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 چکیذُ

ایجاد هی شَد، یکی اس تیواریْای  Puccinia striiformis Westend f.sp. triticiگٌذم کِ تَعط قارچ ( ًَاری) تیواری سًگ سرد

کاشت . آهذُ ٍ خغارت سیادی را هٌجز شذُ اعتهْن ٍ شایع گٌذم در کشَر ایزاى هی تاشذ کِ ّز چٌذ عال یکثار تصَرت اپیذهی در 

تزای ایجاد ارقام هقاٍم تزرعی ٍ شٌاخت خصَصیات ٍ ًضادّای . ارقام هقاٍم تاعث کٌتزل ٍ پائیي ًگْذاشتي هیشاى ایي تیواری هی شَد

در عال ( ًقذُ ٍ غزة، لزعتبىاس هٌبطق اعالم آببد )هٌطقِ در غزب ایزاى 3جذایِ اس  3تِ ّویي هٌظَر . قارچ عاهل تیواری الشاهی اعت

الیي اعتاًذارد ٍ یک رقن حغاط تَالًی تِ عٌَاى شاّذ در هزحلِ گیاّچِ ای هَرد تزرعی قزار گزفتٌذ ٍ  44اًتخاب ٍ رٍی  1331

 رٍس  تِ رٍػ 11اس   هَاد آسهایشی تا جذایِ ّای عاهل تیواری هایِ سًی  ٍ پظ. شذ تعییي آًْا( تیواریشایی صًْای)تیواریشایی فاکتَرّای

، Yr2 ،Yr6 ،Yr7 ،Yr8 ،Yr9 ،Yr17تز اعاط ًتایج حاصل، رٍی توام گیاّاى حاهل صًْای . یادداشت تزداری شذًذهکٌیل ٍ ّوکاراى 

Yr18 ،Yr26 ،Yr27 ،YrA  در توام هٌاطق هَرد هطالعِ تیواریشایی هشاّذُ شذ ٍ در گیاّاى حاهل صًْایYr1 ،Yr3 ،Yr4 ،Yr5،Yr10 

 ،Yr15 ،Yr24، Yr32 ،YrSD ،YrSU ،YrND ،YrCV  ،YrSP   در ّیج کذام اس جذایِ ّای هَرد تزرعی تیواریشایی هشاّذُ ًشذ. 

134E150Aدر ًْایت ایشٍلِ ّای عِ هٌطقِ تا اعتفادُ اس  رٍػ جاًغَى ٍ ّوکاراى تتزتیة  تصَرت 
+  ،6E150A

+  ٍ6E144A
+ 

 .ًاهگذاری شذًذ

 

 .فاکتَرّای تیواریشایی گٌذم، سًگ سرد،ًضاد،: ٍاصگاى کلیذی

 

 هقذهِ 

بیوبریْب اس ػَاهلی ّغتٌذ کِ ببػث کبّؼ ػولکزد گٌذم هی ؽًَذ ٍ در ایي هیبى سًگْب بذلیل دارا بَدى ًضادّبی هتؼذد، ٍعؼت 

  Alexopoulos).ولکزد هی ؽًَذػببػث ایدبد آلَدگی ؽذیذ ٍ کبّؼ پزاکٌذگی، قذرت بیوبریشایی ببال ٍ ؽکغتي صًْبی هقبٍهت 

 et al., 1996)  اعتفبدُ اس ارقبم هقبٍم هَثزتزیي، اققتصبدی تز ٍ اس ًظز هحیط سیغت هطوئي تزیي رٍػ کٌتزل ایي بیوبری هی ببؽذ

در ایي تحقیق ( (Biffen, 1905.ی الشاهی اعتٍ بزای ایدبد ارقبم هقبٍم بزرعی ٍ ؽٌبخت خصَصیبت ٍ ًضادّبی قبرذ ػبهل بیوبر

، ٍ یک رقن (ّز یک حبهل یک یب چٌذ صى هقبٍهت بِ سًگ سرد)رقن اعتبًذارد اصلی 44یِ سًگ سرد، خذا 3بزای تؼییي ًضاد اس 

 .بزای تؼییي ًضاد ٍ فبکتَرّبی بیوبریشایی اعتفبدُ ؽذ( ؽبّذ)حغبط بَالًی

  

 هَاد ٍ رٍشْا

ِ هَعغِ تحقیقبت اصالح ٍتْیِ ًوًَِ ّبی بزگی آلَدُ بِ سًگ سرد گٌذم کِ اس هٌبطق هختلف ایزاى خوغ آٍری ٍ ب 1391در عبل 

ًقذُ اًتخبة ٍ رٍی گیبّچِ ّبی رقن حغبط بَالًی  ٍ خذایِ اس هٌبطق اعالم آببد غزة، لزعتبى 3ًْبل ٍ بذر کزج ارعبل ؽذُ بَدًذ 
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دارای یک یب چٌذ بِ هٌظَر تؼییي ًضاد ٍ تؼییي بیوبریشایی خذایِ ّب، اس ارقبم اعتبًذارد کِ ّز یک . کبؽتِ ؽذُ در گلذاًْب تکثیز ؽذًذ

الیي رٍی ( پَدر تبلک3:1اعپَر)اعپَرّبی تکثیز ؽذُ ّز هٌطقِ بطَر خذاگبًِ بب پَدر تبلک بِ ًغبت . صى هقبٍهت ّغتٌذ اعتفبدُ ؽذ

بزای خَاًِ سًی اعپَرّب، گلذاًْب در تبریکخبًِ بب . رٍسُ در هزحلِ بزگ اٍل کبهل بِ رٍػ قلن هَ هبیِ سًی ؽذًذ 11اعتبًذارد  ّبی

عبػت گلذاًْب بزای طی کزدى دٍرُ کوَى بِ گلخبًِ  24بؼذ اس . درخِ عبًتیگزاد ٍ رطَبت اؽببع قزار گزفتٌذ 11تبریکی کبهل، دهبی 

عبػت تبریکی  8لَکظ ٍ  16111عبػت رٍؽٌبیی طبیؼی ٍ هصٌَػی  16، دٍرُ ًَری % 51درخِ عبًتیگزاد، رطَبت  18بب دهبی 

 در ایي رٍػ تیپ. اًدبم ؽذ ((McNeal et al., 1971 هکٌیل ٍ ّوکبراى رٍػ اؽت بزداری بِرٍس یبدد 17هٌتقل ؽذًذ ٍ پظ اس 

ّز عِ خذایِ بِ طَر خذاگبًِ ٍ در ؽزایط . بِ ػٌَاى بیوبریشایی در ًظز گزفتِ ؽذًذ 9-7بِ ػٌَاى غیز بیوبریشایی ٍ  6-1ی ّبی آلَدگ

  .تحقیقبت اصالح ٍ تْیِ ًْبل ٍ بذر کزج هَرد آسهبیؼ قزار گزفتٌذیکغبى در گلخبًِ سًگ سرد ٍاحذ بیوبری ؽٌبعی غالت هَعغِ 

 

 ًتایج ٍ تحث

بز اعبط ًتبیح حبصل، رٍی توبم  .پظ اس آسهبیؾبت ٍ یبدداؽت بزداریْب ًضادّب تؼییي ؽذًذ ٍ فزهَل بیوبریشایی ّز یک هؾخص ؽذ

در توبم هٌبطق هَرد هطبلؼِ بیوبریشایی  Yr2 ،Yr6 ،Yr7 ،Yr8 ،Yr9 ،Yr17 ،Yr18 ،Yr26 ،Yr27، YrA گیبّبى حبهل صًْبی

   Yr1 ،Yr3 ،Yr4 ،Yr5،Yr10  ،Yr15 ،Yr24 ،Yr32 ،YrSU ،YrND ،YrCV  ،YrSPهؾبّذُ ؽذ ٍ در گیبّبى حبهل صًْبی 

طی یک هطبلؼِ ّفت عبلِ بز رٍی خذایِ ّبی تزابی ٍ ّوکبراى  .در ّیح کذام اس خذایِ ّبی هَرد بزرعی بیوبریشایی هؾبّذُ ًؾذ اس

، Yr5بزای صى ّبی  غیز بیوبریشایی ٍ YrAو  Yr9 ،Yr7 ،Yr6 ،Yr2 ي فزاٍاًی بیوبریشایی بزای صًْبیسًگ سرد در ایزاى بیؾتزی

Yr4 ،Yr1  وYr10 را هؾخص کزدًذ کِ بب ًتبیح ایي آسهبیؼ هطببقت داؽت (Torabi et al., 2001 .) بّبى افؾبری بزای گی

 ,YR2, Yr6, Yr7,Yr8, yr9, Yr24, Yr25, YrSD, YrSP, Yr3N, Yr2+, Yr6+, yr9+, Yr7+, YrAحبهل صًْبی

Yr32+   بیوبریشایی ٍ بزای گیبّبى بب صى ّبیYr1, Yr3V, Yr4, Yr5, Yr10, YrSU غیز بیوبریشایی هؾبّذُ کزد(Afshari, 

6E144Aدر ایي آسهبیؼ در ًضاد  . (2008
  .بیوبریشایی هؾبّذُ ًؾذ Yr7+ ،Yr26 ،Yr27 ّبیرٍی صى  +

  

 (صى ّا)تیواریشایی فزهَل 

Virulence formula 

 ًضاد

Race 

 هٌطقِ

Location 

2,6,7,9,7+,8,2+,17,18,25,26,27,A 134E150A
+
,Yr27

 اعالم آتاد غزب +

2,6,7,9,7+,8,2+,17,18,25,26,27,A 6E150A
+
,Yr27

 لزعتاى +

2,6,7,9,8,2+,17,18,25,A 6E144A
 ًقذُ +

  

 

 ًتیجِ گیزی کلی
بب ٍخَد اًدبم هطبلؼبت در عبلیبى هتوبدی بز رٍی بیوبری سًگ سرد گٌذم ٍ ایدبد ارقبم هقبٍم ّز چٌذ عبل یکببر بب هغئلِ ؽکغتِ 

بری ضزٍری در ًتیدِ هطبلؼِ ّز چِ بیؾتز ًضادّبی ػبهل بیوبری ٍ ارقبم در کٌتزل ایي بیو. ؽذى هقبٍهت ایي ارقبم رٍبزٍ ّغتین

بب تَخِ بِ ًتبیح بذعت آهذُ هیتَاى صًْبی هقبٍم هَخَد را ّوزاُ بب عبیز صى ّبی هقبٍهت هزحلِ گیبُ کبهل بِ ػٌَاى یک . اعت

 .اعتزاتضی در ػولیبت بِ ًضادی ٍ اًتقبل آًْب بِ الیي ّبی اهیذ بخؼ گٌذم اعتفبدُ ًوَد
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Abstract: 

Stripe (yellow) rust caused by the fungus Puccinia striiformis Westend f.sp.tritici is one of the most 

common and important disease of wheat in Iran that every few years as the epidemic has led to a lot 

of damage. Sowing resistant varieties can Control this disease. To provide  resistant cultivars , 

recognition the virulence factors of the disease and races are necessary. Therefore, in this study 3 

isolates from west regions in Iran was selected and examined on 44 lines of standard sets with 

cultivar Bolani as susceptible check and virulence factors determined. The test material were 

inoculated  with each isolates and after 17 days using McNeal et al. (1971) method for recording 

seedling infection types. The results showed that for plants with gene/s Yr2 ،Yr6 ،Yr7 ،Yr8 ،Yr9 ،
Yr17 ،Yr18 ،Yr26 ،Yr27 ،YrA virulences factors are exist, and for plants with gene/s Yr1 ،Yr3 ،Yr4 ،
Yr5،Yr10  ،Yr15 ،Yr24 ،Yr32 ،YrSD ،YrSU ،YrND ،YrCV  ،YrSP virulence factor was not detected. 

And at last three isolate were named 134E150A
+   ، 6E150A

+  ٍ 6E144A
+
.  


