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 چکیذٌ

َبی افتراقی ي الیه بب اظتفبدٌ از ارقبم از شمبل کشًر مىطقٍ ظبری زوگ زرديضؼیت شوتیکی یک جذایٍ  ابتذا بررظی ایهدر     

َبی کبمل شوًتیپ گىذم، در قبلب طرح بلًک 54 بٍ مىظًر ارزیببی مقبيمت بٍ زوگ زرد، .گردیذ بررظی ایسيشویک زوگ زرد گىذم

166E14Aای در شرایط گلخبوٍ بب پبتًتیپ تصبدفی بب ظٍ تکرار کشت ي در مرحلٍ گیبَچٍ
در شرایط  .مًرد ارزیببی قرار گرفتىذ  +

برای  بیمبریساییجًد از تؼییه وصاد وشبن دَىذٌ ي وتبیج حبصل. ثبت گردیذ ، ديرٌ کمًن ي تیپ آلًدگیشبمل مقبيمت گلخبوٍ اجسای

 َبیدر گیبَبن حبمل شن بًد ي Yr7, Yr2, YrSD, Yr9 +, Yr7+, Yr6, YrND, Yr25, Yr27, Yr8, YrA َبیشن گیبَبن حبمل

Yr1،Yr3،Yr4،Yr5،Yr10 ،Yr15،YrSP،YrCV وتبیج تجسیٍ ياریبوط وشبن داد کٍ در شرایط ایه پبتًتیپ .بیمبریسایی مشبَذٌ وشذ 

 .داری در ظطح احتمبل یک درصذ يجًد داردی گىذم برای َر دي صفت تیپ آلًدگی ي ديرٌ کمًن اختالف مؼىیَببیه شوًتیپ

وعبت بٍ ایه  (52، 49، 47، 45، 44، 41، 38، 37، 36، 32، 28، 27، 26، 25، 23، 22، 19، 18، 17، 15، 8، 7، 6، 5، 4، 2) َبیشوًتیپ

َبی مقبيم کٍ شوًتیپ کلیٍ .ببشىذای میمقبيمت از وًع گیبَچٍ( َبی)َب دارای شن شوًتیپ ایه. مقبيمت کبمل وشبن دادوذ پبتًتیپ

 َبی اصالحیبروبمٍ در تًان از آوُبگردوذ، میمی مؼرفی بٍ ػىًان مىببغ مقبيمت شوی مًثر َبی مًرد مطبلؼٍ مقبيم بًدوذوعبت بٍ جذایٍ

 .اظتفبدٌ ومًد ٌ کبملَبی معئًل مقبيمت مًثر در مرحلٍ گیبدر کىبر شن

 ایمقبيمت گیبَچٍ زوگ زرد، جذایٍ، ديرٌ کمًن، تیپ الًدگی،: يازگبن کلیذی

 مقذمٍ

ػبُٔ وبٞؼ ٔیشاٖ ٔحصَٛ ٌٙذْ در ٔٙبطك ثب ؽزایط  ٟٕٔتزیPuccinia striiformis f.sp. triticiٗ سً٘ سرد ثب ػبُٔ لبرچی     

بدٜ اعتف وٙتزَ ایٗ ثیٕبری جٟت ٔذیزیتی ثٟتزیٗ رٚػ. (Roelfs et al, 1992) آة ٚ ٞٛایی ٘غجتب خٙه ٚ رطٛثت ٘غجی ثبال اعت

ویفیت ثیٕبریشایی ػبُٔ ثیٕبری ٚ تٛا٘بیی  جٟت اعتفبدٜ اس ایٗ رٚػ ثزرعی ٔیشاٖ ٚ .(Chen, 2005) ثبؽذٔی اس ارلبْ ٔمبْٚ

ٚ ٔؼزفی  ٔت جذیذ ٘غجت ثٝ ثیٕبری سً٘ سردٞذف اس ایٗ تحمیك ؽٙبعبیی ٔٙبثغ ٔمبٚ. اعت ٔمبثّٝ ثب آٟ٘ب تٛعط ٔیشثبٖ اِشأی

 .ٞبی اصالحی ثٛدآٟ٘ب ثزای اعتفبدٜ در ثز٘بٔٝ

 مًاد ي ريغ َب

در  ٚ تٟیٝ ٟ٘بَ ٚ ثذر وزج ایٗ پضٚٞؼ در ٌّخب٘ٝ سً٘ سرد ٚاحذ پبتِٛٛصی ثخؼ تحمیمبت غالت ٔٛعغٝ تحمیمبت اصالح     

رلٓ اعتب٘ذارد افتزالی، تؼییٗ ٘ضاد جذایٝ سً٘ سرد ٔٛرد اعتفبدٜ  45تفبدٜ اس اثتذا در آسٔبیؾی جذاٌب٘ٝ ثب اع  .ا٘جبْ ؽذ 1389عبَ 

اس  ٌٙذْ ٔٙتخت ص٘ٛتیپ 54تؼذاد در آسٔبیؾی دیٍز، . صٛرت ٌزفت( Johanson et al, 1972)ثٝ رٚػ جب٘غٖٛ ٚ ٕٞىبراٖ 

فی ثب عٝ تىزار وؾت ٚ در ٔزحّٝ در لبِت طزح ثّٛن وبُٔ تصبد ثٝ ٕٞزاٜ رلٓ حغبط ثٛال٘ی ثٝ ػٙٛاٖ ؽبٞذ، ٔٙبطك ٔؼتذَ
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ٞب اس ثخؼ تحمیمبت غالت ٔٛعغٝ ص٘ٛتیپ. ٔٛرد آسٔبیؼ لزار ٌزفتٙذ +166E14Aای در ؽزایط ٌّخب٘ٝ ثب پبتٛتیپ ٌیبٞچٝ

در ٔٙتخت  ٞبیص٘ٛتیپثذر اس ٞز رلٓ اعتب٘ذارد ٚ افتزالی ٚ  8تؼذاد . ٚ تٟیٝ ٟ٘بَ ٚ ثذر وزج تٟیٝ ؽذٜ ثٛد٘ذ تحمیمبت اصالح

 65درجٝ عب٘تیٍزاد ٚ رطٛثت ٘غجی  21در دٔبی )ای پیت ٔبط وبؽتٝ ؽذٜ در ؽزایط ٌّخب٘ٝ خبن ٔشرػٝ ٚ ٞبی حبٚیذاٌّٖ

رٚس پظ اس وبؽت ثذر، ثزي اَٚ وبٔالً ثبس ؽذٜ ٚ ثزي دْٚ ٘یش ظبٞز 9. ٍٟ٘ذاری ؽذ٘ذ ٚ آثیبری ثٝ طزیمٝ ٘ؾتی ا٘جبْ ؽذ( درصذ

( ٞبص٘ٛتیپتؼییٗ ٘ضاد ٚ ارسیبثی ٔمبٚٔت )ؽذ٘ذ، وّیٝ ٔزاحُ در ٞز دٚ آسٔبیؼ  س٘یٔبیٝ ٞب آٔبدٜؽٛد، در ایٗ ٔزحّٝ ٌیبٞچٝٔی

 24ٞب ثٝ ٔذت س٘ی ٌّذاٖثؼذاس ٔبیٝ .ٌزفتس٘ی در ٞز دٚ آسٔبیؼ ثب اعتفبدٜ اس عیغتٓ ٌزد پبؽی صٛرت ٔبیٝ. یىغبٖ ا٘جبْ ؽذ

ثزای ٌذرا٘ذٖ . حذ اؽجبع  ٍٟ٘ذاری ؽذ٘ذ رطٛثت ٘غجی دردرجٝ عب٘تیٍزاد ٚ  11عبػت در اتبق تبریه ٚ عزد ثب دٔبی ثبثت 

عبػت رٚؽٙبیی  16، دٚرٜ ٘ٛری %75درجٝ عب٘تیٍزاد، رطٛثت ٘غجی  15ٞبی تىثیز ثب دٔبی ٞب ثٝ عبِٗ، ٌّذاٖدٚرٜ وٕٖٛ ثیٕبری

تب٘ذارد ٚ افتزالی، ثٝ رٚػ رٚس ثؼذ اس ٔبیٝ س٘ی تیپ آِٛدٌی ارلبْ اع 21. عبػت تبریىی ٔٙتمُ ٌزدیذ٘ذ 8طجیؼی ٚ ٔصٙٛػی ٚ 

س٘ی، ٌیزی دٚرٜ وٕٖٛ ثیٕبری، ٞؾت رٚس ثؼذ اس ٔبیٝثزای ا٘ذاسٜ. یبدداؽت ؽذ٘ذ (Mc Neal et al., 1971)ٔه ٘یُ ٚ ٕٞىبراٖ 

رٚی ثزي آٖ ظبٞز ( جٛػ)ای وٝ اِٚیٗ پٛعتَٛ را ٔٛرد ثبسدیذ لزار دادٜ ٚ ٞز ٌیبٞچٝ( ٞبی ٌٙذْص٘ٛتیپ)ٞب ٞبی ٌیبٞچٝثزي

. تفبدٜ ؽذٞبی ٔتٕبدی اعٞبی ٔختّف حّمٝ پالعتیىی ثزای رٚساس رً٘. ٜ، آٖ را ثب حّمٝ پالعتیىی ثغتٝ تب ٔؾخص ثؾٛدؽذ

ٞب در ٞز عٝ تىزار یبدداؽت ی اِٚیٗ جٛػ ثز رٚی ثزي اَٚ ٚ دْٚ ته ته ثٛتٝتب ٔؾبٞذٜ س٘یعپظ تؼذاد رٚس اس سٔبٖ ٔبیٝ

ثٝ رٚػ ٔه ٘یُ ٚ  ٞبی ٌٙذْص٘ٛتیپبیٝ س٘ی ادأٝ داؽت ٚ رٚس ثیغتٓ، تیپ آِٛدٌی رٚس ثؼذ اس ٔ 21ایٗ ػُٕ تب . ثزداری ؽذ

 .ؽذ ِحبظ 21در ٔٛاردی وٝ جٛػ ٚجٛد ٘ذاؽت ثزای دٚرٜ وٕٖٛ ػذد  .یبدداؽت ؽذ٘ذ (Mc Neal et al., 1971)ٕٞىبراٖ 

 وتبیج ي بحث   

ٞهبی ثذعهت   ثب تٛجٝ ثهٝ ٚاوهٙؼ  . ؽذٜ ثٛد، اعتفبدٜ ٌزدیذ جٕغ آٚری عبری ٔٙطمٝسً٘ سرد وٝ اس پبتٛتیپ در ایٗ تحمیك اس      

ٖ   ٞبی تؼییٗ ؽذٜ ثزای ٞز وذاْ اس ارلبْ اعتب٘ذارد ثز اعهبط رٚػ آٔذٜ ٚ ارسػ ثهٝ  ( Johanson et al,1972) جب٘غهٖٛ ٚ ٕٞىهبرا

درج ؽهذٜ   1ؽت در جذَٚ اعبٔی صٟ٘بیی وٝ ثزای آٟ٘ب ثٕبریشایی در ؽزایط ایٗ ٘ضاد ٚجٛد دا .٘بٔیذٜ ؽذ +134E146Aػٙٛاٖ ٘ضاد 

ثزای دٚ صفت دٚرٜ وٕٖٛ ٚ تیپ آِٛدٌی تفبٚت ٔؼٙهی داری در عهط     +166E14A ٘ضادؽزایط ٞبی ٌٙذْ در ثیٗ ص٘ٛتیپ .اعت

در تجشیهٝ   .(2جهذَٚ  ) ٔی ثبؽهذ  ٔذوٛرت بٞبی ص٘تیىی ثیٗ ارلبْ اس ِحبظ صفٚ ایٗ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ تفبٚت ؽتٚجٛد دا% 1احتٕبَ 

در ٌهزٜٚ   +166E14Aدر د٘ذرٌٚزاْ ٔتؼّهك ثهٝ پبتٛتیهپ    . (1ؽىُ ) ٌزٜٚ لزار ٌزفتٙذ 3ٞب در ص٘ٛتیپ، ٘ضاد ایٗ والعتز در ؽزایط

ٗ  ثٝ ٔمبْٚ ٘یٕٝ ٞبیٚ در ٌزٜٚ عْٛ ص٘ٛتیپ حغبطٞبی در ٌزٜٚ دْٚ ص٘ٛتیپ ،ٔمبْٚ ٞبیاَٚ ص٘ٛتیپ . پبتٛتیهپ لهزار ٌزفتٙهذ    ایه

ٔمهبْٚ ٚ  ٘یٕهٝ  ثهٝ تزتیهت ثهٝ ػٙهٛاٖ ٔمبٚٔهت وبٔهُ،        9تهب   7ٚ  6تب  3 ،2تب  1ای ٞبی آِٛدٌی ٌیبٞچٝٞبی حبصُ اس تیپفٙٛتیپ

ارائٝ  3ٞبی ٌٙذْ ٘غجت ثٝ جذایٝ ٔٛرد ٘ظز در جذَٚ ص٘ٛتیپ ٔیبٍ٘یٗ صفبت تیپ آِٛدٌی ٚ دٚرٜ وٕٖٛ .ثبؽذٔی حغبعیت وبُٔ

در ثزرعهی  . ؽهٛد تیهپ آِهٛدٌی ٔتفهبٚت ٔهی     ٞبیی ثبٞبی سً٘ سرد ثبػث ایجبد ص٘ٛتیپ٘ضاد اختالف در تٛاٖ تٟبجٕی .ؽذٜ اعت

دارای تیهپ  % 15ٚ  3-6دارای تیهپ آِهٛدٌی   %  15، 7-9اس ٔهٛاد دارای تیهپ آِهٛدٌی    %  71ای ٌیبٞچٝ  ٔمبٚٔت ارلبْ در ٔزحّٝ

، 21، 19، 18، 17، 15، 8، 7، 6، 5، 4، 2) ی ٞبص٘ٛتیپ. ثٛد٘ذ( McNeal et al., 1971)در ٔمیبط ٔه ٘یُ ٚ ٕٞىبراٖ  1-2آِٛدٌی 

ٞبی ٔمبٚٔهت اس ٘هٛع   ٘ضاد ٔمبْٚ ثٛدٜ ٚ دارای صٖ ایٗ ٘غجت ثٝ (52، 49، 47، 45، 44، 41، 38، 37، 36، 32، 28، 27، 26، 25، 23

ٖ    ٞبی اصهالحی تٛاٖ اس آٟ٘ب ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙبثغ ٔمبٚٔت ٘غجت ثٝ ایٗ ٘ضاد در ثز٘بٔٝثبؽٙذ وٝ ٔیای ٔیٌیبٞچٝ ٞهبی  ٕٞهزاٜ ثهب عهبیز ص

 .ٕ٘ٛدٜ اعتفبد ٔمبٚٔت



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

 زرد مًرد مطبلؼٍ زوگ  جذایٍَبی مقبيمت در ارقبم اظتبوذارد ي افتراقی برای شن بیمبریسایی طیف  - 1جذيل 
Virulence factors on wheat differential sets  Pathotype Isolate 

Yr7, Yr2, YrSD, Yr9 +, Yr7+, Yr6, YrND, Yr25, Yr27, Yr8, YrA  166E14A
+ Sari 

 ای در مرحلٍ گیبَچٍَب شوًتیپ LP کمًن ي ديرٌ ITآلًدگی  وتبیج تجسیٍ ياریبوط صفبت تیپ -2جذيل

 

 

     

 

 زوگ زرد گىذم در شرایط گلخبوٍ َبی گىذم در مقببل جذایٍشوًتیپ ت تیپ آلًدگی ي ديرٌ کمًنمیبوگیه صفب -3جذيل 
 شماره +166E14Aپاتوتیپ 

 ژنوتیپ تیپ آلودگی دوره کمون  تیپ آلودگی دوره کمون  تیپ آلودگی دوره کمون

12  7  39 20 0  20 11.28  7.24  1 

11.3  7.6  40 11.35 7.2 21 20 0  2 

20 2  41 12 7 22 13.12  5  3 

11  7  42 20 0  23 20  0  4 

15  3 43 13 5 24 20  2  5 

20 1  44 20 1 25 20  0  6 

20 2 45 20 1  26 20  0  7 

14 4  46 20 0  27 20 2 8 

20 1  47 20 0  28 13.22  5  9 

14.35 4 48 11.12  7.38  29 12  7  10 

20 1  49 11.6  7.25  30 14.11 4  11 

13.6  5 50 12  7  31 11.12 7.43 12 

11.2 7 51 21.6  2  32 10.8 7.6  13 

20 2 52 11.6  7.3  33 12  7  14 

10.68  7.5  53 11 7  34 20  0  15 

11.3 7 54 12  7  35 11.3  7.6  16 

10 8 

Bolani 

susceptible 

cheak 

20 0  36 20  2  17 

20 0  37 20 1  18 

20 0  38 20 2 19 

 

 

 

 

 

 
 

S.O.V df   166E14A
+

   

    MSIT MSLP   

Rep 2   0.58
**

 0.87
**

   

Gynotype 54   28.73
**

 31.89
**

   

Error 108   0.13 0. 24   

%CV     4.31 2.64   

     شوًتیپ گىذم در 54برای ( LP, IT)دوذريگرام حبصل از تجسیٍ کالظتر بر اظبض دي صفت اوذازٌ گیری شذٌ :  1شکل 

166E14Aشرایط گلخبوٍ برای پبتًتیپ 
 UPGMAبب اظتفبدٌ از ريغ  +
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Abstract 

    In this study virulence factors of one wheat yellow rust isolate, which has been collected from 

Sari, using standard set and near isogenic lines was determined. The results showed that for plants 

with Yr7, Yr2, YrSD, Yr9 +, Yr7+, Yr6, YrND, Yr25, Yr27, Yr8, YrA genes virulence factor are 

exist and for plants with gene Yr1   ، Yr3، Yr4، Yr5 ،Yr10 ،Yr15 ،YrSP ،YrCV virulence factor was 

not detected. To evaluate the resistance to yellow rust, 54 wheat genotypes were evaluated in 

randomized complete blocks design with three replicates at seedling stage and under greenhouse 

conditions with pathotype, 166E14A+. Under greenhouse conditions; the components of resistance 

including latent period and infection type were recorded. Analysis of variance showed significant 

difference among of these genotypes for all traits to pathotype. The genotypes no. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 47, 49 and 52 were completely 

resistant to this pathotype. These genotypes contained resistance gene(s) at the seedling stage.  
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