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 چکیذُ 

ایجاد هی ؽَد، یکی اس بیواری ّای  Puccinia recondite f. sp. triticiکِ تَعط قارچ ( Brown rust of Leaf rust)بیواری سًگ قَُْ ای 

هیشاى . ّز عالِ در هٌاطق غزب ، ؽوال ٍ جٌَب کؾَر ظاّز هی ؽَد ٍ خغارت ّایی را ایجاد هی ًوایذ ˝هْن گٌذم در کؾَر ایزاى اعت کِ تقزیبا

الیي دبلذ ّاپلَئیذ گٌذم در گلخاًِ سًگ غالت  64در ایي تحقیق هقاٍهت . ال ّای ّوِ گیزی بیواری قابل تَجِ اعتخغارت در ارقام حغاط ٍ در ع

در گلخاًِ ارسیابی هقاٍهت گیاّچِ ّا با یک جذایِ سًگ قَُْ ای اس اَّاس اًجام . هَعغِ اصالح ٍ تْیِ ًْال ٍ بذر در کزج هَرد بزرعی قزار گزفتٌذ

رٍس اس سهاى  9-12)، تیپ آلَدگی (تؼذاد رٍس اس سهاى هایِ سًی تا ظَْر اٍلیي پَعتَل)هقاٍهت بِ ایي سًگ صفات دٍرُ کوَى   در بزرعی اجشا .ؽذ

داؽتٌذ ٍ  0/0 1ًتایج ًؾاى داد کِ الیي ّا اس ًظز ّز چْار صفت، تفاٍت هؼٌی داری در عطح . ، تزاکن جَػ ّا در گلخاًِ اًذاسُ گیزی ؽذ(هایِ سًی

دارای تیپ آلَدگی پاییي، دٍرُ ًْاى طَالًی ، تزاکن ٍ اًذاسُ  2، 6، 29، 31، 32، 35، 36، 37، 43، 48، 49، 50، 51، 53، 55، 57، 58ی ؽوارُ الیي ّا

 .ًذالیي حغاط بَد 47الیي هَرد هطالؼِ در هزحلِ گیاّچِ ای هقاٍهت ًؾاى دادًذ ٍ  64الیي اس هجوَع  17در هجوَع، تؼذاد . جَػ کوتزی بَدًذ

 سًگ قَُْ ای، گٌذم،  هقاٍهت گیاّچِ ای  ،اجشا هقاٍهت: ٍاصُ ّای کلیذی

 هقذهِ

 .Puccinia triticina (Syn: P ػبهل ثیوبری سًگ قَُْ ای گٌذم کِ یکی اس هْن سزیي ثیوبری ّبی ایي گیبُ هی ثبؽذ 

recondite) f. sp. tritici ایي ثیوبری ٍػَد دارد ٍ گغشزدگی ثیؾشزی  در سوبم هٌبعقی کِ گٌذم کبؽشِ هی ؽَد ˝سقزیجب. اعز

اس  1325ػبهل ثیوبری سًگ قَُْ ای گٌذم اٍلیي ثبر در عبل (. Chester, 1946)ًغجز ثِ سًگ سرد ٍ عیبُ در ػزصِ ػْبًی دارد 

ویز قزار دارد در ایزاى ًیش اّویز ٍ خغبرر ایي ثیوبری ثؼذ اس سًگ سرد در درػِ دٍم اّ(. 1326اعفٌذیبری، )ایزاى گشارػ گزدیذ 

ػالٍُ ثز عبل ّبیی کِ ثِ صَرر ّوِ گیز ظبّز ؽذُ ٍ ثبػض کبّؼ چؾوگیز هحصَل . ٍلی گغشزدگی آى اس سًگ سرد ثیؾشز اعز

داًِ ّبی گٌذم . هی ؽَد، ایي ثیوبری ّوِ عبلِ در اٍاخز فصل رٍیؼ گٌذم در هشارع ظبّز ٍ کبّؼ ًغجی هحصَل را عجت هی ؽَد

خغبرر ایي (. 1362ثْذاد، )کبّؼ هی یبثذ  0/0 90زٍکیذُ، کَچک ٍ ًب هزغَة ؽذُ ٍ ٍسى هحصَل سب هجشال ثِ ػبهل ثیوبری چ

(.  Roelf, 1978)هیلیَى سي ثز آٍرد ؽذُ اعز  11/4حذٍد  1973 -1975ثیوبری در ایبالر اکالّوب ٍ کبسزاط اهزیکب در عبل ّبی 

ٍهز اس خصَصیبر صًشیکی هیشثبى اعز کِ هشخصصیي اصالح ًجبسبر اس هقب. ثْشزیي رٍػ کٌشزل ثیوبری کبؽز ارقبم هقبٍم هی ثبؽذ

ثزرعی ٍ ارسیبثی هقبٍهز الیي ّب ٍارقبم گٌذم ًغجز ثِ ًضاد ّبی سًگ قَُْ ای در هٌغقِ   .آى ثزای سَلیذ ارقبم هقبٍم اعشفبدُ هی کٌٌذ

در یک ارسیبثی هقبٍم سؾخیص دادُ هی ؽًَذ هی سَاى اس الیي ّبیی کِ . ثزای حفظ ارقبم کًٌَی ٍ یب هؼزفی ارقبم ػذیذ ضزٍرر دارد

هقبٍهز صًشیکی ًیبس ثِ هصزف عوَم را کبّؼ دادُ یب حذف هی . در ثزًبهِ ّبی ثِ ًضادی دیگز ثِ ػٌَاى هٌجغ هقبٍهز اعشفبدُ کزد

َاردی اعز کِ در سؼییي کٌذ، سبطیز هحیغی ؽٌبخشِ ؽذُ ای ًذارد ٍ اس ًظز اقشصبدی ثب صزفِ اعز سیزا اػشا هقبٍهز اس ػولِ ه

هکبًیشم ٍ ًحَُ سَارص هقبٍهز کبرثزد سیبدی دارًذ، ثِ عَری کِ ّز کذام اس ایي اػشا ثِ صَرر هؼشا یب ثب ّن قبدر ثِ سؼییي 
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هقبٍهز ًغجی در گٌذم ًغجز ثِ سًگ قَُْ ای ثب افشایؼ دٍرُ ًْبى، . دبراهشزّبی صًشیکی ػبهؼِ هَرد ثزرعی اس ًظز هقبٍهز ّغشٌذ

ػش ثغیبر هْوی اس هقبٍهز ًغجی در سًگ ّبی (  Latent priod)دٍرُ ًْبى . ّؼ فزاٍاًی آلَدگی ٍ اًذاسُ ػَػ ّوزاُ اعزکب

 Riberio)چَى سًگ ّب چٌذ چزخِ ای ّغشٌذ، ثب افشایؼ دٍرُ ًْبى اس عزػز گغشزػ ادیذهی کبعشِ هی ؽَد . غالر اعز

Dovale et al., 2001  .)ٍرُ ًْبى، سؼذاد رٍس اس سهبى هبیِ سًی گیبّبى سب ظَْر اٍلیي ػَػ رٍی ثزگ عبدُ سزیي سؼزیف ثزای د

ػَػ ّب سؼزیف کزدُ  0/0 50دٍرُ ًْفشگی را عَل دٍرُ آلَدگی سب ظَْر (  Roelfs et al., 1992)ٍلی رٍلفش ٍ ّوکبراى . اعز

ثِ هیبًگیي ( Pustule density)سزاکن ػَػ . ّز چٌذ دٍرُ ًْبى یک ثیوبری کوشز ثبؽذ ًؾبى اس حغبعیز ثیؾشز گیبُ دارد. اًذ

ایي صفز ثِ هیشاى دذیزػ هیشثبى یب هیشاى آلَدُ کٌٌذگی ػبهل ثیوبری سا . سؼذاد ػَػ در ٍاحذ عغح ثزگ آلَدُ گفشِ هی ؽَد

ٍم سزًذ ارقبهی کِ سزاکن ػَػ سَلیذ ؽذُ رٍی آًْب کن سز اعز ًغجز ثِ ارقبهی کِ سزاکن ػَػ ثیؾشزی دارًذ هقب. ثغشگی دارد

(Roelfs et al., 1992 .) اًذاسُ ػَػ(pustule size  )اًذاسُ . ثِ هیبًگیي اًذاسُ ػَػ ّبی سَلیذ ؽذُ رٍی ثزگ گفشِ هی ؽَد

 Infection)سیخ آلَدگی (. Roelfs et al., 1992)کَچک سز ػَػ ّب ثیبًگز سیخ آلَدگی دبییي سز ٍ هقبٍهز ثیؾشز هیشثبى اعز 

type)ثزای سًگ قَُْ ای ٍ عیبُ یک هؼوَػِ یکٌَاخز اس ًؾبًِ ّبی سیخ آلَدگی ثیبى . هیشثبى ٍ ػبهل ثیوبری اعز ، اطز هشقبثل ثیي

ّذف اس ایي ثزرعی ارسیبثی هقبٍهز سؼذادی اس الیي ّبی دثلذ ّبدلَئیذ گٌذم ثز اعبط ثؼضی (. Roelfs et al., 1992)ؽذُ اعز 

یي ّبیی کِ در ایي ارسیبثی هقبٍم هؾخص ؽًَذ ثزای هؼزفی یب در ثزًبهِ ّبی اس اػشا هقبٍهز در هزحلِ گیبّچِ ای ثَد، سب ال

 .اصالحی هَرد اعشفبدُ قزار هی گیزد

 هَاد ٍ رٍػ ّا

سْیِ ؽذُ در ثخؼ سحقیقبر غالر هَعغِ سحقیقبر اصالح ٍ  1387-88الیي دثلذ ّبدلَئیذ گٌذم هزثَط ثِ عبل ّبی سراػی  64

ػْز ارسیبثی هقبٍهز آًْب ( حغبط ثَالًی)لَک ّبی کبهل سصبدفی در عِ سکزار ّوزاُ ثب رقن ؽبّذ سْیِ ًْبل ٍ ثذر در قبلت عزح ث

 . ًغجز ثِ یک ػذایِ سًگ قَُْ ای اس اَّاس در گلخبًِ هَرد آسهبیؼ قزار گزفشٌذ

ثؼذ اس ایي کِ . ِ ؽذًذکبؽش(Pit mass)حبٍی خبک ٍ دیز هبط ( ثِ ػٌَاى یک سکزار)دٌغ ػذد ثذر اس ّز سیوبر در داخل یک گلذاى 

هِ دبؽی ( در یک لیشز  Tween-20آة هقغز حبٍی یک قغزُ )ثزگ اٍل گیبّچِ ّب ثِ عَر کبهل رؽذ ًوَد، ثِ ٍعیلِ هِ دبػ 

کِ داخل آى )رٍی گلذاى ّب یک عز دَػ دالعشیکی . اًؼبم ؽذ 1:4ؽذًذ ٍ ثؼذ هبیِ سًی ثب هخلَعی اس اعذَر ٍ دَدر سبلک، ثب ًغجز 

درػِ  20_+1عبػز در ؽزایظ سبریکی کبهل، دهبی  24سوبهی گلذاى ّب ثزای هذر . قزار دادُ ؽذ( غز هزعَة ؽذُ ثَدثب آة هق

درػِ عبًشی گزاد،  21_+3ثؼذ اس ایي هذر، گلذاى ّب ثِ یک گلخبًِ ثب دهبی . قزار دادُ ؽذًذ 0/0 100عبًشی گزاد ٍ رعَثز ًغجی 

صفز دٍرُ کوَى کِ ثیبًگز سؼذاد رٍس اس . عبػز سبریکی هٌشقل ؽذًذ 8رٍؽٌبیی ٍ  عبػز 16ٍ ؽزایظ ًَری  0/0 50رعَة ًغجی 

رٍس ثؼذ اس سهبى هبیِ سًی صفز سیخ آلَدگی  12سب  9. سهبى هبیِ سًی سب ظَْر اٍلیي ػَػ ثز رٍی ثزگ ّب هی ثبؽذ، یبدداؽز گزدیذ

ٍ (  R)ثِ ػٌَاى غیز ثیوبری سا یب هقبٍم  2سب  0الَدگی  سیخ. یبدداؽز گزدیذ( Mc Intosh et al., 1995) 4سب  0ثز اعبط هقیبط 

ثزای ارسیبثی دقیق سز هقبٍهز در هزحلِ گیبّچِ ای، دٍرُ . در ًظز گزفشِ ؽذ( S)ثِ ػٌَاى ثیوبریشا یب حغبط  4ٍ  3سیخ آلَدگی 

یبدداؽز ثزداری دٍرُ ًْبى ثِ صَرر سؼذاد رٍس اس سهبى هبیِ سًی سب . ًْبى، سزاکن ػَػ ّب ٍ اًذاسُ ػَػ ّب ًیش اًذاسُ گیزی ؽذًذ

ِ گیبّچِ ّب ّز رٍس ثِ دقز ثبسدیذ ؽذُ ٍ در صَرر ثذیي صَرر کِ ّو. ظَْر اٍلیي ػَػ ثز رٍی ثزگ ٍ اس رٍس دٌؼن آغبس ؽذ

هؾبّذُ اٍلیي ػَػ رٍی ثزگ اٍل گیبّچِ یک حلقِ عیوی رًگی دٍر عبقِ آى اًذاخشِ هی ؽذ سب در هؾبّذار ثؼذی هٌظَر ًؾًَذ 

ػذد فزضی  ثزای گیبّبًی کِ ػَػ ثز رٍی آًْب ظبّز ًؾذ فقظ ثزای سؼشیِ ّبی آهبری(. ّز رًگ هؼزف یک سبریخ هؾخص ثَد)

دظ اس یبدداؽز ثزداری دٍرُ ًْبى ٍ . رٍس ثؼذ اس هبیِ سًی اًؼبم ؽذ 12یبدداؽز ثزداری اس سیخ آلَدگی . رٍس در ًظز گزفشِ ؽذ 12
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عبًشی هشز اس ّز گلذاى ثزیذُ ؽذُ ٍ داخل هحلَل الکشَ فٌَل قزار دادُ ؽذًذ سب  2-3سیخ آلَدگی، ثزگ ّبی آلَدُ در قغؼبسی ثِ عَل 

ثبر ثزای ّز ًوًَِ  3-5ؽوبرػ سؼذاد ػَػ ّب در ٍاحذ عغح ثزگ . ی ثزیذُ ؽذُ ٍ ػَػ ّب ًیش ثز رٍی آى سظجیز ؽًَذثزگ ّب

اػذاد ثِ دعز آهذُ اس عزیق سٌبعت ثِ سؼذاد ػَػ در عبًشی هشزهزثغ . ٍ در عِ سکزار اًؼبم ؽذ( هیذاى دیذ هیکزٍعکَح 5-3)

اًذاسُ  40ػزض دبًشدُ ػذد ػَػ اس ّز ًوًَِ ثب هیکزٍهشز چؾوی ثب درؽز ًوبیی ثزای اًذاسُ گیزی ػَػ، عَل ٍ . سجذیل ؽذًذ

 ,Torabi)اًذاسُ ػَػ هحبعجِ گزدیذ ; قغز ثشرگ  ×قغز کَچک  ×   π ⁄ 4گیزی ؽذ ٍ هغبحز ػَػ ثب اعشفبدُ اس فزهَل 

1998; Lee & Shaner, 1985 .) 

 ًتایج ٍ بحث

 تجشیِ ٍاریاًظ الیي ّا 

سصبدفی  ˝در قبلت عزح کبهال( رقن حغبط ثَالًی)الیي دثلذ ّبدلَئیذ سَلیذی ثِ ّوزاُ ٍالذیي ٍ یک رقن ؽبّذ  64در ایي سحقیق 

سؼشیِ یبدداؽز ثزداری ّبی اًؼبم ؽذُ . در آسهبیؼ ّبی گلخبًِ ای اس ػذایِ سًگ قَُْ ای اَّاس اعشفبدُ ؽذ. هشؼبدل کؾز گزدیذ

ٍاریبًظ، ّز چْبر صفز دٍرُ ًْبى، سیخ آلَدگی، اًذاسُ ػَػ ّب ٍ سزاکن ػَػ ّب  دظ اس سؼشیِ. ًؾبى دادُ ؽذُ اعز 1در ػذٍل 

 .ثِ ػجبرر دیگز در الیي ّبی آسهبیؾی اس ًظز سوبم صفبر اخشالف هؼٌی داری هؾبّذُ گزدیذ. هؼٌی دار گزدیذًذ
   سًضاد اَّاتصادفی ًاهتؼادل بزای صفات هختلف ًغبت بِ  ˝تجشیِ ٍاریاًظ طزح کاهال -1جذٍل 

 MSهجذٍر هزبؼات 

 dfدرجِ آسادی 
 هٌبغ تغییزات

S.O.V 
 دٍرُ کوَى تیپ آلَدگی اًذاسُ جَؽْا تزاکن جَؽْا

Pustule density Pustule size Infection type Latent period 

60/103** 1089** 50/2** 68/5** 63 
صًَتیپ 

Genotype 

69/1 37/12 061/0 25/0 128 
اؽتباُ آسهایؼ 

Error 

اٍلیي ػَػ ّب ّفز رٍس دظ اس هبیِ سًی ظبّز ؽذًذ کِ ایي ػذد کوشزیي دٍرُ  14ًشبیغ ایي ثزرعی ًؾبى داد کِ در الیي  ؽوبرُ 

دارای  2، 6، 29، 31، 32، 35، 36، 37، 43، 48، 49، 50، 51، 53، 55، 57، 58الیي ّبی ؽوبرُ . ًْبى در ثیي الیي ّبی آسهبیؾی ثَد

الجشِ ثبیذ سَػِ داؽز کِ دٍرُ ًْبى ػالٍُ ثز صًَسیخ سحز سبطیز ؽزایظ هحیغی . رٍس ثَدًذ 12سب  11ٍ دٍرُ ًْبى  سیخ آلَدگی هقبٍم

اًشخبة صًَسیخ ّب ثزای دٍرُ ًْبى عَالًی سز ثزای هٌبعقی کِ فصل رؽذ سًگ ثغیبر کَسبُ اعز هی سَاًذ . گلخبًِ ًیش قزار هی گیزد

ا ؽبًظ گغشزػ ثیوبری را ثِ ثیوبر گز ًوی دّذ ٍ ثب رعیذى هحصَل اس دعز ثیوبری فزار اس اّویز سیبدی ثزخَردار ثبؽذ سیز

الیي ّبیی کِ دارای سیخ آلَدگی دبییي، دٍرُ ًْبى عَالًی سز ٍ ثذٍى ػَػ ٍ ػالئن ثَدًذ را ثِ ػٌَاى (.  Torabi, 1998. )هیکٌٌذ

ٍ در ًْبیز ایي الیي ّب در صَرر داؽشي خصَصیبر هغلَة سراػی هٌبثغ هقبٍهز در ثزًبهِ ّبی ثِ ًضادی هَرد اعشفبدُ قزار داد 

 .ؽبًظ ثیؾشزی ثزای هؼزفی ثِ ػٌَاى رقن هقبٍم ًغجز ثِ سًگ قَُْ ای را در عبل ّبی آیٌذُ خَاّذ داؽز
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Evaluation of resistance of some wheat doubled haploid lines to virulence 
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Abstract  

Brown rust of leaf rust that causes by puccinia recondite F.SP. tritici is one of the main diseases of 

wheat in north, south and west of Iran by considerable damages. In this research  resistance of 64 

wheat double haploid lines were studied in cereal rust greenhouse of Karaj seed and plant 

improvement institute. And resistance of seeding by one race of brown rust from Ahvaz was 

evaluated. Brown rust resistance components, latent period (Number of days from inoculation till 

appearance of the first pustule),infection type (9-12 day from inoculation), pustule density in 

greenhouse was measured. The results showed that there is a significant difference among lines 

from all four traits in P=%1 Lines 2, 6, 29, 31, 32 , 35, 36, 37, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58 had 

the lowest infection type, long latent period and low pustule size and density. In total, 17 lines from 

64 studied lines showed resistance in seeding period, 47 lines were sensitive 

 key words: brown rust, resistance components, seeding resistance,  wheat  


