدار کافی از اسپور قارچ ه کرمانشاه ب

. باشدعامل بیماري در مزارع به صورت طبیعی می
آلودگی طبیعی در مزارع مورد استفاده کرج و 

  .نیشابور کمتر بود
  

  ٭  بررسی با استفاده از روش دانکنهاي مورد نتایج مقایسه میانگین درصد آلودگی در مکان- 3جدول 

 ها بدون تبدیل داده درصد آلودگی سنبله به سیاهک ها بعد از تبدیل داده درصد آلودگی سنبله به سیاهک مکان

 a746/12 2/10 کرمانشاه

 b756/7 9/5  کرج

 c741/1 6/0 نیشابور

  ).P > 05/0(ار است د در هر ستون تفاوت ارقام داراي حروف غیرمشابه معنی- ٭

  
مقایسه میانگین تیمارهاي مورد بررسی نشان 

 بیشترین I2یمار تداد که در کل سه منطقه نیز 
جدول  ( استشته را نشان دا) درصد2/12(آلودگی 

که سیاهک پنهان با دهد نشان میاین نتایج . )3
ضدعفونی بذر قابل کنترل است ولی در حالت عدم 

منجر به م ضدعفونی بذر کشت ارقام حساس گند
  . شودمیخسارت زیاد 

مورد مقایسه میانگین درصد آلودگی ارقام 
بررسی در سه منطقه نشان داد که رقم روشن 

در یک گروه ) آلودگی درصد 12(ترین رقم حساس
 9 و 9/9ترتیب با هب(ارقام مهدوي و مرودشت و 

 درصد 1/7( رقم شیراز نیز دوم و در گروه )درصد
پیشتاز، هیرمند و ارقام  و  در گروه سوم)آلودگی

 11/0 و 27/0، 33/0ترتیب با هب( M-79-6الین 
 جدول (قرار دارند در گروه چهارم )درصد آلودگی

ارقام روشن، مهدوي، مرودشت و طورکلی به). 2
عنوان ارقام حساس به سیاهک پنهان و ه شیراز ب

عنوان ه ب M-79-6پیشتاز، هیرمند و الین جدید 
در مناطقی که ضدعفونی . خته شدندارقام مقاوم شنا

 بذر به هر دلیلی انجام نمی گیرد توصیه کشت ارقام
  . باشدمؤثر میمقاوم در کنترل این بیماري بسیار 

× تیمار × اثر متقابل سه جانبه مکان بررسی 
در ایستگاه  I1که در تیمار دهد نشان میرقم 

. اند بیشتر داشتهکرمانشاه ارقام حساس آلودگی
میزان آلودگی در ایستگاه نیشابور ن، میانگین درضم

  . کمتر از دو ایستگاه دیگر بوده است



 
 
 
 

  ... به بیماري  M-79-6امیدبخش گندم نان ارزیابی مقاومت الین 
 
 

 

 نمود که در شرایط عدم گیرينتیجهتوان می
ضدعفونی بذر در مناطق آلوده به سیاهک پنهان 
استفاده از ارقام حساس خطر خسارت بیماري را 

در ایران شرایط اقلیمی و همچنیین  .دهدافزایش می
برداري از مزارع گندم مناسب ظهور و رهنظام به

. باشدگسترش بیماري سیاهک پنهان گندم می
ثیر سموم أ تکافی نبودنکاشت ارقام حساس و 

ضدعفونی کننده بذر باتوجه به آلودگی خاك مزارع 
به اسپور قارچ عامل بیماري که در هنگام برداشت 
مزارع آلوده توسط باد به مناطق دور دست انتقال 

بد و وجود فصل خشک تابستان که باعث بقاي یامی
گردد این بیماري در مزارع اسپور در خاك می

هاي مختلف ظاهر اسقرار یافته و هر سال با شدت
لذا کاشت ارقام مقاوم به نژادهاي موجود  گردد،می

. باشدقارچ بهترین روش کنترل بیماري می
وجود آمدن ه هتروتالیسم و هیبریداسیون که باعث ب

زاي جدید است یک پدیده معمولی ژادهاي بیمارين
 ولی باتوجه .)9( باشددر بیماري سیاهک پنهان می

به یک نسل و خاکزي بودن عامل بیماري این 

باشد و مقاومت ارقام به مدت تغییرات سریع نمی
 باتوجه .گرددتري در مقابل بیماري حفظ میطوالنی

هاي تازه و به کاشت ارقام جدید و احتمال بروز نژاد
ر نژادهاي مغلوب قارچ باید تغییرات احتمالی ثییا تک

بررسی را در میان جمعیت قارچ در مناطق مختلف 
نموده و با شناسایی منابع مقاومت در مقابل این 

شرایط زارعین پس در . کنترل شودنژادها بیماري 
اگرچه بیماري سیاهک پنهان با ضدعفونی نمودن 

شود، اما در کش کنترل میبذر گندم با سموم قارچ
  مناطقی که به هر دلیلی ضدعفونی بذر انجام

گیرد و نیز با درنظر گرفتن مالحظات اقتصادي نمی
و زیست محیطی مصرف سم، استفاده از ارقام مقاوم 
به سیاهک پنهان نقطه عطفی در به نژادي گندم در 

که  M-79-6 استفاده از الین جدید. باشدمیایران 
 نسبت به این بیماري نشان داد زیادار مقاومت بسی

تواند در مناطق معتدل کشور که خسارت بیماري می
قابل توجه است موجب کنترل گسترش بیماري و 

  .هاي ضدعفونی بذر گرددکاهش هزینه
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Evaluation of resistance of promising line (M-79-6) to 

common bunt in field conditions 

 
V. Mardoukhi * , G. Najafian *, A. Nazeri ** ,  A. K. Kafashi *** and A. R. Ahmadi **** 

 

Abstract 
 

Six cultivars of hexaploid wheat (Hyrmand, Shiraz, Pishtaz, Marvdasht, Mahdavi, Roshan 

(susceptible check) and M-79-6) in subplots, and three seed treatments: I1 – seed without 

treatment; I2- seeds artificially infected with bunt spores in 5/1000 ratio and I3- seeds treated 

with Carboxin thiram FS in main plots of a split plot trial within a RCBD with three 

replications and 3 locations of Karaj, Kermanshah and Neishabour were studied. Bunt efected 

was measured using spike counting for every experimental plot. The data transformed to Arc 

Sin [X1/2] and the means compared. In all locations seeds with bunt spores treatment produced 

higher percentage of bunt infection. The varieties Roshan, Mahdavi, Marvdasht and Shiraz 

showed high rates of bunt infection as susceptible varieties. The Hyrmand, Pishtaz and M-79-6 

showed trace infection and designated as resistant varieties. The cultivation of M-79-6, which 

showed a high level of resistance to common bunt in temperate polluted areas, could lead to 

control disease and decrease operating cost of seed treatment. 

 

Key words: Bread wheat, Common bunt, Promising line M-79-6, Susceptible 
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