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 چکیده
شود. شناسایی ایجاد می Didymella rabieiت که توسط قارچ زدگی مخربترین بیماری نخود اسگیاه نخود سومین لگوم غذایی مهم جهان است. برق

ثیر غلظت اسپور و شدت پرآزاری جدایه أنژادی و مدیریت بیماری ضروری است. به منظور بررسی تهای بهپالسم نخود جهت برنامهمنابع مقاومت در ژرم

: با پرآزاری A3ب طرح کامال تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. اثر دو جدایه )زدگی، آزمایش فاکتوریلی در قالهای نخود به بیماری برقبر واکنش ژنوتیپ

ژنوتیپ  21لیتر آب مقطر( بر شاخص و شدت بیماری در اسپور در هر میلی 5×  501، 2×  501، 501: با پرآزاری شدید( و غلظت اسپور )A6متوسط و 

های نخود قرار گرفت ها و ژنوتیپثیر غلظت اسپور، پرآزاری جدایهأری و شدت آن تحت تنخود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص بیما

اسپور در هر  5×  501به  2×  501داری مشاهده شد. شدت بیماری با افزایش غلظت اسپور از های اسپور تفاوت معنیها و غلظتها، جدایهو بین ژنوتیپ

های حساس تحت افزایش یافت، در حالی که شدت بیماری ژنوتیپ ICC12004و  ILC 202 ،ILC72 ،ILC3279 ،ICC3996لیتر برای ارقام مقاوم میلی

های اسپور در برابر تمام غلظت ICC12004و  ILC202 ،ILC72 ،ILC3279 ،ICC3996های اسپور بود. ارقام افتراقی نخود از جمله غلظت ثیر همهأت

بیشترین تفاوت را میان  A3با جدایه  2×  501حساس بودند. غلظت اسپور  A6اسپور جدایه  2×  510مقاوم بودند، در حالیکه به غلظت  A3جدایه 

نژادی ارقام نخود و های بهتواند در برنامهدست آمده از این تحقیق میهای نخود بر اساس میانگین شاخص بیماری ایجاد کرد. اطالعات بهژنوتیپ

 گیرد.قارچ مورد استفاده قرار زایی جمعیتمطالعات بررسی تنوع بیماری

 نیج، پرآزاری، شاخص بیماری، مقاومتارقام افتراقی، بیوه کلیدی: کلمات
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Abstract 

Chickpea is the third most important food legume in the world. Ascochyta blight is the most destructive disease of chickpea 

caused by the fungus Didymella rabiei. Identification of resistance sources in germplasm of chickpea is essential for 

breeding programmes and management of disease. In order to investigate the effects of spore concentration and virulence 

severity of isolate on intensity of ascochyta blight in chickpea genotypes, a factorial experiment was conducted based on 

completely randomized design with three replications. Effect of two isolates (A3: moderately virulent & A6: highly 

virulent) and different spore concentrations (105, 2 × 105, 5 × 105 spores ml-1) were investigated on disease rate of 20 

genotypes. Results showed that disease scale and its severity were affected by spore concentration, virulence severity of 

isolates and chickpea genotypes and there was significant difference between genotypes, isolates and spore concentrations. 

The disease severity increased with spore concentration from 2 × 105 to 5 × 105 spores ml-1 for resistant lines including, ILC 

202, ILC72, ILC3279, ICC3996 and ICC12004, while the susceptible lines were affected by all of the conidial 

concentrations. The chickpea differential lines including ILC202, ILC72, ILC3279, ICC3996 and ICC12004 were resistant 

to all of the conidial concentrations of A3 (moderately virulent) while were susceptible to 2 × 105 spores ml-1 of A6 (highly 

virulent). The spore concentration of 2 × 105 spores ml-1 with A3 isolate developed the most discrimination between 

chickpea genotypes on the basis of mean disease scale. The obtained information can be used in breeding programmes of 

chickpea and pathogenic diversity studies. 
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 مقدمه

فرنگی سومین لگوم مهم جهان است گیاه نخود بعد از لوبیا و نخود

شود. نخود یک منبع غذایی مهم از که در سطح وسیع کشت می

کلسیم، منیزیم، پتاسیم، فسفر، آهن، روی و منگنز است. در 

زی پایدار از طریق تثبیت نیتروژن هوا و در تناوب با غالت، کشاور

کردن ماده آلی مورد ای برای محصول بعدی با اضافهمزیت اضافه

نیاز به خاک دارد که سالمت خاک، حاصلخیزی طوالنی مدت و 

(. عملکرد Gan et al. 2006پایداری اکوسیستم را به دنبال دارد )

این محصول )حدود پنج تن در محصول نخود از پتانسیل عملکرد 

های زیستی و هکتار( فاصله زیادی دارد و دلیل آن تنش

رو است. در میان غیرزیستی متعددی است که نخود با آنها روبه

( Ascochyta Blightزدگی نخود )های زیستی، بیماری برقتنش

ترین عوامل محدودکننده تولید نخود در بیشتر مناطق یکی از مهم

 Didymella rabieiاین بیماری توسط قارچ دنیا است.

(Kovachevski) von Arx (anamorph: Ascochyta rabiei 

(Pass.) Lab.) شود. خسارت اقتصادی این بیماری در ایجاد می

بسیاری از مناطق دنیا از جمله پاکستان، هندوستان، استرالیا، 

 Pande etکانادا، اروپا، شمال آفریقا و غرب آسیا قابل توجه است )

al. 2013ها شامل گلستان، (. در ایران بیماری در برخی استان

کرمانشاه، ایالم، لرستان و فارس خسارت باالیی به محصول نخود 

 .Shokouhifar et al. 2003; Nourollahi et alکند )وارد می

2009; Ghiai et al. 2012 استفاده از کولتیوارهای مقاوم نخود .)

تژی اقتصادی و مؤثر در مدیریت بیماری از به عنوان یک استرا

زمان وقوع بیماری مورد توجه بوده است و در بسیاری از مناطق 

های نخود جهت نژادی ژنوتیپدنیا، مطالعات غربالگری و به

 Chenشناسایی و تهیه ارقام مقاوم در حال اجرا و تقویت هستند )

et al. 2004; Ahmad et al. 2013; Pande et al. 2013; 

Kimurto et al. 2013های (. اغلب نتایج متفاوتی از تواتر نمونه

ها و همچنین تخمین اساس مقاوم و سطح مقاومت در این نمونه

زدگی در بیشتر مطالعات گزارش شده ژنتیکی مقاومت به برق

ترین دلیل آن تفاوت در روش بررسی از جمله است که مهم

-پرآزاری متفاوت، ژنوتیپ های قارچی با سطحاستفاده از جدایه

زنی، غلظت زادمایه و حتی شرایط های متفاوت نخود، روش مایه

(. به دلیل در Labdi et al. 2013محیطی زمان بررسی است )

های یکنواخت برای تعیین نژاد و عدم وجود نبودن روش دسترس

اطالعات کافی در مورد برهمکنش بین بیمارگر و میزبان، در مورد 

-د در این قارچ اتفاق نظر وجود ندارد و محققین از واژهمعرفی نژا

زا( جهت بیان های مختلفی )نژاد، پاتوتیپ، فرم یا گروه بیماری

 .Chen et alاند )زایی جمعیت قارچ استفاده کردهتنوع بیماری

2004; Vail & Banniza 2008; Atik et al. 2013 مطالعات .)

های ت کمی و دخالت ژنپذیری مقاومت بصوراخیر نیز توارث

اند و مشخص شده است که سطح مقاومت متعددی را نشان داده

-ناقص )کمی( است اگرچه در بیشتر ژرم ،های نخوددر نمونه

ها و نحوه عمل آنها مشخص های غربالگری شده تعداد ژنپالسم

(. با توجه به Hamwieh et al. 2013; Li et al. 2017نشده است )

قارچ بر نتایج  زایی جدایهیه و تفاوت بیماریاثر غلظت زادما

غربالگری ارقام نخود، هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر غلظت 

اسپور و شدت پرآزاری جدایه قارچ بر شدت و شاخص بیماری 

 های نخود بود.زدگی و واکنش ژنوتیپبرق

 

 هامواد و روش

 سازی آنهامواد گیاهی و آماده

ژنوتیپ بومی  9نخود شامل  ژنوتیپ 21در این تحقیق، 

منتخب از بانک ژن گیاهی ایران )غربالگری اولیه شده برای 

کولتیوار اصالح شده و دو  مقاومت به قارچ(، هفت رقم افتراقی، دو

عدد بذر یکسان  01از هر رقم  (.0توده محلی استفاده شد )جدول 

کلر  %5سدیم )انتخاب و پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت

های پالستیکی با ( و شستشو با آب مقطر استریل در سینیفعال

 8و عمق  25، عرض 35متر )طول سانتی 35×  25×  8ابعاد 

به  0:3:0متر( حاوی مخلوط خاک، ماسه، کود به نسبت سانتی

-C o25ای با دمای صورت خطی کشت شدند. گیاهان در گلخانه

روزه(  00زم )و شرایط نور طبیعی نگهداری شدند تا به رشد ال 08

 زنی رسیدند. جهت مایه

 و آماده سازی سوسپانسیون اسپور یهای قارچتهیه جدایه

( A6( و پرآزاری شدید )A3جدایه با پرآزاری متوسط )دو از

شناسی بانک ژن مؤسسه تحقیقات و تهیه شده از کلکسیون قارچ

-سوسپانسیون اسپور از کشت اصالح نهال و بذر کرج استفاده شد.

لیتر آب مقطر سترون به هر میلی 01روزه با افزودن  00 های

کشت قارچ و خراش سطحی آن با کمک تیغه پتری محیطظرف 

 501و  2 × 501، 501های اسکالپل فراهم گردید. سپس غلظت

×5 با استفاده از الم لیتر آب مقطر سترون اسپور در هر میلی

 ( تنظیم گردید.Haemocytometerشمار )گلبول



 (0011) 33-10(: 3) 01پزشکیهای کاربردی در گیاههشپژو                                                                                                         35

 J Appl Res Plant Prot 

 های نخود مورد استفاده در آزمایشات.مشخصات ژنوتیپ .1دول ج

Table 1. Characteristics of chickpea genotypes used in experiments. 
Genotype Type Genotype Name Genotype Type Genotype Name 

plasm accessionGerm KC216074 Differential line ICC12004 
ionplasm accessGerm KC216261 Differential line ILC202 

plasm accessionGerm KC216305 Differential line ICC3996 
plasm accessionGerm KC216306 Differential line ILC3279 
plasm accessionGerm TN-41-4320 Differential line ILC72 
plasm accessionGerm TN-41-4990 ineDifferential l ILC482 

Breeding line Hashem Differential line ILC1929 
Breeding line Arman Germplasm accession KC215128 

Local accession Bivenij plasm accessionGerm KC215143 
Local accession Greet plasm accessionGerm KC215039 

 

  سازی گیاهانآلوده

روزه به مدت یک روز در شرایط کامال کنترل  00های گیاهچه

شده در یک اتاقک رشد )فیتوترون، شرکت نور صنعت 

Cفردوس،کرج، ایران( با دمای 
o 0 ± 20  02و تناوب نوری 

نگهداری شدند تا به شرایط موجود سازگار شوند. سپس  ساعت

با  چ در سه غلظت تعیین شدهها با سوسپانسیون اسپور قارگیاهچه

زنی آبفشان دستی تا ریزش اولین قطرات از سطح گیاه مایه

گردیدند. گیاهان به مدت نیم ساعت در هوای آزاد برای جلوگیری 

از جمع شدن و ریزش قطرات سوسپانسیون اسپور نگهداری 

و  C0º ± 20شدند. پس از آن داخل فیتوترون با شرایط دمایی 

ساعت نگهداری شدند.  93به مدت  % 95ی رطوبت نسبی باال

پس از گذشت این زمان رطوبت فیتوترون تا پایان آزمایش روی 

 تنظیم گردید.  % 15

 
 ارزیابی واکنش گیاهان در برابر بیماری

ها ها در برابر بیماریزایی جدایهمنظور ارزیابی واکنش ژنوتیپبه

از آلودگی کامل زنی و پس مایه، دو هفته بعد از مایهو غلظت زاد

 9ها ابتدا براساس شاخص های حساس، واکنش ژنوتیپژنوتیپ

 ( و به صورت زیر تعیین گردید: Pande et al. 2013ای )درجه

های جزئی و فقط روی بخش انتهایی زخم :2م، ی: بدون عال0

و شروع خمیدگی جوانه انتهایی،  mm5 ها به اندازه : زخم3گیاه، 

و خمیدگی واضح جوانه  mm5 شتر از ها واضح و بی: زخم0

ریزی، های گیاه، شروع برگها روی همه بخش: زخم5انتهایی، 

 5: شبیه 3ها خفیف تا متوسط، شدن شاخهشکستگی و خشک

ها : زخم1برخی گیاهان مرگ ها عمومی و ولی شکستگی شاخه

شدن  ریزی، شکستگی و خشکهای گیاه، برگروی همه بخش

و  1م شبیه ی: عال8درصد گیاهان،  25رگ ها، معمومی شاخه

درصد  011و مرگ  1م شبیه ی: عال9درصد گیاهان،  51مرگ 

 گیاهان.

شدت بیماری نیز براساس درجه بیماری ثبت شده برای هر 

( Reddy & Singh 1984ژنوتیپ و به روش ردی و سینگ )

: کامال مقاوم، 0ها نیز به صورت محاسبه گردید. واکنش ژنوتیپ

: حساس، 0/5-1مقاوم(،  : متحمل )نسبتا0/3ً-5: مقاوم، 3-0/0

 گردید. حساس تعیین: خیلی9-0/1

 هاطرح آماری و تجزیه و تحلیل داده
 21آزمایش به صورت فاکتوریل شامل فاکتورهای رقم )

 ژنوتیپ(، جدایه قارچ )دو سطح( و غلظت اسپور )در سه سطح( در

تصادفی در سه  کامالً  طبقات جداگانه اتاقک رشد در قالب طرح

-ها، مقایسه میانگینتکرار اجرا گردید. پس از تجزیه واریانس داده

ها با استفاده از آزمون دانکن انجام گردید. همچنین با استفاده از 

 General linear model analysis ofتجزیه مدل خطی واریانس )

varianceها و سطوح غلظت زادمایه بر( اثرات متقابل جدایه 

ها و واکنش آنها محاسبه میانگین شاخص و شدت بیماری ژنوتیپ

 SPSS19افزار ها با استفاده از نرمگردید. محاسبات و آنالیز داده

 گرفت.انجام

 

 نتایج و بحث

( و نتایج تجزیه واریانس بررسی اثر 0 مشاهدات عینی )شکل

غلظت اسپور و پرآزاری جدایه قارچ بر شاخص و شدت بیماری 

ها و غلظت اسپور و ها، جدایهداد که اثر ساده ژنوتیپنشان 

دار نشان داد و شدت همچنین اثر متقابل آنها اختالف معنی
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ثیر غلظت اسپور، پرآزاری جدایه قارچ و نوع ابیماری تحت ت

ها نیز نشان داد که (. مقایسه میانگین2 ژنوتیپ بود )جدول

بیماری و شدت ( بیشترین نمره A6واریانت با پرآزاری شدید )

( ایجاد A3ارقام در مقایسه با واریانت متوسط ) بیماری را در همه

ها های مساوی اسپور، واکنش ژنوتیپ(. در غلظت3کرد )جدول 

به دو جدایه نشان داد که در حالت استفاده از جدایه با پرآزاری 

هیچ ژنوتیپ مقاومی وجود نداشت. ارقام افتراقی (، A6شدید )

ILC202 ،ILC72 ،ILC3279 ،ICC3996  وICC12004  به همه

حالیکه با استفاده  مقاومت نشان دادند. در A3های جدایه غلظت

هزار اسپور این ارقام نیز حساسیت  511و غلظت  A6از جدایه 

اساس میانگین ها بر(. مقایسه بین ژنوتیپ0 نشان دادند )شکل

و  ILC202 ،ICC3996شاخص بیماری نشان داد که سه رقم 

ICC12004  .براساس نوع واکنش در یک گروه قرار گرفتند

و  A3زنی با جدایه ها پس از مایههمچنین در برخی ژنوتیپ

( میانگین نمره بیماریزایی پایین 01 5) مایهغلظت پایین زاد

ها به ( بود که نشان دهنده سطح تحمل این نمونه5)کمتر از 

این مسئله را  Kanouni et al. (2011)  (.3زدگی بود )جدول برق

های کوچک اثر در مقاومت به بیماری ناشی از وجود برخی ژن

ها در منابع توان از آنها در تجمیع ژندانند که میزدگی میبرق

کرد. در بیشتر نژادی نخود استفادههای بهمقاومت و در برنامه

به  ICC12004و  ILC202 ،ICC3996مطالعات گذشته ارقام 

اند و فقط در های قارچ، مقاوم گزارش شدها یا پاتوتیپبیشتر نژاده

اند به عنوان حساس گزارش شده 0یا پاتوتیپ  3مقابل نژاد 

(Chen et al. 2004; Imtiaz et al. 2015 بررسی اثر غلطت .)

مایه فاکتور مهمی اسپور در مطالعات قبلی نشان داد که غلظت زاد

 & Trapero-Casas) در بررسی کیفیت واکنش ارقام نخود است

Kaiser 1992; Kanouni et al. 2011; Kavousi et al. 2014.) 

با توجه به کمی بودن سطوح فاکتور غلظت اسپور، رگرسیون 

ساده به تفکیک هر جدایه برای این فاکتور انجام گردید. همانطور 

دار بود شود رگرسیون غلظت اسپور با جدایه معنیکه مشاهده می

رسد که با افزایش غلظت اسپور، شدت بیماری نیز و به نظر می

(. همچنین با توجه به اینکه نتایج 0)جدول افزایش یافت

قارچ  پالسم نخود تحت تأثیر شرایط محیطی، جدایهغربالگری ژرم

داشتن شرایط محیطی در و غلظت زادمایه است، با فرض ثابت نگه

رون، جهت مدت زمان اجرای این آزمایش با استفاده از فیتوت

مایه بر بررسی اثر متقابل تیمارهای مختلف جدایه و غلظت زاد

ها، تجزیه و تحلیل میانگین شدت بیماری و واکنش ژنوتیپ

 General linear model analysis ofواریانس مدل خطی )

variance نشان داد که بیشترین تغییرپذیری در میانگین )

و  A3تقابل جدایه ها در اثر مشاخص و شدت بیماری ژنوتیپ

لیتر آب مقطر مشاهده هزار اسپور در هر میلی 211غلظت زادمایه 

ها شد و در تمایز سطوح مختلف میانگین شاخص بیماری ژنوتیپ

اگرچه در کیفیت  ،(5تر از بقیه تیمارها بود )جدول مناسب

حساس تا مقاوم( در مقایسه با سایر تیمارها واکنش ارقام )خیلی

 (.3ه نشد )جدول تفاوتی مشاهد

 

 .زدگیغلظت اسپور، شدت پرآزاری جدایه قارچ و ژنوتیپ بر شاخص و شدت بیماری برقتجزیه واریانس اثر  .2جدول 
Table 2. Analysis of variance the effect of spore concentration, virulence severity of isolate and genotype on disease scale 

and severity of ascochyta blight. 
Mean of squares df 

 

Source of variation 

Disease severity Disease scale 
** 51984.10  **241.73  1 Isolate 
** 31845.83 ** 127.21 2 Spore concentration 

** 5891.90 **14.55 2 Isolate × Spore concentration 
**5383.47  **34.63  19 Genotype 

**391.23  ** 2.49 19 Genotype × Isolate 
* 256.16 ** 0.67 38 Spore concentration ×Genotype 
*252.13  **1.02  38 × Isolate Spore con. ×Genotype  

166.74 0.39 240 Error 

33.32% 11.94%  CV  

* and **: Significant at 5% and 1% probability levels respectively. 
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، ILC 202 ،ILC72 ،ILC3279های افتراقی نخود )بر واکنش ژنوتیپ Didymella rabiei. مقایسه اثر شدت پرآزاری جدایه و غلظت اسپور قارچ 1شکل 

ICC3996 ،ICC12004 زنی. ( دو هفته بعد از مایهA.  جدایهA3 2 × 501و غلظت ،B.  جدایهA3  5 × 501و غلظت ،C.  جدایهA6 501ظت و غل ،D .

 .5  ×501و غلظت A6جدایه 

Figure 1. Comparison effect of virulence severity and spore concentration of Didymella rabiei on reaction of chickpea 

differential genotypes (ILC202, ILC72, ILC3279, ICC3996 & ICC12004) two weeks after inoculation. A. A3 isolate and 2 

× 105, B. A3 isolate and 5 × 105, C. A6 isolate and 105, D. A6 isolate and 5 × 105. 
 

ها براساس ای ژنوتیپبندی بهتر، تجزیه خوشهجهت گروه

ها در ای و شدت بیماری انجام و ژنوتیپدرجه 9میانگین شاخص 

ح واکنش حداقل چهار کالستر متمایز قرار گرفتند که تفاوت سط

محلی را با ارقام افتراقی هایهای منتخب بانک ژن و تودهنمونه

(. براساس نتایج مطالعات گذشته و 2نخود مشخص کرد )شکل 

همچنین نظر برخی محققین، تا زمانی که کیفیت واکنش یک 

تر از یک نرخ رقم براساس نرخی از شاخص بیماری باالتر یا پایین

ای( تعریف شود، نتایج درجه 9مقیاس از  5یا  0اختیاری )مثالً 

های زایی جدایهپالسم نخود و تعریف سطوح بیماریغربالگری ژرم

 ;Peever et al. 2012قارچ به نژاد یا پاتوتیپ متناقض خواهد بود )

Labdi et al. 2013 به عبارتی بهتر در صورت تغییر دامنه عددی .)

ریف حساسیت ها، تعشاخص بیماری جهت تعیین واکنش ژنوتیپ

ها بندی ژنوتیپو مقاومت نیز تغییر خواهد کرد. بنابراین گروه

براساس هم کیفیت واکنش )حساس یا مقاوم( و هم میانگین 

است، آمده 3( شبیه آنچه در جدول 0-9شاخص بیماری )از دامنه 

 گیری بهتری خواهد شد.منجر به قضاوت و نتیجه

لیتر آب ر هر میلید اسپور 5×  501گزارشات متعددی غلظت 

را به عنوان غلظت پایه در مطالعات بررسی تنوع بیماریزایی  مقطر

(. در ایکاردا Turkkan & Dolar 2009اند )ها استفاده کردهجدایه

(International Center for Agricultural Research in Dry 

Areas( و ایکرسات )International Crops Research Institute 

Arid Tropics-he Semifor tو  5×  001 های حداقل( غلظت

لیتر آب مقطر جهت غربالگری اسپور در هر میلی 2×  501حداکثر 

 ;Singh & Reddy 1990است )پالسم نخود استفاده شدهژرم

Pande et al. 2005 .)Kanouni et al. (2011) ای لعهدر مطا

لیتر آب هزار اسپور در هر میلی 211گزارش نمودند که غلظت 
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 های مورد آزمایش نشان داد.ژنوتیپمقطر بیشترین تمایز را از نظر کیفیت واکنش به بیماری در بین 

 ص بیماری. های مختلف اسپور براساس میانگین شاخدر غلظت Didymella rabieiهای های نخود به جدایهواکنش ژنوتیپ .3جدول 

Table 3. Reaction of chickpea genotypes to isolates of Didymella rabiei in different spore concentrations based on mean 

disease scale. 

(A6 )Highly virulent Moderately virulent (A3)  

Genotype 55 × 10 52 × 10 510 55 × 10 52 × 10 510 

S 5.33 MR 3.33 R2.33  2.33 R 1.33 R 1.33 R ICC12004 
S 5.33 MR4.33  R 2.33 2.33 R 1.66 R 1.33 R ICC3996 
S 5.33 MR 4.33 R2.33  R2.33  R 1.33 R 1.33 ILC202 
S 6.66 S5.66  MR 3.33 MR 3.33 R 2.33 R1.33  ILC72 
S 6.66 S5.33  MR 3.33 MR 3.33 R 2.66 R2.33  ILC3279 
S 6.66 S5.66  MR 3.66 MR 3.66 MR 3.33 R2.66  ILC482 

HS 8.33 HS 7.33 S 6.66 S 6.66 S6.33  S 5.33 ILC1929 
HS 7.66 S 6.33 MR 4.33 S5.33  MR 4.33 MR 3.66 Hashem 
HS 7.66 S 6.33 MR 4.66 S 5.33 MR 4.33 MR 3.66 Arman 
HS 7.66 S6.33  S 5.66 S 5.33 MR 4.33 MR 3.66 KC215143 
HS7.66  S 6.33 S5.66  S 5.33 MR 4.33 MR3.66  KC215128 
HS7.66  S6.33  S 5.66 S 5.33 MR 4.66 MR 4.33 TN-41-4990 
HS7.66  S6.33  S 5.66 S 5.33 MR 4.66 MR 4.33 TN-41-4320 
HS 7.66 S6.66  S 6.66 S6.33  S5.33  MR 4.33 KC216261 
HS 7.66 S 6.66 S6.66  S 6.33 S 5.66 MR 4.33 KC216305 
HS8.33  HS7.33  S 6.66 S 6.66 S6.33  S 5.33 KC216306 
HS 8.33 HS 7.33 S 6.66 S6.66  S 6.33 S 5.33 KC216074 
HS 8.33 HS7.33  S 6.66 S 6.66 S 6.33 S 5.33 KC215039 
HS8.33  HS7.33  S 6.66 S6.66  S 6.33 S 5.33 Greet 
HS8.33  HS 7.33 S.66 6 S 6.66 S 6.33 S 5.33 Bivenij 

R: Resistance, MR: Moderately Resistance, S: Susceptible, HS: Highly Susceptible  

 

 بر شدت بیماری برق زدگی. Didymella rabieiهای آزمون رگرسیون اثر غلظت اسپور جدایه .4جدول 

Table 4. Regression analysis the effect of spore concentration of Didymella rabiei isolates on disease severity of ascochyta 

blight. 

Factor R R2  ADJ. R2 

A3 (Moderately virulent) 0.464 0.215 0.213 

A6 (Highly virulent) 0.647 0.417 0.415 

 

هزار اسپور در  211غلظت  Kavousi et al. (2014همچنین )

ر آب مقطر را به عنوان غلظت مناسبی جهت تفکیک لیتهر میلی

 اند. شدت پرآزاری جدایهسطوح مقاومت در نخود معرفی کرده

قارچ بکارگرفته شده، در مطالعات غربالگری و سرعت بخشیدن 

به توسعه ارقام مقاوم نقش مهمی دارد. جمعیت قارچ عامل 

ریزایی زدگی در اکثر مناطق بررسی شده از نظر بیمابیماری برق

متنوع است و یکی از دالیل اصلی ناکارآمدی برخی کولتیوارهای 

ایی قارچ است یزپذیری بیمار مقاوم در مدیریت بیماری تغییر

(Atik et al. 2013; Kimurto et al. 2013 برخی مطالعات به .)

تفکیک جمعیت قارچ به نژاد اعتقادی ندارند و تفاوت بیماریزایی 

 & Vailاند )ف پرآزاری تعریف کردهها را سطوح مختلجدایه

Banniza 2008; Elliott et al. 2011 در تحقیقی براساس .)

ها، چهار سطح پرآزاری شامل: تفاوت شدت بیماریزایی جدایه

، سطح I( یا پاتوتیپ Least virulentسطح اول کمترین پرآزاری )

 ، سطحII( یا پاتوتیپ Moderately virulentپرآزار ) دوم نسبتاً

 و سطح چهارم شدیداً  III( یا پاتوتیپ Virulentسوم پرآزار )

است. هیچ تعریف شده IV( یا پاتوتیپ Highly virulentپرآزار )

 Imtiaz etژنوتیپی از گیاه نخود به سطح چهارم مقاوم نیست )

al. 2015زدگی در (. در بررسی توارث مقاومت به بیماری برق

اند. برخی قص( گزارش شدهها از نوع کمی )نانخود، مقاومت

زدگی ها از دخالت یک ژن غالب در توارث مقاومت به برقبررسی

(. برخی مطالعات Hafiz & Ashraf 1953نخود گزارش دادند )



 (0011) 33-10(: 3) 01پزشکیهای کاربردی در گیاهپژوهش                                                                                                      39

 J Appl Res Plant Prot 

نیز از دخالت یک تا دو ژن کوچک اثر در بروز مقاومت گزارش 

دادند. مطالعات اخیر بر کمی بودن واکنش و دخالت چند ناحیه 

 ;Bhardwaj et al. 2010وز مقاومت داللت دارند )ژنومی در بر

Hamwieh et al. 2013; Li et al. 2017.) 

 .های نخودبرمیانگین شاخص بیماری ژنوتیپ Didymella rabieiمتقابل غلظت اسپور و شدت پرآزاری جدایه قارچ واریانس اثر . 5جدول 

Table 5. Variance of the interaction spore concentration and virulence severity of Didymella rabiei on the mean disease 

scale of chickpea genotypes. 

Isolate Spore concentration Mean Variation (%) S. E. of Mean  

Moderately virulent (A3) 510 3.63 15.40 0.18 
52 × 10 4.52 25.60 0.28 
55 × 10 5.60 12.85 0.21 

Highly virulent (A6) 510 5.80 17.95 0.01 
52 × 10 6.40 17.95 0.13 
55 × 10  7.60 10.25 0.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

در سه سطح زادمایه  Didymella rabieiهای نخود بر اساس میانگین شاخص و شدت بیماری برای هر دو جدایه قارچ ای ژنوتیپتجزیه خوشه .2شکل

 .UPGMAبا استفاده از روش 

Figure 2. Cluster analysis of chickpea genotypes based on the mean of disease scale and severity for two isolates of 

Didymella rabiei in three level of inoculum using the UPGMA method. 

 

های با پرآزاری شدید به دلیل فقدان غربالگری با جدایه

های نخود پالسم نخود، باعث حذف نمونهرممقاومت کامل در ژ

ها و شود. این مسئله در تجمیع ژنهای کوچک اثر میبا ژن

ایجاد ارقام مقاوم نخود به بیماری مهم است. غربالگری با استفاده 

های قارچ با پرآزاری پایین )سطح اول( نیز گمراه کننده از جدایه

شده در غربالگری با های انتخاب خواهد بود و بسیاری از ژنوتیپ

آزار در صورت معرفی و ورود به مناطق کاشت و های کمجدایه

های با پرآزاری بیشتر ارزش خود را از دست مواجهه با جدایه

(. برخی محققین در غربالگری Vail & Banniza 2008دهند )می

پالسم نخود پیشنهاد دادند با توجه به کمی بودن مقاومت، از ژرم

 پرآزار تا پرآزار( استفاده ا پرآزاری متوسط )نسبتاًهای بجدایه

ها شود و این نمونهها دیدههای جزئی ژنوتیپشود تا مقاومت

ها و توسعه و اصالح مقاومت نخود گزینش جهت تجمیع ژن

(. این مسئله زمانی اهمیت Vail & Banniza 2008شوند )
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اوم، مق های کامالًبیشتری خواهد داشت که در غیاب ژنوتیپ

های با مقاومت متوسط یک مزیت نسبی برای کاهش ژنوتیپ

زدگی نخود شوند. بیماری برقخسارت بیماری محسوب می

های مهمترین چالش تولید محصول نخود به ویژه در کشت

های پالسمهای گسترده جهت غربالگری ژرمزمستانه است. تالش

جام شده مقاومت اننخود در مناطق مختلف جهت شناسایی منابع

است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شدت پرآزاری جدایه 

ثیر مهمی روی نتایج غربالگری داشت و أقارچ و غلظت اسپور ت

)پرآزاری   A6های مورد بررسی به جدایههیچ کدام از ژنوتیپ

های بانک ژن شدید( مقاومت کافی نشان ندادند. برخی ژنوتیپ

تری در مقایسه با سایر مقاومت بیش  A3یدر برابر جدایه

نیج و گریت نشان دادند های محلی بیوهها از جمله تودهژنوتیپ

ها است. با توجه که بیانگر وجود ژنهای کوچک اثر در این ژنوتیپ

های نخود منتخب بانک ژن در به مقاومت نسبی برخی ژنوتیپ

زدگی، پتانسیل استفاده از این ژنها جهت برابر بیماری برق

نژادی نخود ر منابع مقاومت به بیماری در برنامه بهتجمیع د

های با و یا جدایه 3وجود دارد مخصوصاً برای مناطقی که نژاد 

پرآزاری پایین شایع هستند. همچنین باتوجه به اینکه ارقام 

افتراقی مورد استفاده در این تحقیق، در بیشتر مطالعات بررسی 

ای مختلف استفاده زایی جمعیت قارچ در کشورهتنوع بیماری

های مختلف اسپور اند، نتایج واکنش ارقام افتراقی در غلظتشده

های مورد مطالعه در این تحقیق، امکان به شدت پرآزاری جدایه

تمایز بهتر سطوح مختلف پرآزاری جمعیت قارچ در مناطق 

 کند.مختلف را در آینده فراهم می

 

  سپاسگزاری

ه آزاد اسالمی واحد خرم از معاونت محترم پژوهشی دانشگا

آباد جهت فراهم نمودن گلخانه و اطاقک رشد، تشکر و قدردانی 

 . می گردد
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