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 .Puccinia striiformis f. spزایی قارچ های بیماریهای مقاومت نسبت به زنگ زرد گندم و فاکتورکارائی ژن

tritici طی هشت سال بررسی در اردبیل 

 
 صفرعلی صفوی

 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات 

 کشاورزی، اردبیل

 

هاي گندم در جهان است. اين بيماري يک ترين بيمارييکي از مخرب Puccinia striiformis f. sp. triticiزنگ زرد گندم با عامل 
هاي داراي فاکتورهاي و غربي بوده است. دامنه وسيعي از پاتوتيپ تهديد دايمي براي توليد گندم در بيشتر کشورهاي آسياي مرکزي

شوند. از اين رو دانش موجب شکست منابع مقاومت مورد استفاده مي ،يابندبيماريزايي جديد که به طور پيوسته در اين نواحي تکامل مي

هاي به نژادي هاي مفيد را در برنامهسازد تا ژنهاي مقاومت در اين نواحي به نژاد گران را قادر مي واگاهي در خصوص کارايي ژن
زايي زنگ زرد تحت به منظور تعيين ژنهاي مقاومت موثر در اردبيل الگوي بيماري 1393تا  1386شناسايي کنند. در اين پژوهش از سال 

 Yr3a٬ Yr3v٬هاي مقاومت که ژنهاي ايزوژنيک مطالعه شدند. نتايج بررسي نشان داد اي با کاشت ارقام افتراقي والينشرايط مزرعه
Yr4a ٬ Yr4٬ Yr5٬ Yr10٬Yr15٬ Yr16٬ YrCV٬ YrSD٬ YrND هاي مقاومت غير هاي مقاومت موثري بودند وژنژن

 ,Yr2هاي هاي نسبتا موثري در طي دوره پژوهش بودند. براي ارقام حامل ژنژن Yr29و Yr18 ٬ YrA4 ٬ YrA3 نژادي -اختصاص

Yr6, Yr7, Yr9, Yr17, Yr20, Yr21,Yr22, Yr23, Yr24, Yr25 Yr26, Yr27, YrSU, YrSP  وYrA زايي مشاهده بيماريي

هاي مقاومت هايي که تحت شرايط طبيعي در برابر زنگ زرد ژنها در برابر عامل بيماري غير موثر بودند. ژناين ژن ،گرديد. بنابراين

نژادي( جهت ايجاد ارقام با عملکرد باال در  -اي مقاومت پايدار )غير اختصاصهممکن است به تنهايي يا در ترکيب با ژن ،موثري بودند

 استفاده شوند. ،زايي مشابه با نژاد / نژادهاي اردبيل دارندنواحي کشت گندم که الگوي بيماري

 

 .اردبيل، Puccinia striiformis f. sp. tritici، زنگ زرد گندم ،هاي مقاومتژن واژه های کلیدی:
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