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 چكیذه
 َای ساتزیه تیماری خغارتیکی اس ،  Puccinia striiformis Westend. f. sp. triticiتا عاملتیماری سوگ سرد گىذم 

اقتصادی تزیه ، (race- nonspecificوضادی ) –. مقايمت میشتاوی تًیضٌ مقايمت غیز اختصاؿتٍ ؽمار می ريدگىذم در ایزان 

تا تزکیة صوُای مقايمت  (race-specific) وضادی –اگز چٍ طًل عمز صوُای مقايمت اختصاؿ اعت. ريػ مذیزیت سوگ سرد

عاط تزکیة صن ا وضادی تز -، ريػ جایگشیه تکارگیزی ارقامی اعت کٍ دارای مقايمت غیزاختصاؿمًثز می تًاوذ طًالوی ؽًد

در ایه پضيَؼ تٍ مىظًر ارسیاتی مقايمت غیز می تاؽذ. ي یا کًچک اثز  (slow rusting) َای دارای مقايمت تذریجی

ؽذوذ. ارسیاتی َمزاٌ تا ؽاَذ حغاط الیه امیذ تخؼ گىذم  22ياکىؼ َای گیاَچٍ ای ي گیاٌ کامل ، وضادی -اختصاؿ

 ارسیاتی ؽذ. ياکىؼ گیاٌ کامل ویش تا اوذاسٌ 6E150A+,Yr27در ؽزایط گلخاوٍ ای تا اعتفادٌ اس وضاد  ياکىؼ گیاَچٍ ای

گزدیذ.   ارسیاتی تحت ؽزایط آلًگی طثیعی تا ديتار آلًگی مصىًعی (CI)ي ضزیة آلًدگی  (FRS)ؽذت وُائی تیماری  گیزی

، Yr2 ، Yr6،Yr7، Yr9 ،Yr22 ،Yr23 َایسوگ سرد کٍ دارای يیزيالوظ تز ريی صن ایىًکلًم سوی  مایٍآلًدگی مصىًعی تا 

Yr24 ،Yr25،  Yr26 ،Yr27 ، YrA يYrSU  طزح تلًک َای کامل تصادفی تا تز پایٍ آسمایؼ مشرعٍ ای  اوجام ؽذ. ،تًد

الیه اوجام گزدیذ. وتایج ایه تزرعی وؾان داد کٍ  1311-11عٍ تکزار در ایغتگاٌ تحقیقات کؾايرسی اردتیل طی عال سراعی 

غاط تیؾتزیه َمزاٌ تا ؽاَذ ح S-90-22ي   S-90-1 ،S-90-14،  S-90-16، S-90-17 ،S-90-20 ،S-90-21 َای

در  S-90-18 ي  S-90-2 ،S-90-3،  S-90-4، S-90-9 ،S-90-11 ،S-90-13 الیه َای  .را داؽتىذ CIي  FRSمقذار 

تز اعاط وتایج ایه الیه َا  ،تىاتزایه. وؾان دادوذ CIي   FRSمزحلٍ گیاَچٍ ای حغاط ي در مزحلٍ گیاٌ کامل مقادیز پاییه 

می  (یا پایذار وضادی -غیز اختصاؿمقايمت تذریجی )مقايمت  درجات متفايتی اس دارایا ایه تحقیق ي اطالعات ؽجزٌ ای آوُ

 ای ویمٍ مقايم تعىًان الیه َای  ،پاییه آلًدگی وؾان دادوذ مقادیز  تقیٍ الیه َا کٍ در مزحلٍ گیاٌ کامل ي گیاَچٍ ای  تاؽىذ.
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