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 چکیذٌ

اظتفبدٌ از  ،کىترل ایه بیمبری جُت ريغتریه مطمئه. اظت ظرتبظر جُبنبیمبری گىذم در  زاتریهخعبرت ،زوگ زرد    

خصًصیبت  میسان ي کیفیت بیمبریسایی ػبمل بیمبری ي آگبَی از بٍ زوگ زرد، تُیٍ ارقبم مقبيم جُت .ببؼذارقبم مقبيم می

 یک زاییبیمبری فبکتًرَبیابتذا  بررظی ایهدر  .ضريری اظت کبمالًگىذم وعبت بٍ بیمبری زوگ زرد مقبيمت ارقبم مختلف 

بٍ مىظًر  .تؼییه گردیذ َبی ایسيشویک زوگ زرد گىذمافتراقی ي الیه بب اظتفبدٌ از ارقبماز مىطقٍ مؽُذ  جذایٍ زوگ زرد

َبی کبمل تصبدفی بب ظٍ تکرار کؽت ي در ب طرح بلًکشوًتیپ مىتخب گىذم، در قبل 25ارزیببی مقبيمت بٍ زوگ زرد، 

اجساء مقبيمت ؼبمل تیپ آلًدگی ي  .مًرد ارزیببی قرار گرفتىذ  +134E146A  ای در ؼرایط گلخبوٍ بب پبتًتیپمرحلٍ گیبَچٍ

ذم برای َر دي صفت َبی گىوتبیج تجسیٍ ياریبوط وؽبن داد کٍ در ؼرایط ایه وصاد بیه شوًتیپ. گیری ؼذوذديرٌ کمًن، اوذازٌ

در بررظی مقبيمت ارقبم در مرحلٍ . تیپ آلًدگی ي ديرٌ کمًن اختالف مؼىی داری در ظطح احتمبل یک درصذ يجًد دارد

در مقیبض  7-2دارای تیپ آلًدگی %  15ي  3-6دارای تیپ آلًدگی % 15، 7-9از مًاد دارای تیپ آلًدگی %  77ای گیبَچٍ

وعبت بٍ ایه  (24، 21، 17، 9) َبیشوًتیپ. گريٌ قرار گرفتىذ 3َب در تجسیٍ کالظتر الیهدر . مک ویل ي َمکبران بًدوذ

تًان از آوُب بٍ ببؼىذ کٍ میمی ایَبی مقبيمت از وًع گیبَچٍَب دارای شنشوًتیپایه  .مقبيمت کبمل وؽبن دادوذ پبتًتیپ

 . اظتفبدٌ ومًدَبی اصالحی ػىًان مىببغ مقبيمت وعبت بٍ ایه وصاد در بروبمٍ

 ایتیپ آلًدگی، ديرٌ کمًن، زوگ زرد، جذایٍ، مقبيمت گیبَچٍ :َبی کلیذی ياشٌ 

 مقذمٍ

در صٛرت ٚجٛد ؽزایط  .ببؽذٔی Puccinia striiformis Westend  f.sp. tritici سً٘ سرد ٌٙذْ بب عبُٔ لبرچی      

 ,.McIntosh et al) بغیبری اس ٔٙبطك جٟبٖ اعتٌٙذْ در  ساتزیٗ بیٕبریخغبرت ،ٔحیطی ٔٙبعب ٚ ٔیشببٖ حغبط

اعتفبدٜ اس ارلبْ ٔمبْٚ بٝ دِیُ ٚجٛد ٔٙببع ٔمبٚٔت ٔتٙٛع، عِٟٛت وبربزد ٚ ایٕٙی ٔحیط  ٞبوٙتزَ سً٘ جٟت (.1995

ویفیت بیٕبریشایی عبُٔ بیٕبری ٚ  جٟت اعتفبدٜ اس ایٗ رٚػ بزرعی ٔیشاٖ ٚ .ٞب ارجحیت داردسیغت بز عبیز رٚػ

یی ٔمببّٝ بب آٟ٘ب تٛعط ٔیشببٖ اِشأی اعت وٝ ایٗ أز بٝ تزتیب تٛعط تعییٗ ٘ضاد عبُٔ بیٕبری ٚ بزرعی ٔیشاٖ تٛا٘ب

-اصالح ارلبْ ٌٙذْ بزای ٔمبٚٔت بٝ بیٕبری ٕٞٛارٜ ٘یبس بٝ تالػ. یببذٔمبٚٔت ٔیشببٖ در ٔزاحُ ٔختّف رؽذی تحمك ٔی

ایجبد ؽذٜ در ارلبْ را پظ اس چٙذ عبَ وؾت آٟ٘ب اس طزیك  ٞبی ٔغتٕز اعت سیزا عبُٔ بیٕبری لبدر اعت ٔمبٚٔت

ٚ ٔعزفی  ٞذف اس ایٗ تحمیك ؽٙبعبیی ٔٙببع ٔمبٚٔت جذیذ ٘غبت بٝ بیٕبری سً٘ سرد. ٞبی ایجبد تٙٛع بؾىٙذٔىب٘یغٓ

 .ٞبی اصالحی بٛدآٟ٘ب بزای اعتفبدٜ در بز٘بٔٝ
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 مًاد ي ريغ َب

ٚ تٟیٝ ٟ٘بَ ٚ بذر  بتِٛٛصی بخؼ تحمیمبت غالت ٔٛعغٝ تحمیمبت اصالحایٗ پضٚٞؼ در ٌّخب٘ٝ سً٘ سرد ٚاحذ پ     

رلٓ اعتب٘ذارد افتزالی، تعییٗ ٘ضاد جذایٝ سً٘  45ابتذا در آسٔبیؾی جذاٌب٘ٝ بب اعتفبدٜ اس   .ا٘جبْ ؽذ 1389در عبَ  وزج

 25تعذاد ٔبیؾی دیٍز، در آس. صٛرت ٌزفت( Johanson et al, 1972)سرد ٔٛرد اعتفبدٜ بٝ رٚػ جب٘غٖٛ ٚ ٕٞىبراٖ 

در لبِب طزح بّٛن وبُٔ تصبدفی بب عٝ تىزار وؾت  ص٘ٛتیپ ٔٙتخب ٌٙذْ بٝ ٕٞزاٜ رلٓ حغبط بٛال٘ی بٝ عٙٛاٖ ؽبٞذ،

ٞب اس بخؼ ص٘ٛتیپ. ٔٛرد آسٔبیؼ لزار ٌزفتٙذ +134E146Aای در ؽزایط ٌّخب٘ٝ بب پبتٛتیپ ٚ در ٔزحّٝ ٌیبٞچٝ

بذر اس ٞز رلٓ اعتب٘ذارد ٚ  8تعذاد . ٚ تٟیٝ ٟ٘بَ ٚ بذر وزج تٟیٝ ؽذٜ بٛد٘ذ تحمیمبت غالت ٔٛعغٝ تحمیمبت اصالح

در دٔبی )ای پیت ٔبط وبؽتٝ ؽذٜ در ؽزایط ٌّخب٘ٝ خبن ٔشرعٝ ٚ ٞبی حبٚیدر ٌّذأٖٙتخب  ٞبیص٘ٛتیپافتزالی ٚ 

رٚس پظ اس وبؽت 9. بْ ؽذٍٟ٘ذاری ؽذ٘ذ ٚ آبیبری بٝ طزیمٝ ٘ؾتی ا٘ج( درصذ 65درجٝ عب٘تیٍزاد ٚ رطٛبت ٘غبی  21

ؽذ٘ذ، وّیٝ ٔزاحُ در  س٘یٞب آٔبدٜ ٔبیٝؽٛد، در ایٗ ٔزحّٝ ٌیبٞچٝبذر، بزي اَٚ وبٔالً ببس ؽذٜ ٚ بزي دْٚ ٘یش ظبٞز ٔی

س٘ی در ٞز دٚ آسٔبیؼ بب اعتفبدٜ اس ٔبیٝ. یىغبٖ ا٘جبْ ؽذ( ٞبص٘ٛتیپتعییٗ ٘ضاد ٚ ارسیببی ٔمبٚٔت )ٞز دٚ آسٔبیؼ 

 11بب دٔبی ثببت   عبعت در اتبق تبریه ٚ عزد 24ٞب بٝ ٔذت س٘ی ٌّذاٖبعذاس ٔبیٝ .ٌزفتؽی صٛرت عیغتٓ ٌزد پب

-، ٌّذاٖبزای ٌذرا٘ذٖ دٚرٜ وٕٖٛ بیٕبری. ٍٟ٘ذاری ؽذ٘ذ%( 95بیؼ اس )درجٝ عب٘تیٍزاد ٚ رطٛبت ٘غبی در حذ اؽببع 

عبعت رٚؽٙبیی طبیعی ٚ ٔصٙٛعی  16، دٚرٜ ٘ٛری %75درجٝ عب٘تیٍزاد، رطٛبت ٘غبی  15ٞبی تىثیز بب دٔبی ٞب بٝ عبِٗ

رٚس بعذ اس ٔبیٝ س٘ی تیپ آِٛدٌی ارلبْ اعتب٘ذارد ٚ افتزالی، بٝ رٚػ ٔه ٘یُ ٚ  21. عبعت تبریىی ٔٙتمُ ٌزدیذ٘ذ 8ٚ 

، س٘یبزای ا٘ذاسٜ ٌیزی دٚرٜ وٕٖٛ بیٕبری، ٞؾت رٚس بعذ اس ٔبیٝ. یبدداؽت ؽذ٘ذ (Mc Neal et al., 1971)ٕٞىبراٖ 

رٚی بزي ( جٛػ)ای وٝ اِٚیٗ پٛعتَٛ را ٔٛرد ببسدیذ لزار دادٜ ٚ ٞز ٌیبٞچٝ( ٞبی ٌٙذْص٘ٛتیپ)ٞب ٞبی ٌیبٞچٝبزي

ٞبی ٔتٕبدی ٞبی ٔختّف حّمٝ پالعتیىی بزای رٚساس رً٘. آٖ ظبٞز ؽذٜ، آٖ را بب حّمٝ پالعتیىی بغتٝ تب ٔؾخص بؾٛد

ٞب در ٞز عٝ ی اِٚیٗ جٛػ بز رٚی بزي اَٚ ٚ دْٚ ته ته بٛتٝٔؾبٞذٜ عپظ تعذاد رٚس اس سٔبٖ تّمیح تب. اعتفبدٜ ؽذ

ی ٞبص٘ٛتیپرٚس بعذ اس ٔبیٝ س٘ی ادأٝ داؽت ٚ رٚس بیغتٓ، تیپ آِٛدٌی  21ایٗ عُٕ تب . تىزار یبدداؽت بزداری ؽذ

٘ذاؽت بزای  در ٔٛاردی وٝ جٛػ ٚجٛد .یبدداؽت ؽذ٘ذ (Mc Neal et al., 1971)بٝ رٚػ ٔه ٘یُ ٚ ٕٞىبراٖ  ٌٙذْ

 .ؽذ ِحبظ 21دٚرٜ وٕٖٛ عذد 

 وتبیج ي بحث   

-ٚاوهٙؼ     بب تٛجهٝ بهٝ   . جٕع آٚری ؽذٜ بٛد، اعتفبدٜ ٌزدیذ ٔؾٟذ ٔٙطمٝسً٘ سرد وٝ اس پبتٛتیپ در ایٗ تحمیك اس      

ٖ   ٞبی تعیهیٗ ؽهذٜ بهزای ٞهز وهذاْ اس ارلهبْ اعهتب٘ذارد بهز اعهبط رٚػ         ٞبی بذعت آٔذٜ ٚ ارسػ  جب٘غهٖٛ ٚ ٕٞىهبرا

(Johanson et al,1972 ) 134بٝ عٙٛاٖ ٘ضادE146A+ در ؽزایط ایٗ ٘هضاد  صٟ٘بیی وٝ بزای آٟ٘ب بٕبریشاییاعبٔی  .٘بٔیذٜ ؽذ 

بهزای دٚ صهفت دٚرٜ    +134E146A ٘هضاد ؽهزایط  ٞهبی ٌٙهذْ در   بیٗ ص٘ٛتیپ .ؽذٜ اعت درج 1ٚجٛد داؽت در جذَٚ 

ٞهبی ص٘تیىهی بهیٗ    ٚ ایٗ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ تفهبٚت  ؽتٚجٛد دا %1وٕٖٛ ٚ تیپ آِٛدٌی تفبٚت ٔعٙی داری در عطح احتٕبَ 

 ٌزٜٚ لزار ٌزفتٙهذ  3ٞب در ص٘ٛتیپ، ٘ضاد ایٗ در تجشیٝ والعتز در ؽزایط .(2جذَٚ ) ببؽذٔی ٔذوٛرت بارلبْ اس ِحبظ صف

ٞبی ص٘ٛتیپدر ٌزٜٚ دْٚ  ،ٔمبْٚ ٘یٕٝ ٞبیدر ٌزٜٚ اَٚ ص٘ٛتیپ +134E146Aدر د٘ذرٌٚزاْ ٔتعّك بٝ پبتٛتیپ . (1ؽىُ )

   ٞهبی آِهٛدٌی  تیهپ   ٞهبی حبصهُ اس  فٙٛتیهپ . پبتٛتیهپ لهزار ٌزفتٙهذ    ایٗ بٝ ٔمبْٚٞبی ٚ در ٌزٜٚ عْٛ ص٘ٛتیپ حغبط
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اخهتالف در  . ببؽهذ ٔهی  ٔمبْٚ ٚ حغبعیت وبُٔ٘یٕٝ بٝ تزتیب بٝ عٙٛاٖ ٔمبٚٔت وبُٔ،  9تب  7ٚ  6تب  3، 2تب  1ای ٌیبٞچٝ

در بزرعهی ٔمبٚٔهت ارلهبْ در    . ؽٛدٞبیی بب تیپ آِٛدٌی ٔتفبٚت ٔییجبد ص٘ٛتیپٞبی سً٘ سرد ببعث اتٛاٖ تٟبجٕی ٘ضاد

 1-2دارای تیهپ آِهٛدٌی   % 15ٚ  3-6دارای تیپ آِٛدٌی %  15، 7-9اس ٔٛاد دارای تیپ آِٛدٌی %  71ای ٔزحّٝ ٌیبٞچٝ

٘ضاد ٔمبْٚ بهٛدٜ   ایٗ ٘غبت بٝ (24، 21، 17، 9)بی ٞص٘ٛتیپ. بٛد٘ذ( McNeal et al., 1971)در ٔمیبط ٔه ٘یُ ٚ ٕٞىبراٖ 

تٛاٖ اس آٟ٘ب بٝ عٙٛاٖ ٔٙهببع ٔمبٚٔهت ٘غهبت بهٝ ایهٗ ٘هضاد در       ببؽٙذ وٝ ٔیای ٔیٞبی ٔمبٚٔت اس ٘ٛع ٌیبٞچٝٚ دارای صٖ

 .ٕ٘ٛداعتفبدٜ  ٞبی ٔمبٚٔتٕٞزاٜ بب عبیز صٖ ٞبی اصالحیبز٘بٔٝ

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

Yr7, Yr2, Yr9, +, Yr7+, Yr8, Yr2+, Yr17+, Yr25, Yr6, Yr17, YrA  134E146A+ Mashhad 

 ای در مرحلٍ گیبَچٍَب پشوًتی LP کمًن ي ديرٌ IT آلًدگی وتبیج تجسیٍ ياریبوط صفبت تیپ -2جذيل

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.O.V df   134E146A+   

    MSIT MSLP   

Rep 2   0.23
**

 0.63
**

   

Gynotype 25   31.43
**

 37.34
**

   

Error 50   0.03 0. 09   

%CV     3.27 2.14   

    شوًتیپ 25برای ( LP, IT)دوذريگرام حبصل از تجسیٍ کالظتر بر اظبض دي صفت اوذازٌ گیری ؼذٌ :  1ؼکل 

 UPGMAبب اظتفبدٌ از ريغ  +134E146Aایط گلخبوٍ برای پبتًتیپ گىذم در ؼر



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

References 

1- Jin, Y., Szabo, L., Carson, M .2010. Century-old mystery of Puceinia striformis life 

history solved with the identification of Berberis spp. as an alternate host. 

Phytopathology 100:432-435. 

2- Johnson, R., Stubbs, R .W., Fuchs, E., and Chambrlain. N.H  . 1972. 
Nomenclature for physiologic race of puccinia striiformis infecting wheat. Transaction 

of  the British my cological society  58: 475-480. 

3- McNeal, F .H., Konzak, C. F.,  Smith, E .P., Tate, W .S.,  and Russell, T.S .1971. A uniform 

system for recording and processing cereal research data. United State Department of Agricultural 

Research Services. ARS. pp.34-121. 

4- McIntosh,  R. A., Wellings, C. R.,  and Park, R . F . 1995. Wheat Rusts: An atlas of 

resistance genes. CSIRO, Australia, pp:200. 

 

 

 

 

 

Reaction of Selected Wheat Genotypes to Yellow Rust 

Ali Omrani
1*

, Manoochehr Khodarahmi
2
, Farzad Afshari

3
,Tayebeh Bakhshi

4
, Seyed 

Habib Shojaei
5
  

1,2,5- Department of plant breeding, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran 

3- Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Karaj, Iran 
4- Department of Agronomy and Plant Biotechnology, Science and Research Branch, Islamic Azad 

University, Tehran,Iran 

Corresponding author: Ali Omrani     * Corresponding E-mail address: Ali_Omrani90@yahoo.com 

 

Abstract  
     Yellow rust is an important disease of wheat in world. The best method of control of 

this disease is using resistant cultivars. To breed for resistant cultivars of wheat to yellow 

rust disease, it is necessary to determine characteristic of the disease pathosystem 

pathogencity. In this study virulence factors was determined of one pathotype of yellow 

rust that has been collected from regions Mashhad with using from Standard set and near 

Isogenic lines of wheat yellow rust. To evaluate the resistance to yellow rust, 25 wheat 

genotypes were evaluated in randomized complete blocks design with three replicates at 

seedling stage and under greenhouse conditions using pathotype, 134E146A+. Under 

greenhouse conditions; the components of resistance including latent period and infection 

type were recorded. Analysis of variance showed significant difference among of these 

varieties for all traits to pathotype. The genotypes no. 9, 17,21 and 24 were completely 

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