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  چكيده

 زرد، سياه و قهوه ايهاي نسبت به زنگ  اقليم سرد اميدبخش گندم ايهارقام و الينتعدادي از ه منظور ارزيابي مقاومت باين تحقيق 

 اميد بخش نرقم و الي 30 گرديد. در مجموع انجامهاي مولكولي نشانگراز  با استفاده مقاومت هاياز نظر وجود يا عدم وجود ژن
مولكولي  نشانگر 9با استفاده از  Lr34 ،Lr46-Yr29 ،Lr67 تهاي مقاومكشور از نظر حضور و يا عدم حضور ژن اقليم سرد

 هاي مولكولينشانگربا استفاده از  بررسيهاي مورد ارقام و الين مطالعه ها مورد بررسي قرار گرفتند.پيوسته با اين ژن
CFD71،BE500703  ،Sr26#43 و Lr25F19  نتايج بودند مورد بررسي هاي مقاومتفاقد ژنها اين ارقام و اليننشان داد كه .

هاي موثر فقط و حضور اين ژن هبودفاقد مقاومت  هاي مورد بررسياز نظر ژن اقليم سرد نشان داد كه اكثر ارقام گندم  اين تحقيق كلي
   شد.تعيين  هاارقام و اليناين در تعداد معدودي از 

   هاي گندمبه زنگ هاي مولكولي، مقاومتنشانگر، ي گندمها: گندم، زنگهاي كليديواژه
  

  مقدمه
هاي اصالحي بوده تا بوسيله آن بتوانند اهداف خود را گران به عنوان ابزاري كارآمد در جهت برنامهتنوع ژنتيكي همواره براي اصالح

 در هاآن داريـپاي و ازگاريـس لـعام ترينمهم ابعنواناقليم سرد  دمـگن هايارقام و الين در يـژنتيك وعـتن ودـجويش ببرند. پ
شده  پيشنهاد يـتكميل ايـهيـبررس ورـمنظ هـب وليـمولك هايروش از تفادهــاس وگرديده  انــبي شورــك مــدي يرــسردس اطقــمن

ها در شرايط اقليمي ايران ميگياهي بوده كه از مهمترين آن هايبيماريزا در گندم هاي زنده خسارتتنشترين مهميكي از ).2(است 
ها استفاده از هاي جلوگيري از خسارت ناشي از اين بيمارييكي از روش .اي و سياه گندم را نام بردگانه زرد، قهوههاي سهتوان زنگ

 ها استفاده ازخواسته زنگهاي ناي از اپيدميتر براي جلوگيرروش مطمئنها است. بهرحال، سموم شيميايي كنترل كننده اين بيماري
مقاومت در  و ها داراي خصوصياتي مانند مقاومت گياه بالغاين ژن .هايي كوچك اثر استژن اختصاصي بامقاومت غير هايي باژن

 اومت پايدار ارقام گندمتواند موجب مقاثر ميهاي بزرگهاي ژنها با مقاومتنه ژنوتلفيق مقاومت اين گ هستند. ايگياهچه مرحله
تعدادي از ارقام  در هاي گندمنسبت به زنگاي و گياهچهشناسايي مقاومت گياه بالغ  اين بررسي با هدف ها شود.نسبت به كليه زنگ

رديد. انجام گ هاهاي مقاومت و با استفاده از ماركرهاي مولكولي پيوسته با اين ژنهاي گندم از نظر وجود يا عدم وجود ژنو الين
هاي گندم ژنتيكي ارقام و الين اصالحبزرگ در اثرات هايي با اثرات كوچك و ژن هرمي كردن هايبرنامه تواند دراين تحقيق مي نتايج

  نمايد.كمك  در كشور
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  هامواد و روش
اكنون هاي مقاومت ضور ژنبوده كه حضور و يا عدم حسرد  اقليم گندمهاي نمونه ارقام و الين 30مواد گياهي در اين تحقيق شامل 

با استفاده از  هاي استخراج شده DNA كميت و كيفيت ) وCTAB)3 اساس روش  بر DNA استخراج مشخص نشده است.
با استفاده از محلول اتيديوم يا آگارز تفكيك و اكريالميد وبر روي ژل پلي  PCR محصوالت تكثير شده انجام شد و ياسپكتروفتومتر

  .ماركر وزني تعيين شد مقايسه با ارقام كنترل و توسطها للآدهي نهايت نمره در زي وآميمايد رنگوبر
  بحث نتايج و

  
هاي زرد، پيوسته با مقاومت نسبت به زنگمولكولي  نشانگر 9با استفاده از اقليم سرد گندم هايارقام و اليناز نمونه  30در اين تحقيق 

  .سياه و قهوه اي مورد آزمايش قرار گرفتند
  

  Lr34 ژنيا عدم حضور حضور ارزيابي 
 

هاي نشانگربا استفاده از  C-89-6 و C-90-2 ، C-90-10 ،C-85-3 ،C-86-3 ،C-87-6 ،C-88-4 ارقام نتايج نشان داد كه
ژن مقاومت به زنگ  .دها بودنبه زنگمقاومت هاي شناخته شده و پيوسته با واجد آلل STS-csLV34،Snp4  ،Snp12مولكولي 

هايي مقاومت اندك ولي روند. چنين ژنبه شمار مي قهوه ايزنگ هاي مقاومت از جمله ژن Lr46به همراه ژن مقاومت  Lr34اي هقهو
  .مايندنرا كد مي )APR( پردوام و غيراختصاصي در گياه كامل

  
  Lr35-Sr39 جايگاه ژنيدم حضوريا عور ضحبررسي 

ينكاژ دارد و به لكند) اي در گياه كامل را كنترل مي(كه مقاومت به زنگ قهوه Lr35 ايبا ژن مقاومت به زنگ قهوهSr39  تن مقاومژ
بر روي ژل  PCRل محصوانجام و  BE500703ژنتيكي با استفاده از ماركرآزمون  .شودشناخته مي  Lr35-Sr3ژني جايگاهعنوان 
  هاي مورد تحقيق ديده نشد.اليننتايج نشان داد كه هيچ گونه مقاومتي در ارقام و  نمايان گرديد.آگارز  
  Lr67ژنيا عدم حضور حضور بررسي 
هاي مورد نشان داد كه كليه ژنوتيپ  هاي گندمو الين ارقام در CFD71 مولكولي ريز ماهواره نشانگرژنتيكي با استفاده از  آزمون

ژن  RL6077*Thatcherر كانادا از تالقي در تحقيقي د .ها بودندهاي شناخته شده و پيوسته با مقاومت به زنگبررسي فاقد آلل
-Lr67 دهد دارد. ژن مقاومت كه مقاومت زنگ زرد را انتقال مي Yr46شناسايي شد كه لينكاژ نزديكي با ژن  Lr67اي زنگ قهوه

Yr46 زنگ سياه سطوح بااليي از هاي مقاومت تواند در تركيب با ديگر ژنميAPR دهدنشان سياه  اي، زرد وهاي قهوهرا به زنگ 
)4(.  

  Sr26حضور يا عدم حضور ژن ارزيابي 
هاي شناخته شده و هاي مورد بررسي فاقد آللگندم نشان داد كه كليه ژنوتيپ  Sr26#43نشانگربا استفاده از  هاي انجام شده بررسي

هاي مورد بررسي كليه ژنوتيپ مشخص گرديد كه BE518579 نشانگرز با استفاده ا ها بودند. همچنينپيوسته با مقاومت به زنگ
ها با رقم كنترل ايگل مي باشد. مقايسه ژنوتيپ Sr26كه نشان دهنده فقدان ژن   و مرتبط با حساسيت بوده هاي شناخته شدهواجد آلل

)(Eagle  .در شكل يك نشان داده شده است  
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  باشد.مي  Sr26هاي شناخته شده حساسيت بوده و فاقد ژن واجد آللكه  Eagleهاي گندم اقليم سرد با رقم كنترل مقايسه ارقام و الين .1شكل 

 Lr25حضور يا عدم حضور ژن تعيين 

اقليم سرد ي اهدر ارقام و الينباشد  Lr25كه حاصل از ژن هيچ گونه مقاومتي را  Lr25F19 نشانگربا استفاده از بدست آمده  نتايج 
 .گندم نشان نداد

  Sr2تعيين حضور يا عدم حضور ژن 
، C-88-4 ،C-88-13 ،C-85-3در ارقام CsSr2  نشانگربا استفاده از در اين تحقيق  باشد.يك ژن مقاومت گياه كامل مي Sr2ژن 

C-87-11 ،C-89-15 كه در شكل زير ارقام با فلش نشان داده شده است. مقاومت ديده شد  

  
  اقليم سردهاي گندم رقام واليندراCsSr2 نشانگر با استفاده ازSr2 مقاومت به ژن . تصوير ژل آگارز مربوط به 2شكل 

پالسم وجود ي مقاومت به بيماري در چرخه ژرمهاتا كنون اطالعات مدوني در خصوص حضور ژن كشورنژادي گندم در برنامه به
تحقيق مورد بررسي  در اين هاي مقاومت كهفاقد ژناكثرا دهد كه ژرم پالسم گندم ايران تايج تحقيق حاضر نشان مين .نداشته است
ها در ژنوم ها بوده و جمع كردن تعدادي از اين ژنهاي مقاومت اثرات افزايشي آنژن نكته قابل توجه در موردباشند. ميقرار گرفتند 

هاي اي ژنهها با مقاومتتلفيق مقاومت اين گونه ژن ها ايجاد كند.را در اين الين گندم هايمقاومت پايدار به زنگ مي توانديك الين 
تواند كمك موثري در هرمي كردن تحقيق مي اين نتايجها شود. زنگاكثر تواند موجب مقاومت پايدار ارقام گندم نسبت به اثر ميبزرگ
 ستفادهبا ا حاضرات قيدرتحقنمايد. بهاي گندم در كشور ژنتيكي ارقام و الين اصالح هايي با اثرات كوچك و اثرات بزرگ در زمينهژن
 و  هاي گندم انجامدر تعدادي از ژنوتيپ ايبالغ و گياهچه هاي موثر در مقاومت گياهژن و عدم حضور حضور ،يمولكول هايشانگراز ن

 هاي مورد مطالعهمقاومت ژنوتيپ بررسي تا با دهدميبهنژادگران گندم كشور اين امكان را  بهنتايج حاصل  و مورد بررسي قرار گرفت
  تري براي انتخاب نهايي و معرفي ارقام جديد گندم داشته باشند.ا ابزار گزينشي دقيقهآن عملكرد كنار در
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Evaluation of presence resistance genes to trip, leaf and slow rusts in wheat elite cultivars and 
lines in cold areas using by molecular markers  
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Abstract 
This study was carried out to evaluate adult plant resistance genes to leaf, slow and yellow rusts in some of Iranian 
wheat cultivars/elite lines in cold areas using linked molecular markers.  In total, 30 Iranian wheat cultivars/elite lines in 
cold areas were assess for presence or absence of rust resistance genes Lr34 ،Lr46-Yr29 ،Lr67 using 9 linked molecular 

markers.  Results should that by using molecular markers CFD71،BE500703  ،Sr26#43 و   Lr25F19 the majority of 

genotype lacked these resistance genes and the presence of these genes was determined only in few genotypes. 
Keys words : wheat, wheat rusts, molecular markers, adult plant resistance 
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