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يهاپیژنوتبرسنبلهومیفوزاريماریبیزائخسارتزانیمومقاومتیابیارز
رانیاشمالمرطوبوگرمطیشرادرگندمشرفتهیپودبخشیام

2نژادمیابراهشاهپورو 1دهقانیمحمدعل

چکیده
پیشرفته و امید بخش مربوط به اقلیم گرم ژنوتیپ گندم 60پذیري ي بیماري، اجزاي عملکرد و تحملهادر این پروژه شاخص

اي مورد بررسی قرار گرفتند. نسبت به بیماري فوزاریوم سنبله گندم در شرایط مزرعه)1390-91و مرطوب شمال طی دو سال (
. ندشناسائی شددر آزمایشگاه سازي و جداسازي، خالصمنطقهگندم ي آلوده مزارع هاي عامل بیماري از سنبلههاجدایه

دو ایزوله از پنج در مزرعه کشت و در مرحله گلدهی با مخلوط هاي کامل تصادفی بلوكطرح ي مورد بررسی در قالب هاوتیپژن
Fusarium(قارچ عامل بیماري graminearum،F.culmorumبرداري از واکنش یادداشتهادانه. در مرحله خمیري ندشدزنی ) مایه

گیري شد. اندازهمحصول ي عملکردهاکل کرت برداشت و شاخصسپسانجام شد. زانسبت به عوامل بیماريهاژنوتیپ
میزان بر اساسهاانجام شد. نتایج نشان داد ژنوتیپSPSSافزار آماري با استفاده از نرمهامحاسبات آماري بر روي داده

گرفتند. با بررسی قرارحساس س تا نیمهدر گروه حساهابندي شدند که بیشترین تعداد ژنوتیپتقسیمپذیري تحملوحساسیت 
، 3زئوا، ک2، ونگ شو باي1شانگهايوالدینی چونهاآنشجرهکه درئی هاي بیماري و شاخص حساسیت، ژنوتیپهاشاخص

.برتر بودندها از نظر عملکرد محصول و شاخص بیماري،بود5و باباکس4میالن

بله، مقاومتي گندم، فوزاریوم سنهاکلیدي: بیماريياههواژ

مقدمه 
ترین یکی از مهم6بیماري بالیت فوزاریومی سنبله

و دوروم در ریز بخصوص گندم نانهاي غالت دانهبیماري
که شودمیمحسوب مرطوب جهان مناطق مرطوب و نیمه

خطر ). 10(دکنرات فراوانی به محصول وارد میسالیانه خسا
حضوررطوب و مو در آب و هواي گرماین بیماريشیوع 
ها و آسکوسپورها بر روي گلدهی (کنیديمرحلهدر زادمایه

این بیماري ).5(ستاباالبسیار بقایاي گیاهی در سطح خاك)
، روسیهکشور جهان شامل آمریکا، اتریش، 25از در بیش

بیماري. )25(استگزارش شدهبرزیلو ژاپن، کره جنوبی
به طور پراکنده وجود قبلها ایران از سالفوزاریوم سنبله در

و گیر همهو پرمحصول ارقام حساس با کشتولی داشت
کاهش توان بهمیبیماريخسارتاز .)9(زا شدخسارت

درصد وزن هزار دانه45-26، کاهش)20(محصول30%- 70
تجمع بدلیلو کاهش شدید کیفیت آرد )34، 25،28(

.)25(اشاره کرده ي آلودهادر دانهبیماري عواملي هاتوکسین
مهم هاي میکوتوکسین، ي آلودههادر دانهقارچ عامل بیماري 

زیرالنونو زیرالنول و مانند هاي استروژنیکتوکسیناز جمله 
تولید )30(هایی مانند نیوالنول و داکسی نیوالنولتریکوتسین

،F. avenaceum،F. culmorumسه گونهنماید. می
Fusarium graminearumعامل هاي غالب عنوان گونهبه

کهاست هشدجهان گزارشبیماري در بسیاري از مناطق 
شان در ارتباط با نیازهاي حرارتیهاآنانتشار جغرافیایی 

.Fغالباً تردر نواحی گرمکهبطوريباشدمی graminearum
گونه غالب بوده و F. culmorumدر نواحی سردتر و

در بعضی مناطق از F.nivale ،F. poaeمانند هاي گونه
ترین عامل در ایران مهم).25(اهمیت باالئی برخوردارند

.)13،32،35(است ه شدمعرفیF. graminearumبیماري 

.شودمیبافت سنبله بساك وارد قارچ عامل از طریق 
هاي کوچک آب سوخته مایل هاي اولیه به صورت لکهلودگیآ

سفیدي و )1(هاینکپوشاي در قاعده یا میانه به قهوه
مزرعه در هابر روي سنبلهي آلوده هاشدن تک گلچهايقهوه

شدن محور ايقهوهي سالم و متعاقب آنهاو سبزماندن گلچه
سفیدشدن سپس ی سنبله،گهاي آلودراکیال و راکیس در محل

از جمله عالئم بارز بیماري ها سنبله و عقیمی و پوکی دانهکل 
غالت، سبب ایجاد بیماري عالوه بر عوامل. )2(باشدمی

بالل و پوسیدگی ساقه ذرت و پوسیدگی ریشه و در بیماري 
شودهاي گیاهی دیگر میطوقه در تعداد زیادي از گونه

نبع اصلی اینوکلوم این قارچ، آسکوسپورها و م.)15،25(
باشند اما کالمیدوسپور و قطعات هیفی نیز ها میماکروکنیدي

زراعی با تناوب ).2(شوندلوم محسوب میگاهی منبع اینوک
ضدعفونی وآوري بقایاي گیاهی، جمعمیزبانغیرمحصوالت 
دهدبیماري را کاهش میخسارت هاي مناسب کشبذر با قارچ

هاي فراوان از نظر تفاوتاست هها نشان دادبررسی). 7،35(
پذیري و کاهش محصول، میزان تولیدمیزان تحمل

و سایر اجزاي مقاومت هاعامل در دانهي قارچهاتوکسین
ژنوتیپ گندم زمستانه و بهاره در هلند 258بررسیوجود دارد.

و ژنوتیپ در فرانسه 564بررسی، )27(طی چهار سال
رقم 128ارزیابی،)26(نسبت به این بیماريهاآنگري غربال

ژنوتیپ هزار 30بیش از و بررسی و ارزیابی )3(گندم در هند
1983تا 1977هاي شرایط مزرعه و آزمایشگاه طی سالدر

از نظر مؤید آن است که تفاوت ژنتیکی فراوانی در چین
واکنش به درصد ظهور بیماري و شدت بیماري و نهایتاً 

ولی .)16،32(ها وجود داردبین ژنوتیپخسارت به محصول 
توان گفت که کنترل ژنتیکی و استفاده از رقم در کل می

به دلیل ارزانی و عدم ایجاد آلودگی در محیط زیست مقاوم 

هیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانعضو-1
موزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانهیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آعضو-2

)ebrahimnejad44@gmail.com(نویسنده مسوول: 
29/6/94تاریخ پذیرش: 1/4/94تاریخ دریافت: 

1-Shanghai 2- Wang- shubai 3- Kauz 4- Milan
5- Babax 6- Fusarium Head Blight (FHB)

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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به دلیل ژنتیک .)18یت دارد (حها ارجروشنسبت به سایر 
هاي هاي موجود در ژنوتیپخاص عوامل بیماریزا و نیز ژن

ي مقاوم به این بیماري بسیار هاالینمختلف گندم درصد 
717ارزیابی مقاومت پائین است بطوري که در همین رابطه 

به بیماري فوزاریومی نسبت گندم داخلی و خارجی وتیپژن
18فقط که نشان دادانجام گرفت، در مازندرانکه سنبله 
. اما این حجم )9(بودند نسبت به این بیماري متحمل ژنوتیپ

ها نسبت به عوامل زنده و تنوع در تغییرات در واکنش ژنوتیپ
را نشان غیرزنده هم تاثیر اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط

هاي دهد و هم چالشی مهم و جدي در سر راه برنامهمی
بررسی همچنین ).24شود(نژادي محسوب میاصالحی و به

ایرانی، آمریکایی و چینی در ایستگاه رقم گندم31مقاومت 
450ارزیابیو)8تحقیقات کشاورزي قراخیل مازندران (

يهاالینجز بو خارجی گندم دریافتی از منابع داخلی ژنوتیپ
،55ماي یانگ،4نینگ،3تريسوماي،2نانجینگ،15شانگهاي 

هاي نسبت به جدایهها بقیه ژنوتیپ، 7و ونگ شو باي6مارشال
ارزیابی مقاومت .)12(حساسیت نشان دادندگرگان و مازندران 

قصد هاي جدید و در دست معرفی که اصالحگرهاژنوتیپ
ا دارند، دستیابی به والدینی که سازي و تولید انبوع آن رتجاري

باشند جهت استفاده میهاي مقاومت به این بیماري داراي ژن
ي اصالحی آینده و بررسی میزان مقاومت و هادر برنامه

ي این هاي جدید از اهداف و ضرورتهاپذیري ژنوتیپتحمل
باشد. میتحقیق 

ها مواد و روش
بیماري ي عامل هاسازي ایزولهجداسازي و خالص

کامالً نمایان هاکه آلودگی سنبلهها در مرحله خمیري دانه
گلستان که سابقه آلودگی از مناطق مختلف استان است، 
بازدید و ، (مناطقی مانند گرگان، علی آباد و کردکوي)داشتند
. شدو به آزمایشگاه منتقلآوريمعجهاي آلوده سنبله

کشتمحیطبر روي هانمونهسازي سازي و خالصجدا
Fusariumقارچ محیط کشت اختصاصی و8آديپی

شناسائی و وهاسازي جدایهخالصشد. انجام9)سی ال آي(
شکل مرفولوژیکی از جملهخصوصیات تشخیص از طریق 

ماکروکنیدي، وجود یا عدم وجود میکروکنیدي و شکل آن، 
وجود یا عدم وجود کالمیدوسپور، نوع فیالید و سرهاي دروغین 

با استفاده پی دي آيو ال آيسیهاير روي محیط کشتب
انجام )15(و لزلی و سامرل)25(از کلید نلسون و همکاران

.شد
تهیه مایه تلقیح (اینوکلوم) جهت اسپورپاشی

مربوط به هر پی دي آيکوچک محیط کشتات قطع
کشت به محیط)متر مربعمیلی5(جدایه همراه با میسیلیوم 

در آسیاب شده ي و جوگندم و کلش گرم کاه 7حاوي مایع
ي لیترمیلی500ارلن داخل در لیتر آب مقطر میلی125

انکوباتور در روز در شیکر5- 7مدت بهها. ارلنندشداتوکالو
دور در 125و دور چرخشگراد درجه سانتی25±1دماي 

و صاف ،پارچه ململ استریلسپس بوسیلهدقیقه نگهداري و
تعداد (هموسایتومتر)اسپورم شمارش به کمک ال

سپس با لیتر شمارش شد. ها در هر میلیماکروکنیدي

اسپور 3×105به سوسپانسیون اسپورها کردن و رساندن رقیق
.انجام شدهازنی ژنوتیپمایهلیتر در هر میلی

اي آزمایش در شرایط مزرعه
امیدبخش گندم اقلیم گرم و وپیشرفته ژنوتیپ60

الین امیدبخش 20وپیشرفتهالین 20شاملمال مرطوب ش
به 1390سال زراعی ي اصالحی هاگندم مربوط به برنامه

در سه تکرار و 1389زراعی امیدبخش سال الین 20همراه 
هاي کامل در قالب طرح بلوكدر مزرعه جداگانهسريدر دو 

سازي آلوده،اول آزمایشسريبر روي .ندکشت شدتصادفی 
مربوط منطقه جدایه 5گلدهی با استفاده از مخلوط در مرحله

F. culmorum ،Fusariumبه دو قارچ عامل بیماري  
graminearum3دو بار به فاصله زنی مایه.ندشدزنی مایه

بابرداري از شدت آلودگی در مزرعه. یاداشتتکرار شدروز 
شدت ثبت و به صورت تصادفی پالتاز هر سنبله50انتخاب

به صورت جداگانه و بر اساس درجه سنبلهاري براي هر بیم
،هاي مربوطهتعیین گردید و نهایتاً با استفاده از فرمول0- 5

12و شاخص بیماري11، شدت بیماري10درصد وقوع بیماري

،محاسبه گردید. در زمان برداشتهاژنوتیپبراي هر یک از 
محصولعملکرد وکل کرت برداشت و وزن هزار دانه 

به منظور تعیین همبستگی بین میزان آلودگی .شدگیريندازها
صفات بعضی ها به بیماري فوزاریومی سنبله با ژنوتیپ

یک هایی مانند وزن دانه در متغیر،فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی
ها میزان آلودگی ژنوتیپ،سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه

وقوع بیماري، شدت هایی مانند درصدبا استفاده از معیار
هاي آلوده در سنبله و بیماري، شاخص بیماري و درصد دانه

ت یا تحمل به تنش مانند شاخص مهمچنین معیار مقاو
گیري و تعیین اندازهراي هر ژنوتیپ بحساسیت به تنش

هاي زیر ها و فرمولمحاسبه فاکتورهاي فوق از روشگردید.
انجام شد که شامل: 

رصد وقوع بیماري د
هاي ، تعداد سنبلهبیماريدرصد وقوعبه منظور تعیین 

هاي موجود در هر الین، آلوده در هر الین و تعداد کل سنبله
و با استفاده از هاي ویلککسیون و همکارانشمارش و از روش

).13،32(محاسبه گردیدفرمول زیر
100×Dinc= N inf / N T

Dinc14: درصد وقوع بیماري

N inf15ي آلودههابله: تعداد سن

NT 16هاسنبله: تعداد کل

به 1- 5،مصونبه معنی صفرهابندي ژنوتیپدر دسته
نیمه 50- 26،نیمه مقاومبه معنی 6-25،مقاوممعنی 
خیلی حساس منظور شد. <75،حساس75- 51،حساس

شدت بیماري 
سنبله  اصلی به صورت تصادفی انتخاب 50پالتهر در

آلوده، شمارش و بر سنبلههردر آلوده ي هاو تعداد سنبلچه
.شدندبندي مقیاس زیر درجهفرمول و مبناي 

Dsev =(N1×1 + N2×2 + ……N5×5) / NTinf ×100
Dsev:17شدت بیماري در یک ژنوتیپ

N1 181: تعداد سنبله با شدت بیماري
N Tinf19ي آلودهها: تعداد کل سنبله

.(مصون)آلودگیفاقد سنبلچه=صفر
1- Shanghai5 2- Ningmai 3- Sumai3 4- Ning 5- Yangmai5 6- Marshal 7- Wang shui-bai 8- PDA
9- CLA (Carnation Leaf Agar) 10- (DIC.) 11- (DS.) 12- (DIX.) 13- (SSI) 14- Disease incidence
15- Number infection spikles 16- Number Total spikes 17- Disease severity 18- Number of infection spikes of 1
19- Total infection spikes
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اند (مقاوم).هاي هر سنبله آلودهسنبلچهدرصد 20= 1
قاوم).م(نیمه اند هاي هر سنبله آلودهدرصد سنبلچه21-40= 2
اندهاي هر سنبله آلودهدرصد سنبلچه41-60= 3

(نیمه حساس).
اند (حساس).هاي هر سنبله آلودهدرصد سنبلچه61-80= 4
.)32()اند (خیلی حساسهاي هر سنبله آلوده= همه سنبلچه5

شاخص بیماري 
سنبله اصلی در هر 50شاخص بیماري, براي تعیین 

پس از تعیین شدت به صورت تصادفی انتخاب و ژنوتیپ
هاو قراردادن داده0- 5آلودگی هر سنبله با استفاده از مقیاس 

.)28(تعیین شدهاژنوتیپشاخص بیماريدر فرمول زیر ، 
Dinx =(N1×1 + N2×2 + ……N5×5) / NT spikes ×5 ×100

Dinx1: شاخص بیماري ژنوتیپ

N12: تعداد سنبله آلوده با درجه یک

NT spikes3ها: تعداد کل سنبله

4به تنش عملکردحساسیت درصد شاخص

سري یک ژنوتیپ درهاي دانهوزن کوبی، پس از خرمن
توزین و سالمکنترل شده یا وزن آن در سريو آلودهتنش یا 

کاهشدرصد و شاخص حساسیت مول زیر،با استفاده از فر
محاسبه شدمحصول

SSI=

Yp :بدون آلودگی عملکرد ژنوتیپ در شرایط بدون تنش
Ys: 9(یا آلوده عملکرد ژنوتیپ در شرایط تنش(

SSIدرصد شاخص حساسیت یک ژنوتیپ :
ي چروکیدههاوزن هزار دانه و وزن  دانه

مایش با استفاده از دستگاه شمارش پس از برداشت آز
. همچنین گیري شداندازهدانه هر ژنوتیپ هزاروزن 5بذور

گرم 100، هر ژنوتیپهچروکیدي هادرصد دانهبراي تعیین 
بذر هر پالت از سري آلوده آزمایش به صورت تصادفی 

و درصد چروکیدگی سازي ي سالم و آلوده جداهابرداشت و دانه
هاي بدست آمده از تجزیه آماري دادهدید.محاسبه گرهادانه

انجام شد.SPSSافزار دو سال اجراي آزمایش با استفاده از نرم

نتایج و بحث
ي مربوط به فاکتورهاي بیماري هاتجزیه آماري دادهنتایج

SPSSافزار که با استفاده از نرمهاو نیز اجزاي عملکرد دانه
مورد بررسی در هفت يهاالیننشان داد انجام شده بود 
يدار% تفاوت معنی1گیري شده در سطح هصفت مورد انداز

ي بدست آمده از واکنش ها. میانگین داده)1( جدول داشتند
و نیز 3تا 2ي مختلف مورد بررسی به صورت جدول هاالین
به صورت بیماريي هاشاخصبا استفاده از هاالینبندي گروه

ي هاداده2مده است. در جدول آ3تا 1در شکلدندروگرام
ي پیشرفته گندم اقلیم هاالیني بیماري هاشاخصمربوط به 

بین شاخص بیماري و دهدمیآمده است که نشان شمال 
داري وجود ندارد. همچنین بین شدت بیماري اختالف معنی

همبستگی باالئی وجود هاشاخص حساسیت و چروکیدگی دانه
در هاانجام گرفته این شاخصياهبنديگروهبطوري که دارد 

. میانگین )2(جدول بندي شدنداکثر مواقع در یک مکان دسته
در جداولي عملکرد که در ستون میانگین عملکرد هاداده
هاژنوتیپدهد با وجود اینکه همه مینشان آمده است 3- 5

از نظر پتانسیل وشمال کشور اقلیم گرم و مرطوبمربوط به
در شرایط بیماري ولی هستند تن تولید 4- 5داراي عملکرد 
7ستون (گرفتبشدت تحت تاثیر بیماري قرارهاآنعملکرد 
هائی دهد ژنوتیپمیي این جدول نشان ها). داده3-5جداول 

و اجراي که اصالحگرها در مراحل مختلف انتخاب بوته 
آزمایشات مقدماتی مورد ارزیابی قرار داده و داراي پتانسیل 

د باالئی بودند، در بررسی مقاومت و واکنش نسبت به عملکر
زا پایداري عملکرد نداشته و بشدت خسارت عوامل بیماري

دیدند.

ي پیشرفته و امیدبخش گندم مربوط به اقلیم شمال کشورهاي بیماري و عملکرد محصول ژنوتیپهاتجزیه واریانس شاخص- 1جدول 
Table1. Variance analysis and performance indicators of disease andyield product of advanced and promising wheat

genotypes ofnorth climate of country
راتیمنابع تغی

S.O.V. آزاديدرجه 
df.

Mean of Squaresمیانگین مربعات

درصد ظهور بیماري  
Dis. Incidence

شدت بیماري 
Dis. Severity

شاخص  
بیماري

Dis. Index

شاخص 
حساسیت 
Sus. index

وزن هزار دانه 
seed 1000

W.

درصد 
چروکیدگی یا 

seedرویت بذر
shrinkage

عملکرد / کیلوگرم 
در هکتار 

Yield/kg/ha

Yearسال 1 ns65/84 ns60/198 ns50/1325 ns60/35 ns62/1 ns60/212 ns17/8972
.Repتکرار 2 56/804 51/344 92/2303 33/65 31/3 75/569 88/37079
.Varرقم 60 **70/54060 **90/18086 **70/28487 **45/2372 **30/34 **84/3408 **99/574948

ه آزمایشی اشتبا
Error

120 40/31363 40/15025 00/19535 95/509 52/62 47/905 41/72208
ضریب تغییرات

CV.
63/22 96/18 78/26 60/14 20/18 50/14 60/25

ns ،* باشدمی% 1دار در سطح % و معنی5دار در سطح ، معنیداربه ترتیب غیر معنی: **و.

1-Disease Index 2- Number of infection spikes of 1 3- Total of heath an infection spikes
4- (SSI) Stress Susceptibility Index 5- Seed counter
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ي پیشرفته گندم سال هاالین) 1(شکل 1دندوگرام در 
اخص ارزیابی بیماري فوزاریوم از نظر سه ش1390- 91زراعی 

سنبله در مزرعه شامل درصد ظهور بیماري، شدت بیماري، 
بندي شدند. در شاخص بیماري و شاخص حساسیت گروه

داده شد. معموالً خط برش 5/3برشی که در فاصله اقلیدسی 
و نیز میزان هات و نزدیکی و شباهت گروهببر اساس قرا

ي مورد بررسی هاتعداد ژنوتیپو نهایتاًهااختالف بین ژنوتیپ
ها به ي تشکیل شده بستگی دارد. این ژنوتیپهاو تعداد گروه

دهد که میسه گروه جداگانه تقسیم شدند. دندروگرام نشان 
ي پیشرفته به دو گروه بزرگ و یک گروه کوچک هاالین

ژنوتیپ در گروه نیمه مقاوم تا نیمه حساس که 11شامل 
رس در بین گي چمران، البرز و رقم زاهاهائی از کراسژنوتیپ

7خورند در این گروه جاي گرفتند و میاین گروه به چشم 
20ژنوتیپ کامالً حساس به این بیماري بودند. از میان این 

گیري شده ي اندازههاژنوتیپ در همه شاخص2ژنوتیپ 
ي مذکور با استفاده از هاالینبندي بیماري مقاوم بودند. گروه

ها و دو شاخص مهم اجزاي عملکرد، کمی بیماريشاخص 
ئی که از نظر هاالینتفاوت مشاهده شد بطوریکه ارقام و 

شدت بیماري در یک گروه جاي گرفتند، در دندروگرام کلی در 
هائی دیگري قرار گرفتند. که به دلیل نامفهوم بودن مکان

بندي دندروگرام از آوردن آن صرف نظر شد. تغییر در گروه
بوط به همبستگی باال بین  شاخص بیماري و کاهش مر

عملکرد محصول است یعنی در مواردي با وجود آلودگی باال 
دار یک ژنوتیپ، میزان کاهش عملکرد در اثر آلودگی معنی

نبوده است و الین مذکور داراي عملکرد قابل قبولی بود 
16و 10ي هاالین، 1390پیشرفته سال 6ي شماره هاالین(

هاالین) این 1391سال 9و الین شماره 90دبخش سال امی
باشند.میي متحمل به بیماري هاالینجزو 

0 5 10 15
Lines Number +---------+---------+---------+--

CHAMRAN/ 4 ─┐
IAS58/4/ 19 ─┤
ZAGROS/A 6 ─┤
CHAMRAN/ 5 ─┼─────┐
CHEN/AE 12 ─┘ │
ND643/2* 16 ─┐ ├─────┐
CNDO/R14 18 ─┤ │ │
ALBORZ/5 3 ─┼─────┘ │
TILHI/5/ 11 ─┤ ├──────────────────┐
KAMB2/PA 17 ─┤ │ │
NING MAI 20 ─┘ │ │
Morvarid 1 ─┬───────────┘ │
ATRAK/WA 2 ─┘ │
PFAU/MIL 9 ─┐ │
WHEAR/CH 15 ─┤ │
PFAU/SHA 7 ─┼───┐ │
PFAU/MIL 10 ─┤ │ │
KAUZ/CMH 8 ─┤ ├──────────────────────────┘
WHEAR/KU 14 ─┘ │
ND643/2*13───┘
Falat 21 ─┘

پیشرفته آزمایش یکنواخت مقایسه عملکرد اقلیم گرم و مرطوب شمال در سال زراعی ي هاالینمربوط بهژنوتیپ 20گروه بندي -1شکل
بر اساس چهار فاکتور بیماري1390

Figure1. The Group of 20 advanced genotype of regional wheat yield trials of warm and humid zoneof warm and
humid zone in 2011 based on four factors of disease

هاي امیدبخش گندم سال ) الین2(شکل 2دندوگرامدر 
بر اساس هفت صفت مختلف شاخص بیماري و اجزاي 1390

بندي شدند. با برش انجام گرفته در فاصله عملکرد گروه
ي مورد بررسی در دو گروه بزرگ و یک هاالین،  4اقلیدسی 

دهد در مینشان بندي شدند. دندروگرامگروه کوچک دسته
مشخصات بیماري و زراعی در همهژنوتیپ در 9گروه اول 

و با هاالینگیرند. در این بین بعضی از این مییک گروه قرار 
بودن درصد ظهور وجود حساسیت باال به عامل بیماري و پائین

باال بود (الین هاآنبیماري، شدت و شاخص بیماري در 
بیماري و شاخص بیماري هاي شدت) ولی داده15شماره 

مشاهده هاآنداري بین نزدیک هم بوده و اختالف معنی
الین 10بندي، شامل شود. گروه دوم در این دستهمین

باشد که از نظر خصوصیات ذکر شده در این گروه قرار می
د بگرفتند. در این میان تنها دو رقم جدید مروارید و رقم گن

اري بودند. داراي مقاومت نسبی به این بیم
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يهاالیندندروگرامیدسیاقل4محلدرکهیبرشدر
داده1391سالشمالمرطوبوگرممیاقلگندمدبخشیام

هردرمتفاوتيهاالینتعدادباگروه3ابهراهالیننیاشد،

شاخصازاستفادهبادندروگرامنیاکرديبندمیتقسگروه
.استشدهرسميماریب

0 5 10 15 20
Lines         Num +-------+-------+-------+-------+

KAUZ//KAUZ/S 3 ─┐
BRBT1*2//TUI/ 20 ─┤
SIRKKU//TNMU 15 ─┼─────┐
KAUZ//ALTAR84 7┤ │
SRN/AE.SQUAR 16┤ ├────────── ─┐
KAMB1/MNNK1 10 ─┘ │ │
TAJAN/3/KAUZ 4 ─┬─┐ │ ├────────────────┐
CAL/NH//H567 9─┘ ├───┘ │ │
BABAX/LR42 12 ───┘ │ │
Morvarid 1┬─────────────────┘ │
N-85-5 2┘ │
GONDO//SHA5 11 ─┬─┐ │
MILAN/BAV92 13 ─┘ ├─────┐ │
MILAN/MUNIA 14─┐ │ │ │
YAV_3/SCO//JO 17 ─┼─┘ │ │
ATTILA/3*BCN*2 8─┘ ├──────────────────────────┘
SHIROODI/DESCO5─┐ │
TAJAN/ARVAND 6 ┼───┐│
ORL9285/PASTO.18 ┤ ├─┘
Falat(Seri 82)1 ┘│
OR 1/GONDO 19 ─────┘

ي امیدبخش و در دست معرفی مربوط به آزمایش یکنواخت مقایسه عملکرد اقلیم گرم و مرطوب شمال در سال هابندي ژنوتیپگروه-2شکل 
یماريبر اساس چهار فاکتور ب1390زراعی 

Figure 2. The Group of promising genotype of regional wheat yield trials of warm and humid zone in 2011 based on
four factors of disease

0 5 10 15 20
Lines Num +---------+---------+---------+---------+-
ALTAR 84 8 ─┐
PRL/SARA 13 ─┤
VORONA/C 6 ─┤
OASIS/SK 7 ─┤
CNDO/R14 9 ─┤
NESSER/F 16 ─┼───┐
SHA3/SER 18 ─┤ │
KA/NAC// 11 ─┤ │
SHAAN 22 14 ─┤ ├───────────────────────┐
MON/ALD/ 15 ─┘ │ │
BABAX/LR 12 ─┐ │ │
Falat 21 ─┼───┘ │
VORONA/C 5 ─┘ │
Morvarid 1 ─┐ │
Gonbad 2 ─┼───────────┐ │
BABAX/LR 20 ─┘ │ │
PFAU/NIN 3 ─┐ ├───────────────┘
ALTAR 84 19 ─┤ │
NG8675/M 17 ─┼─┐ │
SW89.527 10 ─┘ ├─────────┘
PFAU/SHA 4 ───┘

ژنوتیپ امیدبخش و در دست معرفی مربوط به آزمایش یکنواخت مقایسه عملکرد اقلیم گرم و مرطوب شمال در سال 20بندي گروه-3شکل
بر اساس چهار فاکتور بیماري1391زراعی 

Figure3. The Group of 20 promising genotype of regional wheat yield trials of warm and humid zone in 2012 based
on four factors of disease
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ترین همبستگی بین صفات ، شاخص2با نگاهی به جدول 
درصد قابل - 84را در عملکرد محصول و شاخص حساسیت با 

درصدي بین درصد 81است و نیز همبستگی مثبت همشاهد
توان مشاهده کرد. میچروکیدگی دانه و شاخص بیماري 

ارتباط همچنین بین درصد وقوع بیماري و شاخص بیماري 
دار و مثبت بود. شود ولی این ارتباط غیرمعنیمیکمی مشاهد 

براي کاهش خسارت این بیماري نیازمند بکارگیري 
ها به هاي مختلف مبارزه با آن است و هیچ یک از روشروش

اهداف مهم .)6تنهائی قادر به کنترل این بیماري نخواهد بود (
اومت و استفاده از در این تحقیق شامل دستیابی به منابع مق

ي هاالینهاي اصالحی، ارزیابی مقاومت در برنامههاآن
، بررسی ش و در دست معرفی همکاران اصالحیامیدبخ

هاي مختلف بیماري و پایداري مقاومت و بررسی شاخص
تر تر و آسانبراي ارزیابی دقیقهاآنتعیین همبستگی بین 

ها بود.ژنوتیپ

بررسیتعیین ضرایب همبستگی ساده بین صفات مورد - 2جدول 
Table 2.The determination of plain coefficients correlation between traits

یدههاي چروکوزن دانهدرصد وقوع بیماريشاخص حساسیتشدت بیماريشاخص بیماري
ns33/0درصد وقوع بیماري

ns54/0ns45/0شاخص حساسیت
*67/0ns38/0*78/0شدت بیماري

*56 /0ns47/0ns27/0**81/0شاخص بیماري
محصول عملکرد79/0**77/0**84/0**74/0**- 68/0*

ns ،* باشدمی% 1دار در سطح % و معنی5دار در سطح ، معنیداربه ترتیب غیر معنی: **و.

مده هاي باال آطوري که در جداول و دندروگرامهمان
ي مورد بررسی سه هاالیناست در بخش ارزیابی بیماري 

صفت درصد ظهور بیماري، شدت بیماري و شاخص بیماري 
.طی دو سال محاسبه و تعیین شدهاالینبراي هر یک از 
مربوطه نشان داد بین شدت بیماري و هانتایج تجزیه داده

شاخص بیماري همبستگی باالتري نسبت به درصد ظهور 
اي و دو صفت دیگر وجود دارد. زیرا در شرایط مزرعهبیماري

به علت وجود حجم باالي اینوکلوم بیماري و شانس مساوي 
هاي یک سنبله براي آلودگی، لذا این صفت براي تمامی گلچه

دهنده میزان مقاومت یا حساسیت یک الین  تواند نشاننمی
باشد در این نوع مقاومت که کاهش درصد ظهور بیماري 

بایست گیاه داراي مقاومت غیر میزبانی باشد تا طرح است میم
هاي سنبله در مقابل نفوذ قارچ عامل بیماري به داخل بافت

در این میان همبستگی بین شدت بیماري و مقاومت کند.
شاخص بیماري باالست زیرا در این دو صفت پیشرفت بیماري 

رد. در این و میزان مقاومت ژنتیکی رقم بیدار و بروز خواهد ک
ها گیاه میزبان توان مقاومت در مقابل نفوذ و ورود هیف صفت

و میسلیوم عامل بیماري در بافت سنبله و گره پائین سنبله را 
ندارند ولی بر حسب دارابودن میزان مقاومت نسبی و یا 

پذیري در مقابل عامل بیماري، از پیشروي قارچ عامل تحمل
.)4(کندمینبله جلوگیري هاي سدر بافت و یا تخریب بافت
ي پیشرفته اقلیم شمال با هاالیندر این بررسی تعدادي از 

بودن درصد ظهور بیماري، شدت و شاخص بیماري وجود پائین
دهنده نداشتن مقاومت ژنتیکی در باال بود که نشانهاآندر 

مقابل پیشرفت عامل بیماري در بافتهاي سنبله است ولی 
نوع از مقاومت که از اهمیت باالئی براي تشخیص دقیق این

ها است اي توسط میکروپیپتسازي نقطهبرخوردار است، آلوده
گیري پیشرفت بیماري بر روي سنبله در مدت زمان هو انداز

مشخص است. براي اجراي این نوع بررسی نیازمند 
تر بیماري در گري اولیه در شرایط مزرعه و بررسی دقیقغربال

است. فاکتور دیگري که هاالینا تعداد محدود شرایط گلخانه ب
در این تحقیق بسیار مد نظر بود شاخص حساسیت است این 

شاخص کمک زیادي به شناسائی یک نوع از مقاومت که 
پذیري گیاه در مقابل عامل بیماري بوده را نشان نوعی تحمل

در صورت آلودگی یک ژنوتیپ که بدین معنی استو دهدمی
بیماري، میزان و یا درصد کاهش عملکرد به قارچ عامل

چقدر اندازه خواهد بود. این فاکتور به ما به محصول در آن 
پذیري یک ژنوتیپ تعیین و مشخص کند تا تحملمیکمک 

ي مختلفی در رابطه با میزان مقاومت گیاه و هاشود. دیدگاه
میزان کاهش محصول در اثر آلودگی به این بیماري وجود 

بودن یک ژنوتیپ باز که گاهی با وجود حساسدارد. بطوري
توانند در هم عملکرد آن باال بوده ولی این نوع ارقام نمی

زیاديسطح وسیع کشت شوند زیرا در درازمدت مشکالت 
توان به آورند که از جمله آن میبراي غالت منطقه بوجود می

بیماري در مزارع گندم ) اینوکلوم(زادمایهافزایش جمعیت 
، چروکیدگی دانه و کاهش شدید کیفیت محصول، منطقه

هاي آلوده و کاهش مصرف صنعتی آرد استحصالی از گندم
ي عامل هاي مختلف قارچهامهمتر از همه تجمع توکسین

ي آلوده خواهد بود. نتایجی که از این بررسی هابیماري در دانه
توان به این نکات اشاره نمود که میتوان بدست آورد می

با بارندگی و رطوبت باال، درجه حرارت نیمهمناطقی
پی گندم، درگرمسیري با تنوع کشت باال از جمله کشت پی

که جزو بعد از برداشت گندم شت تابستانه برنج و ذرت ک
تواند میباشند، میهاي عامل این بیماري ي قارچهاانمیزب

نقش مهمی در افزایش شدت آلودگی و ماندگاري عوامل 
زیرا عامل بیماري به صورت خاك مزارع گردد.بیماري در

ها و بقایاي غالت و یا گیاهان ساپروفیت در بسیاري از خاك
شدن شرایط محیطی ظاهر دیگر وجود دارد و به محض فراهم

یابد بنابراین براي کاهش خسارت آن رعایت و گسترش می
همه راه کارهاي مدیریتی کنترل بیماري ضروري به نظر 

ها رعایت تناوب زراعی غالت با از جمله آنرسد کهمی
بردن بقایاي گیاهی آلوده، میزبان، از بینمحصوالت غیر

شده و فاقد آلودگی و استفاده از کاشت بذور گواهی
هاي مناسب ضد عفونی بذر و کاشت ارقام مقاوم و یا قارچکش
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دهد که میمتحمل به بیماري است. نتایج این پروژه نشان 
مختلف هم به لحاظ درصد ظهور بیماري، شدت هايژنوتیپ

و سایر فاکتورهاي مربوط به بیماري و هم به لحاظ میزان و 
هاي زیادي با هم دارند. همچنین مقدار کاهش عملکرد تفاوت

ي حساس و متحمل روشهاي مختلفی هاالینبراي غربالگري 
تواند مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به جدول همبستگی می
فات مورد بررسی، بهترین روش در شرایط مزرعه و در ص

، محاسبه در دست داشتن تعداد زیادي ژنوتیپسطح وسیع با 
اي با محاسبه باشد. در شرایط مزرعهمیشاخص بیماري 
را در هاپذیري ژنوتیپتوان میزان تحملمیشاخص حساسیت 

شرایطی که ارقام داراي پتانسیل عملکرد باالئی هستند بدست 

در بررسی انجام شده در مناطق مختلف جهان فقط تعداد آورد. 
از هاآنکمی از منابع ژنتیکی شناسائی شده که اکثر 

این بیماري ).29کشورهائی چون چین، ژاپن و برزیل هستند (
در بسیاري از مناطق دنیا شناسائی و گزارش شده است. 

ن خسارت بیماري به شرایط آب و هوائی، الگوي کشت، میزا
مقاومت و حساسیت رقم و چندین فاکتور دیگر بستگی دارد 

هاي بومی و وحشی گندم در در بررسی توده). 17،32(
ي گندم هاالینکشورهاي آمریکاي التین تعدادي از ارقام و 

زمستانه نسبت به بیماري فوزاریوم سنبله گندم مقاومت 
. )3،21(مطلوبی داشتند

1390هاي پیشرفته سال زراعی اي ژنوتیپهاي بیماري و عملکرد محصول آزمایش مزرعهدو ساله شاخصمقایسه میانگین - 3جدول 
Table 3.The average compares of twoyear of disease indices and yield improved crop infield experiment of advanced

genotypes in 2011

ردیف  
PLOT
NO

Pedigreeوالدین     

هاي اجزاي بیماري و عملکرد محصول  مقایسه میانگین
درصد 
ظهور 
بیماري  
Dis.Inc
idence

شدت 
بیماري 

Dis.
Severity

شاخص  
بیماري
Dis.

Index

شاخص 
حساسیت 

Sus.in
dex

وزن هزار 
دانه 
seed
1000

w.

% درصد 
چروکیدگی 
یا رویت بذر

seed
shrinkage

عملکرد / 
کیلوگرم در 

هکتار 
Yield/kg/

ha
1 Morvarid 18 31 25 3/0 7/47 5/2 4365
2 ATRAK/WANG-SHUBAI (N-85-5) 12 45 36 4/0 3/47 5/3 3950
3 ALBORZ/5/K62909/4/CNO//K58/TOB/3/WA/6/SIDS 8 45 4/54 46 4/1 9/36 2/11 2340
4 CHAMRAN/ZAGROS 19 7/64 55 2/0 2/43 8/15 1725
5 CHAMRAN/PASTOR 22 1/71 6/59 3/1 3/42 6/9 1650
6 ZAGROS/ARVAND//CATBIRD/3/SHIROODI 5/15 3/65 2/61 1 4/45 5/11 2542
7 PFAU/SHANGHAI#3/3/NAI60/HN//SY/4/SHIROODI/5/KAUZ/Star 66 3/75 8/58 6/1 4/39 4/12 1552
8 KAUZ/CMH77.308//BAU/3/SHANGHAI8E249/4/CATBIRD/5/TAJA

N/6/SHIROODI 78 6/69 62 2/1 39 3/15 1540
9 PFAU/MILAN/5/CHEN/AEGILOPS SQUARROSA

(TAUS)//BCN/3/VEE#7/BOW/4/PASTOR 72 68 6/47 5/1 3/40 5/18 1310
10 PFAU/MILAN/3/SKAUZ/KS94U215//SKAUZ 69 75 61 8/1 8/37 2/12 1540
11 TILHI/5/PF74354//LD/ALD/4/2*BR12*2/3/JUP//PAR214*6/FB6631/6

/ATTILA/2*PASTOR 52 2/64 58 4/0 5/38 7/6 1955
12 CHEN/AE.SQ//2*OPATA/3/TILHI/4/ATTILA/2*PASTOR 32 73 54 3/1 1/45 5/8 1980
13 ND643/2*WBLL1 65 100 67 6/0 1/41 4/7 1680
14 WHEAR/KUKUNA/3/C80.1/3*BATAVIA//2*WBLL1 63 5/78 72 1 9/35 4/15 1670
15 WHEAR/CHAPIO/3/C80.1/3*BATAVIA//2*WBLL1 72 2/62 4/54 1/1 5/33 6/15 1750
16 IAS58/4/KAL/BB//CJ71/3/ALD/5/CNR/6/THB/CEP7780/7/TNMU/8/

METSO 35 5/59 8/44 1 2/36 12 2250
17 KAMB2/PANDION 45 6/66 53 6/1 6/37 4/11 1650
18 CNDO/R143//ENTE/MEXI_2/3/AEGILOPS

SQUARROSA)/4/WEAVER/5/PICUS/6/FISCAL 36 52 46 1 5/41 11 2400
19 IAS58/4/KAL/BB//CJ71/3/ALD/5/CNR/6/THB/CEP7780/7/TNMU/8/

METSO 5/18 5/66 55 3/1 7/32 6/12 1850
20 NING MAI 96035/FINSI//HEILO 40 6/63 2/61 7/0 4/38 9/8 1600

Check Falat ( Seri 82 ) 86 88 79 5/1 6/35 6/23 1230
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1390هاي امید بخش سال زراعی اي ژنوتیپي بیماري و عملکرد محصول آزمایش مزرعههامقایسه میانگین دو ساله شاخص- 4جدول 
Table 4. The average compares of twoyear of disease indices and yield improved crop infield experiment of

promising genotypes in 2011

ردیف  
PLOT

NO
Pedigreeوالدین      

ي بیماري، عملکرد و اجزاي عملکرد محصولهان  دو ساله شاخصیمقایسه میانگ
درصد ظهور 

بیماري  
Dis.

Incidence

شدت 
بیماري 

Dis.
Severity

شاخص  
بیماري
Dis.

Index

شاخص 
حساسیت 

Sus.in
dex

وزن هزار 
دانه 

seed 1000
w.

گی درصد چروکید
یا رویت بذر

seed
shrinkage

عملکرد / 
کیلوگرم در 

هکتار 
Yield/kg/ha

1 Morvarid 15 2/32 6/24 1/0 46 8/1 4100
2 N-85-5 20 8/36 6/25 2/0 6/45 3/2 3854
3 KAUZ//KAUZ/STAR/3/SHANGHAI#3/4/NAI60/HN7//

SY 30 5/36 4/25 3/1 6/42 5/3 2354
4 TAJAN/3/KAUZ/PASTOR//KAUZ/4/NAI60/HN7//SY 5/18 38 5/32 2/1 7/43 6/3 2740
5 SHIROODI/DESCONCIDO-7//SHIROODI 60 74 64 7/1 6/41 1/2 1386
6 TAJAN/ARVAND//TAJAN/3/KOHDASHT 57 67 8/62 7/0 9/42 5/9 1437
7 KAUZ//ALTAR 84/AOS/3/MILAN/KAUZ/4/HUITES 30 5/36 28 7/0 5/44 1/1 2540
8 ATTILA/3*BCN*2//BAV92 5/28 35 31 4/1 1/39 2/3 1977
9 CAL/NH//H567.71/3/SERI/4/CAL/NH//H567.71/5/2*K

AUZ/6/PASTOR 25 42 8/34 6/1 7/43 7/8 2792
10 KAMB1/MNNK1//WBLL1 5/50 5/48 41 4/1 5/41 4/5 2456
11 GONDO//SHA5/WEAVER/3/PASTOR 45 57 52 1 2/34 1/4 1697
12 BABAX/LR42//BABAX*2/3/VIVITSI 18 38 30 1/1 41 6/0 3254
13 MILAN/BAV92//PASTOR 55 85 76 1 4/40 7/0 1754
14 MILAN/MUNIA 3/60 8/82 75 5/0 5/40 6/1 1871
15 SIRKKU//TNMU/TUI 5/21 6/80 4/76 1 3/45 5/1 2341
16 SRN/AE.SQUARROSA

(358)//HXL7573/2*BAU/3/PASTOR 8/63 5/79 8/66 7/0 3/39 3/2 2546

17
YAV_3/SCO//JO69/CRA/3/YAV79/4/AE.SQUARROS

A(498)/5/LINE
1073/6/KAUZ*2/4/CAR//KAL/BB/3/NAC/5/KAUZ

35 89 82 9/0 1/43 5/6 1946

18 ORL9285/PASTOR//ESDA/LIRA 2/32 7/61 6/55 4/1 6/36 6/2 1550
19 OR 1/GONDO//ESDA/LIRA 75 65 58 9/1 5/34 8/11 950
20 BRBT1*2//TUI/CLMS 32 43 38 8/0 2/38 3/2 2400

Check Falat( Seri 82 ) 100 100 93 8/1 35 6/25 1550

در 1391هاي امید بخش سال زراعی اي ژنوتیپهاي بیماري و عملکرد محصول آزمایش مزرعهمقایسه میانگین دو ساله شاخص-5جدول 
گرگان

Table 5. The average compares of twoyear of disease indices and yield improved crop in field experiment of
promising genotypes in 2012

ردیف  
PLOT
NO:

Pedigreeوالدین     

ي اجزاي بیماري و عملکرد محصولهانیمقایسه میانگ

درصد 
ظهور 

بیماري  
Dis.

Incide
nce

شدت 
بیماري 

Dis.
Severity

شاخص  
بیماري
Dis.

Index

شاخص 
حساسیت 

Sus.
index

وزن هزار 
دانه 
seed
1000

w.

درصد 
چروکیدگی یا 

رویت بذر
seed

shrinkage

عملکرد / کیلوگرم 
در هکتار 

Yield/kg/ha

1 Morvarid 6/12 36 19 2/0 46 3/1 4582
2 Gonbad 5/19 5/26 22 4/0 44 3/2 3851
3 PFAU/NING8201/4/BLOUDAN/3/BB/7C*2//Y50E/KAL*3/5/SHIR

OUDI 5/32 2/62 8/54 6/0 40 7/8 1854
4 PFAU/SHANGHAI#3//BAU/MILAN/3/TAJAN 5/22 77 74 2/0 44 6/5 2455
5 VORONA/CNO79//KAUZ/3/SHANGHAI#3/4/BAU/MILAN/5/TA

JAN 72 100 5/92 7/1 2/40 3/8 1745
6 VORONA/CNO79//KAUZ/3/SHANGHAI#3/4/BAU/MILAN/5/TA

JAN 60 1/83 8/74 4/1 41 4/11 1540
7 OASIS/SKAUZ//4*BCN/3/2*PASTOR 75 79 71 9/0 8/42 1/13 1950
8 ALTAR 84/AE.SQUARROSA

(221)//3*BORL95/3/URES/JUN//KAUZ/4/WBLL1 65 3/84 2/69 5/1 39 7 1670
9 CNDO/R143//ENTE/MEXI_2/3/AEGILOPS SQUARROSA

(TAUS)/4/WEAVER/5/2*PASTOR/6/SKAUZ/PARUS//PARUS 72 9/83 8/68 6/0 42 3/5 2452
10 SW89.5277/BORL95//SKAUZ/3/PRL/2*PASTOR/4/HEILO 44 3/65 8/42 8/1 3/38 8/9 1840
11 KA/NAC//SERI/RAYON 68 6/72 8/66 9/0 9/36 5/7 1850
12 BABAX/LR42//BABAX*2/3/VIVITSI 94 7/78 74 3/1 3/37 7/15 1165
13 PRL/SARA//TSI/VEE#5/3/FINSI 65 81 73 5/1 3/37 9 1550
14 SHAAN 229/3/SHA3/SERI//G.C.W 1/SERI 57 73 4/64 6/1 7/36 8/13 1450
15 MON/ALD//BOW 52 9/73 6/63 1/1 6/39 6 1540
16 NESSER/FRTL/5/ND/VG9144//KAL/BB/3/YACO/4/CHIL/6/ER20

00 65 5/76 2/61 1 4/43 6/14 1800
17 NG8675/METSO 20 5/70 4/56 6/1 7/31 5/7 1445
18 SHA3/SERI//G.C.W 1/SERI/3/SHA3/SERI//YANG87-142 65 1/83 2/63 1 7/34 8/8 1540
19 ALTAR 84/AE.SQUARROSA

(221)//3*BORL95/3/URES/JUN//KAUZ/4/WBLL1 25 7/62 44 6/1 7/38 6/15 2050
20 BABAX/LR42//BABAX*2/3/TUKURU 5/12 6/33 8/16 3/1 6/38 6/0 1850

Check Falat( Seri 82 ) 95 87 89 9/1 5/34 8/26 1150
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Evaluation of Resistance and Damage of Fusarium Head Blight in wheat
Promising and Advanced Genotypes in Hot and Humid Conditions in North of

Iran

Mohammad Ali Dehghan1 and Shahpour Ebrahim Nejad2

Abstract
The project disease index tolerance and yield components of 60wheat genotypes advanced

and promising of hot and humid climate were evaluated in two years (2011-2012) to Fusarium
head blight of wheat in the field conditions. Wheat infected spikes were collected in regional
fields, separation, purification and identification performed in the laboratory. Genotypes were
culture in the field in statistics design and were inoculated with a mixture of two races of causal
fungi disease (Fusariumgraminearum, F.culmorum). In doughy stage, record dons of response
of genotypes to disease-causing. At harvested stage, the entire plot harvested and measured
performance indicators. Statistical analysis of the data was performed using statistical software.
The results showed that the genotypes of sensitivity, tolerance and yield components have many
differences. In cluster analysis of  disease index and yield components data and  drawing
dendrogram, genotypes were divided into three to four groups with different genetic that the
most genotypes were susceptible and moderately susceptible group. Study of the disease index
and sensitivity index of genotypes, those in pedigree parental was such as Shanghai, Wang-
shubai, Kauz, Milan and Babax were good in all ways.
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