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 چکیدٌ        

ایدبد هی ؽَد، یکی اس ثیوبری (  Puccinia triticina)کِ تَعظ قبرذ (  Brown rust or Leaf rust)ثیوبری سًگ قَُْ ای 

سًگ قَُْ  .غزة ٍ ؽوبل ٍ خٌَة کؾَر ظبّز هی ؽَد ٍ خغبرت ّبیی را ایدبد هی کٌذّبی هْن گٌذم اعت کِ ّزعبلِ در هٌبعق 

هیشاى خغبرت در ارقبم ضغبط ٍ در عبل ّبی ّوِ . ای ػالٍُ ثز گٌذم ثِ خَ ٍ زبٍدار ٍ ثؼضی اس گٌذهیبى ٍضؾی ًیش ضولِ هی کٌذ

اس هٌبعق ؽوبلی کؾَر ؽبهل ، قبرذ ػبهل ثیوبری وبریشاییفبکتَرّبی ثیدر ایي تطقیق ثِ هٌظَر تؼییي . گیزی ثیوبری قبثل تَخِ اعت

قَُْ ای خوغ آٍری ٍ در گلخبًِ، خبلـ عبسی   ، گٌجذ، کالردؽت، عبری، قزاخیل، تؼذادی اس ًوًَِ ثزگ گٌذم آلَدُ ثِ سًگزگبىگ

 سًگ قَُْ ایبًذارد گٌذم اعت صًَتیپ 55ًوًَِ ّبی خبلـ ثقَرت خذاگبًِ رٍی . ٍ عپظ رٍی رقن ضغبط ثَالًی تکثیز ؽذًذ

رٍس، ٍاکٌؼ آًْب ثب اعتفبدُ اس ًوزُ دّی اعتبًذارد سًگ قَُْ ای ٍ سًگ عیبُ گٌذم، ثز اعبط هقیبط  12هبیِ سًی ؽذًذ، پظ اس 

 ,Lr29ضبهل صى ّبی  گیبّبىًتبیح ایي تطقیق ًؾبى داد کِ کلیِ خذایِ ّب رٍی  .یبدداؽت ثزداری ؽذًذ( 4-0) ٍّوکبراى هکیٌتبػ

Lr28, Lr25, Lr23+, Lr19, Lr10+, Lr2a  ضبهل صى ّبی  گیبّبىغیز ثیوبریشا ٍ رٍیLr37, Lr30, Lr18, Lr16, 

Lr15, Lr14b, Lr13, Lr12, Lr11, Lr10, Lr3bg, Lr3ka, Lr3, Lr22b, Lr22a, Lrb گیبّبى ضبهل صى .ثیوبریشا ثَدًذ 

 .تزی ًغجت ثِ خذایِ ّبی دیگز داؽتٌذثیوبریشایی کوفزاٍاًی   % 40ثب Lr1,Lr14a,Lr17,Lr26,Lr32ّبی

 ، صىثیوبریشایی، گٌذم، سًگ قَُْ ای، صًَتیپ:  ٍاصگبى کلیذی

 

 مقدمٍ 

ایي . سًگ قَُْ ای اس ثیوبری ّبی قبرزی هْن گٌذم اعت کِ ثیؾتزیي پزاکٌؼ را در عغص خْبى داؽتِ ٍ تَلیذ آى را هطذٍد هی عبسد

ّب خغبرت ٍارد هی کٌذ، ٍخَد آة ٍ َّای هؼتذل ثْبری ٍ رعَثت فزاٍاى در  لسًگ رٍی گٌذم هٌبعق ؽوبل کؾَر در اغلت عب

ایي ثیوبری ثغتِ ثِ هزضلِ ًوَ گیبُ . .عَل فقل رؽذ گیبُ در هٌبعق هبسًذراى ٍ گلغتبى ثِ خغبرت ثبالی ایي ثیوبری کوک هی کٌذ

 ,Kolmer) هی ؽَد% 25تب  5لکزد در ضذٍد در سهبى اپیذهی ؽذى، ؽزایظ هطیغی ٍ هیشاى هقبٍهت ارقبم گٌذم ثبػث کبّؼ ػو

ثزای تْیِ ارقبم هقبٍم (. Chen, 2000)ثْتزیي رٍػ هذیزیتی خْت کٌتزل ایي ثیوبری اعتفبدُ اس ارقبم هقبٍم هی ثبؽذ . (2003

ریشا زٌذیي ثزرعی فبکتَرّبی ثیوبریشایی در ػَاهل ثیوب. ؽٌبعبیی فبکتَرّبی ثیوبریشایی ػبهل ثیوبری در یک هٌغقِ ضزٍری اعت

آگبّی ثِ هَقغ اس ثزٍس ًضادّبی خذیذ ثیوبریشا در یک هٌغقِ کِ ایي اهز ثِ هطقق در ثزًبهِ ریشی ّبی : هشیت دارد کِ اس خولِ 
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ّذف در ایي تطقیق، تؼییي فبکتَرّبی ثیوبریشایی در خوؼیت سًگ قَُْ ای در تؼذادی اس . ثٌْضادی ثزای کٌتزل ثیوبری کوک هی کٌذ

 .ٍ تؼییي صى ّبی هقبٍهت هَثز در هٌبعق آلَدُ هی ثبؽذ 1390ؽوبل کؾَر در عبل ّبی اعتبى هٌبعق

  

 مًاد ي ريش َا 

ٍاضذ )آلَدُ ثِ سًگ قَُْ ای اس زٌذ هٌغقِ ؽوبل کؾَر خوغ آٍری ٍ ثِ هَعغِ تطقیقبت افالش ٍ تْیِ ًْبل ٍ ثذر  ّبی ًوًَِ ثزگ

، گٌجذ، قزاخیل، عبری، کالردؽت، گلغتبى خذایِ هزثَط ثِ ؽْزّبی 5ًوًَِ ّب اس ثیي ایي . ًذدر کزج هٌتقل ؽذ( پبتَلَصی غالت

. پظ اس خبلـ عبسی، تکثیز ّزیک اس ًوًَِ ّب رٍی رقن ضغبط ثَالًی فَرت گزفت. ثزای آسهبیؼ ّبی گلخبًِ ای اًتخبة ؽذًذ

ثِ رٍػ هخلَط اعپَر ثب پَدر  اعتبًذارد گٌذم الیي افتزاقی ٍ  55پظ اس خوغ آٍری اعپَرّب اس ّز خذایِ، رٍی ثزگ اٍل گیبّسِ ای 

ثِ رٍػ هکیٌتبػ ٍ )رٍس اس هبیِ سًی، یبدداؽت ثزداری تیپ آلَدگی  14-12پظ اس . قلن هَ هبیِ سًی ؽذًذ ثب اعتفبدُ استبلک 

 0ایی، تیپ آلَدگیغیز ثیوبریش/ ثِ هٌظَر تؼییي فزهَل ثیوبریشایی(. McIntosh et al., 1995) اًدبم ؽذ 4-0ّوکبراى در هقیبط 

ٍ ثِ هٌظَر تؼییي فزاٍاًی فبکتَرّبی . در ًظز گزفتِ ؽذًذ( S) ثِ ػٌَاى ضغبط 4ٍ 3ٍ تیپ ّبی آلَدگی( R) ثِ ػٌَاى هقبٍم 2تب 

ثیوبریشایی در خذایِ ّبی سًگ قَُْ ای، درفذ فبکتَرّبی ثیوبریشایی در ّز خذایِ ًغجت ثِ تؼذاد کل صى ّبی هقبٍهت هطبعجِ 

 .ًذؽذ

 

 ایج و بحثنت

ًغجت ثِ ّوِ خذایِ ّبی  Lr29, Lr28, Lr25, Lr23+, Lr19, Lr10+, Lr2aصى ّبی گیبّبى ضبهل  ًتبیح ضبفل ًؾبى داد

 ,Lr37, Lr30, Lr18, Lr16, Lr15, Lr14b, Lr13, Lr12, Lr11, Lr10, Lr3bg, Lr3ka, Lr3قبرذ هقبٍم ٍ صى ّبی 

Lr22b, Lr22a, Lrb گیبّبى ضبهل صى ٍ .(1خذٍل ) هؾبّذُ گزدیذبریشا ًغجت ثِ ّوِ خذایِ ّب ثیو 

افؾبری ٍ  .(2خذٍل ) ثیوبریشایی کوتزی ًغجت ثِ خذایِ ّبی دیگز داؽتٌذفزاٍاًی   % 40ثب Lr1,Lr14a,Lr17,Lr26,Lr32ّبی

 ,.Afshari et al)را گشارػ ًوَدًذػذم ٍخَد ثیوبریشایی  Lr29, Lr28, Lr25 Lr19ّوکبراى ًیش ثزای گیبّبى ضبهل صى ّبی

 ,Lr22b, Lr22aّوسٌیي ًتبیح ایي پضٍّؼ ثب ًتبیح آسهبیؼ رفیؼی ٍ ّوکبراى در هَرد ٍخَد ثیوبریشایی ثزای صى ّبی  (.2006

Lr14b, Lr3bg, Lr3 در خذایِ ّبی هَرد هغبلؼِ تبییذ گزدیذ(Rafeie et al., 2007 .) هْذیبى ٍ ّوکبراى ٍخَد ثیوبریشایی

هْذیبى )ًوَدًذ در ؽزایظ گلخبًِ در ایزاى گشارػ  Lr37, Lr34, Lr18, Lr14b, Lr14a, Lr12, Lrbثزای الیي ّب ثب صى ّبی

ثیوبریشایی، ثزای خذایِ ّبی ٍخَد ٍ گٌجذ گلغتبىدر خذایِ ّبی کالردؽت ٍ  Lr34در ایي پضٍّؼ ثزای صى (. 1378ٍ ّوکبراى، 

اگززِ اس صى ّبی هقبٍهت گیبُ کبهل اعت اهب در هزضلِ  Lr34صى . عبری ًیوِ هقبٍم ٍ ثزای خذایِ قزاخیل هقبٍم گشارػ ؽذ

در خذایِ ّبی کالردؽت ٍ عبری  Lr9صى ثزای در ایي ثزرعی  (.McIntosh et al., 1995) ردیبثی هی ثبؽذگیبّسِ ًیش قبثل 

ثب هوکي اعت ایي اهز . دهی ؽَػذم ٍخَد ثیوبریشایی گشارػ گلغتبى ثیوبریشا ٍ در خذایِ قزاخیل ٍ گٌجذ ًیوِ هقبٍم ٍ در خذایِ 

در هقیبط خْبًی کویبة اعت  Lr9ثیوبریشایی ثزای صى . تغییزات فزاٍاًی فبکتَرّبی ثیوبریشایی در عبل ّبی هختلف هزتجظ ثبؽذ

ٍلی ػلیزغن هَثز ثَدى ایي صى در ًقبط هختلف دًیب، کوتز در هقیبط خْبًی ثِ ػٌَاى هقبٍهت ثِ سًگ قَُْ ای ثِ کبر گزفتِ ؽذُ 

ثٌبثزایي پیؾٌْبد هی  ، ثیوبریشایی ثزای ایي صى اس آهزیکب، ثزسیل ٍ آرصاًتیي، ایتبلیب، آفزیقب ٍ پبکغتبى ٍ هکشیک گشارػ ؽذُ اعت. اعت

  .هَثز گیبّسِ ای ٍ گیبُ کبهل اعتفبدُ گزددؽَد کِ ایي صى در کٌبر عبیز صى ّبی هقبٍهت 
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 1390در عبلثیوبریشایی خذایِ ّبی سًگ قَُْ ای گٌذم ثزای صى ّبی هَرد هغبلؼِ/ فزهَل غیز ثیوبریشایی : 1خذٍل

 تؼییي فزاٍاًی ثیوبریشایی صى ّبی هقبٍهت سًگ قَُْ ای گٌذم:  2خذٍل 

 

 

 وتیجٍ گیری کلی 

شماره 

 جدایه
Isolate 

No

 منطقه           
Location      

  

 غیر بیماریزا/ فرمول بیماریزا 
Avir/Vir Formula

گرگان
Gorgan 

2a,2b,9,14a,15,17,19,25,28,2,23+,10+/ 22b,1,2c,3,3ka,3bg,10,11,12,13,14b,16,18,20,21,22a,23,24,26,30,32,33,34,35,37,b

گنبد
Gonbad 

2a,2b,2c,19,22a,23,24,25,28,29,23+,10+/ 22b,1,3,3ka,3bg,9,10,11,12,14a,14b,16,18,20,22a,26,32,33,34,35,36,37,13, b 

کالردشت
Kelardasht 

1,2a,2b,14a,23,24,25,26,28,29,32,23+,10+/22b,2c,3,3ka,3bg,9,10,11,12,13,14b,15,16,17,18,20,21,22a,30,33,34,35,36,37,b

 Sari2a,2b,14a,17,19,21,23,24,25,26,28,29,32,33,34,35,23+,10+ /22b,2c,3,3ka, 3bg,9,10.11,12,13,14b,15,16,18,22a,30,36,37,bساری

قراخیل
Gharakhil

22b,1,2a,2b,2c,9,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,28,29,32,33,34,35,36,23+,10+/3,3ka,3bg,10,11,12,13,14a,14b,18,22a,30,37,b

 ّبی هقبٍهت سًگ قَُْ ایصى                                          فزاٍاًی ثیوبریشایی  )%(

                      

011                                                     Lr22b,Lr3,Lr3ka,Lrbg,Lr10,Lr11,Lr12,Lr13,Lr14b,Lr18,Lr22a,Lr30,Lr37,Lrb 

01                                                                                                                                                                 Lr16,Lr20 

01                       ,Lr34,Lr35,Lr36                                                                                                               Lr9,Lr15,Lr33 

01                                                                                                                                        Lr1,Lr14a,Lr17,Lr26,Lr32 

1                                                                                                                      Lr2a,Lr10+,Lr19,L23+,Lr25,Lr28,Lr29 
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در ّیر یک اس خذایِ  Lr29, Lr28, Lr25, Lr23+, Lr19, Lr10+, Lr2aدر ًْبیت ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ثیوبریشایی ثزای صى ّبی

صى ّبی هَثز هزضلِ گیبُ کبهل در ثزًبهِ ّبی افالضی هَرد  ّب هؾبّذُ ًؾذ ایي صى ّب هی تَاًٌذ ثِ ػٌَاى هٌبثغ هقبٍهت ّوزاُ عبیز

 اعتفبدُ قزار گیزًذ
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Abstract 

 

The leaf rust or brown rust disease that caused by the fungus (Puccinia triticina), is one of the 

major disease of wheat which each year in west and northwest and southeast regions of the country 

appears and caused some damage. In addition of wheat, the brown rust, attacks to barley and rye 

and some wild graminis. The damage rate in susceptible cultivars and in the epidemic years is 

significant. In this research, in order to determine of virulence factors of leaf rust disease, in the 

Gorgan, Gonbad, Kelardasht, Sari, Gharakhil regions, some of  infected wheat leaves samples by 

leaf rust was collected from five regions, and in the greenhouse they purified and were reproduced 

on bolani susceptible cultivar. The pure samples were inoculated on a 55 genotypes of leaf rust 
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standard set separately, after 12 days, using a standard scoring of leaf rust of wheat, their reaction 

were notes based on McIntosh et al. scale (0-4). The research results showed that all isolates had not 

virulence on plant with genes Lr29, Lr28, Lr25, Lr23+, Lr19, Lr10+, Lr2a, but those isolates had 

virulence on plants which carrying the gene/s Lr37, Lr30, Lr18, Lr16, Lr15, Lr14b, Lr13, Lr12, 

Lr11, Lr10, Lr3bg, Lr3ka, Lr3, Lr22b, Lr22a, Lrb. The plants carrying genes 

Lr1,Lr14a,Lr17,Lr26,Lr32 with 40 percent were less virulence than other isolates. 

Key words: Virulance, wheat, leaf rust, genotype, gene  
 


