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 چکیده

شوند. روند و باعث ایجاد خسارت اقتصادی در مناطق کشت و پرورش این محصول میشمار میهای جو در دنیا بهاز مهمترین بیماریهای برگی بیماری

-آذربایجانجو در استان برگی  های لکهمرتبط با بیماری Exserohilum و Pyrenophora ،Bipolaris ،Curvulariaهای تحقیق حاضر با هدف شناسایی گونه

جداسازی  99-92های طی سال برگیقارچی از گیاهان جو دارای عالیم لکه  جدایه 426شرقی با استفاده از مفهوم تلفیقی گونه انجام گرفت. در مجموع 

( gpdh) دهیدروژنازفسفات  -3-گلیسرآلدهیدژن  و ITS-rDNAهای توالی ناحیه شناختی با دادههای ریختاساس تلفیق داده سازی گردید. برو خالص

 Pyrenophora graminea،P. teresهای جو مشاهده گردید. در این تحقیق گونهبرگی  های لکههای قارچی مرتبط با بیماریتنوع قابل توجهی در گونه

،Bipolaris sorokiniana ، B. salkadehensis،Curvularia inaequalis ، C. spicifera،C. nicotiae  وExserohilum rostratum   شناسایی گردیدند. دو

با جو بودند.  برگی لکه هایهای قارچی غالب مرتبط با بیماریدرصد، به عنوان گونه 94/69و  4/28فراوانی ه ترتیب با ب  P. teresو P. graminea گونه

 .در این منطقه امکانپذیر خواهد شد آنها، اعمال راهکارهای مناسب برای مدیریت هااین بیماریهای قارچی مرتبط با شناسایی گونه

 .Pyrenophora ،Bipolaris ،Curvularia ،Exserohilum، بیماری لکه نواری: کلمات کلیدی
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Abstract 
Foliar diseases are considered among important barely diseases worldwide, causing economic crop losses in barely industry 

worldwide, including Iran. Present study was aimed to characterize Pyrenophora, Bipolaris, Curvularia and Exserohilum 

species associated with leaf spot diseases of barley in East Azerbaijan province, using consolidated species concept. Totally 

462 fungal isolates were isolated and purified from barley plants with leaf spot symptoms during 2016-2017. Based on 

morphological and sequence data of ITS-rDNA and Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydogenase gene (gpdh) regions. A 

considerable diversity was observed among the fungal species associated with leaf spot diseases on barley. In this study, 

Pyrenophora graminea, P. teres, Bipolaris sorokinana, B. salkadehensis, Curvularia inaequalis, C. spicifera, C. nicotiae and 

Exserohilum rostratum were identified. Pyrenophora graminea and P. teres were dominant species associated with brown 

leaf spot symptoms, with isolation frequencies of 68.4 and 25.54 percent, respectively. With the identification of fungal 

species associated with leaf spot diseases on barley, it will be possible to practice suitable management strategies for these 

diseases. 
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 مقدمه

در برابر طیف  ،Hordeum vulgare L. ssp. vulgare جو

ا، هها، ویروسقبیل باکتری زای گیاهی ازوسیعی از عوامل بیماری

های قارچی ترین بیماریباشد. شایعها حساس مینماتودها و قارچ

جو شامل سفیدک سطحی، زنگ، سیاهک، پوسیدگی بذر و ریشه، 

برگی راموالریایی، اسکالد جو و لکه  سوختگی برگ، لکه نواری، لکه

های های اندامبیمارگر (.Gangwar et al. 2018باشد )توری می

باشند. مخرب تولید محصول جو می هوایی جو از مهمترین عوامل

این بیمارگرها نواحی سبز برگ را تخریب کرده و باعث محدود 

گردند شدن توانایی گیاه جو در تشکیل و پر شدن دانه می

(Gangwar et al. 2018از جمله .) توان به آنها میPyrenophora 

graminea Ito & Kuribayashi ،Rhynchosporium 

graminicola Heinsen ex A.B. Frank, Wochenschr. 

Brauerei ،P. teres f sp. teres Drechsler  وRamularia collo-

cygni B. Sutton & J.M. Waller ( اشاره کردWalters et al. 

2012 .) 

در اغلب مناطق کشت و  Pyrenophoraهای جنس گونه

می شوند.  اقتصادی پرورش جو  از جمله ایران، باعث ایجاد خسارت

به عنوان یکی از  P. graminea ا عاملبنواری جو  بیماری لکه

های جو، باعث کاهش میزان تولید محصول در مهمترین بیماری

ر بار د گردد. این بیماری در ایران، برای اولیناکثر نقاط جهان می

 Ershadاست ) توسط شریف و ارشاد گزارش شده 1349سال 

ای چرخه نواری جو یک بیماری بذرزاد و تک(. بیماری لکه 2009

باشد و تقریبا در تمامی مناطق زیرکشت جو با ارقام زراعی می

(. این بیماری در Gangwar et al. 2018متفاوت مشهود است )

باشد باعث کاهش مزارعی که درصد بذرهای آلوده در آنها باال می

برگی )بالچ  بیماری لکه (.Si et al. 2019گردد )شدید محصول می

 این گونه دارای  .شودایجاد می P. teres برگی( جو توسط گونه

   P. teresو  P. teres f. sp. teres هایدارای دو فرم مخصوص به نام

f. sp. maculata  شناختی های ریختاساس ویژگی باشد که برمی

بوده  لی از نظر ژنتیکی متمایزباشند واز یکدیگر قابل تفکیک نمی

 بر اساس کنند وهمچنین عالیم متفاوتی روی میزبان ایجاد میو 

. (Lammari et al. 2020) عالیم روی میزبان قابل تشخیص هستند

های توری به فرم لکه P. teres f. sp. teresعالیم ایجاد شده توسط 

 و عالیم ایجاد شده توسط (Net Form Net Blotchباشد )شکل می

P. teres f. sp. maculata  باشد )ای میفرم لکهSpot Form Net 

Blotch ارقام زراعیهای پاییزه و در اصوال در جو(. بیماری لکه توری 

شود و در بسیاری از مناطق حساس تحت شرایط محیطی دیده می

در مناطقی با آب و هوای مرطوب  این بیماری .جهان گسترش دارد

 درجه 19-61ساعته یا بیشتر و دمای متوسط  11و بارانی )رطوبت 

 11-44شود و باعث کاهش سلسیوس(، به فراوانی مشاهده می

(. دامنه Al-Daoude et al. 2012گردد )درصدی محصول جو می

 Liuطور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است ) به گونهمیزبانی این 

et al. 2011جو قارچ ای(. عامل بیماری لکه قهوهB. sorokiniana  

عنوان مهمترین پاتوژن قارچی بر روی جو توصیف شده است  به

(Arabi & Jawhar 2004 این پاتوژن دامنه میزبانی وسیعی دارد .)

د. باشمتفاوت می یو دارای توان بیمارگری متغیر در شرایط محیط

باشد. باعث بالیت و سوختگی خوشه، زاد میپاتوژنی بذرزاد و خاک

صورت ای بههای قهوهه، لکه برگیقاسبالیت دانه، بالیت وسوختگی 

و  های گندمای، پوسیدگی معمولی ریشه و نقاط سیاه در دانهنقطه

(. Kumar et al. 2002گردد )های وحشی میجو و سایر گرامینه

های جدی بر روی این قارچ در مناطق گرم و مرطوب از تهدید

 Bovill etشود )محصوالت زراعی از جمله گندم و جو محسوب می

al. 2010 درصد  33تا  12(. کاهش عملکرد ناشی از این بیماری بین

 (Iftikhar et al. 2009; Gangwar et al. 2018)گزارش شده است 

قارچ عامل بیماری، ساپروفیت ضعیف در خاک بوده، بقایای گیاهی .

 کند. دهد و به فراوانی در آنها اسپورزایی میحمله قرار میرا مورد 

-های متعددی از جنسعالوه بر بیمارگرهای فوق، گونه  

و دیگر   از روی جو Exserohilumو  Bipolaris  ،Curvulariaهای

گزارش شده اند، با این وجود  اهمیت اقتصادی این  هاگرامینه

 ;Ahmadpour et al. 2012بیمارگرها ناشناخته باقی مانده است )

Heidarian et al. 2016, 2020 .) 

-برگی جو مخصوصا بیماری های لکههای اخیر، بیماریدر سال

شرقی در مزارع استان آذربایجانجو لکه توری  ونواری  لکه های

های قارچی هویت گونهبا این وجود  بیشتری داشته است.شیوع 

 مفهوم تلفیقی گونه تعیین از ها با استفادهمرتبط با این بیماری

ی شناختهای ریختها تنها با اتکا به دادهنشده است و اغلب گزارش

 هایگونهردیابی و شناسایی  با هدفحاضر مطالعه  باشد.می

Pyrenophora ،Bipolaris ،Curvularia و Exserohilum  لکهمرتبط با-

شرقی استان آذربایجان مزارع جو مناطق مختلف درهای جو برگی

  .اجرا گردید و مولکولی یختشناهای ریختبا استفاده از روش
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 هامواد و روش

 بردارینمونه
-برداری با توجه به تمرکز مزارع جو در استان آذربایجاننمونه

 به روش سلسله مراتبی 1392و  1399زراعی های شرقی در سال

(Hierarchical method) صورت  برگیم لکه یاز مزارع جو دارای عال

از جو  برگی نمونه 481(. تعداد McDonald et al. 1999گرفت )

، بناب بستان آباد، اهر، اسکو، )شامل آذرشهر، شهرستان استان 12

 لکان،م کلیبر، مرند،شبستر، عجب شیر، خداآفرین، تبریز، جلفا، 

های برداری صورت گرفت. اندامنمونه هریس( و ورزقانمیانه، 

آوری شده هرکدام در پاکت کاغذی جداگانه به گیاهی جمع

 . ندآزمایشگاه منتقل شد

 
 سازی قارچجداسازی و خالص

جهت کشت و جداسازی عوامل بیماری از روش کشت مستقیم 

، روش کشت مستقیمدر و روش اتاقک مرطوب استفاده شد. 

های آلوده بریده متر از بخشسانتی 9/1×9/1حدود  ابعادقطعاتی به 

سپس محلول  ثانیه و 19درصد به مدت  01شد و در اتانول 

ثانیه قرار گرفت و سپس  31مدت  هیپوکلریت سدیم یک درصد به

بار با آب مقطر سترون شستشو داده شد و با کاغذهای صافی  سه

های پتری (. تشتکAl-Daoude et al. 2012د )سترون خشک شدن

درجه سلسیوس نگهداری و روزانه مورد  69در تاریکی و در دمای 

های برگی با یا نمونه روش اتاقک مرطوب در بررسی قرار گرفتند.

های پتری حاوی کاغذ صافی بدون ضدعفونی سطحی، در تشتک

استریل مرطوب شده با آب مقطر استریل قرار گرفتند و در تاریکی 

سلسیوس نگهداری  درجه 69یا نور نزدیک به فرابنفش و در دمای 

ساعت جهت رشد عوامل بیماری مورد  64ها بعد از شدند. نمونه

 .(Aminnejad et al. 2009) ارزیابی قرار گرفتند

های رشد کرده از هیفهای قارچی، جدایهسازی جهت خالص

 PDA (Potatoهای پتری حاوی قطعات بافتی، در داخل تشتک

Dextrose Agar)شد و با روش تک کنیدیوم و ، دوباره کشت داده

 426 تعداددر این تحقیق . ندسازی شدریسه خالصیا روش نوک

-با استفاده از کشت محل برگی دارای لکههای قارچی نمونه جدایه

جهت تحریک ها جداسازی گردید. های بین بافت سالم و آلوده برگ

 اتاقکهای زایی قارچ عامل بیماری لکه نواری جو، از روشکنیدیوم

 و BSEA (Barley Straw Extract Agar)مرطوب، محیط کشت 
 .(Aminnejad et al. 2009) شد استفاده محیط کشت آگاردار

خالص شده جهت انجام مراحل بعدی )شناسایی و های جدایه

ر دار فقیهای آگارهای حاوی محیط کشتتشخیص( به میکروتیوب

وز و دکستر یئبا مقدار بسیار جز آگار-از نظر کربوهیدرات مانند آب

داده و در انکوباتور  انتقالPCA (Potato Carrot Agar )یا محیط 

-سلسیوس نگهداری شدند. بعد از چند روز، لوله درجه 69با دمای 

 حدود دمایخچال با یهای آزمایش با پارافیلم مسدود شده و در 

های خالص در کشت سلسیوس نگهداری شدند. درجهچهار 

زشکی پهای زنده دانشگاه تبریز واقع در گروه گیاهکلکسیون کشت

(CCTUنگه )ندداری گردید. 
 

 شناختیصفات ریخت اساس ها برشناسایی جدایه
ات ها، صفشناختی و تاکسونومیکی جدایهبرای بررسی ریخت

ماکروسکوپی و میکروسکوپی از جمله رنگ و شکل پرگنه، ابعاد و 

و منفرد یا مجتمع بودن آنها، طول، عرض و تعداد  برومکنیدی رنگ

ها مورد زنی کنیدیومنحوه جوانه وها های عرضی کنیدیومدیواره

2014al etAriyawansa  ;Sivanesan 1987 .; ) قرار گرفتبررسی 

. 2020et alFelix -Marin ;. 2019et alFelix -Marin) . شکل و

های قارچی بر های هفت روزه جدایهاساس کشت رنگ پرگنه بر

شده در شرایط تاریکی و دمای  نگهداری PDAروی محیط کشت 

سلسیوس تعیین شد. از هرکدام از ساختارهای قارچی  درجه 64

عدد در چند نمونه مورد  91-21و کنیدیوم(، حداقل  برومکنیدی)

ال دوربین دیجیتبا استفاده از بررسی میکروسکوپی قرار گرفت. 

Olympus  مدلDP 25  نصب شده روی میکروسکوپOlympus-

BX41  کلیدها و از صفات مذکور، عکس تهیه شد. همچنین از

 Ellis) شد، مورد استفاده هاجدایه مقاالت معتبر جهت شناسایی

 ;. 2012et alSivanesan 1987; Manamgoda  ;1971, 1976

. et alFelix -Marin ;. 2019et alFelix -Marin ;2014, 2015

2020.) 

 
 هاشناسایی مولکولی جدایه

حاوی محیط کشت  پتری هایهای قارچی در تشتکجدایه

PDA  به  سلسیوس درجه 69کشت شده و در تاریکی در دمای

مدت هفت روز نگهداری شدند و پس از رشد کافی جهت استخراج 

DNA .استخراج  مورد استفاده قرار گرفتندDNA  با استفاده از روش

Rapid Mini-Preparation ( انجام گردیدZhong & Steffenson 

ها از اطالعات تعیین گونهتر روابط بین برای درک صحیح (.2001

 ITS1با آغازگرهای ITS-rDNA  ناحیهتوالی دو 
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(TCCGTAGGTGAACCTGCGG و )ITS4 

(TCCTCCGCTTATTGATATGC( )White et al. 1990 و ژن )

 gpdh1با آغازگرهای  (gpdh) دروژنازیده فسفات -3-دیسرآلدهیگل

(CAACGGCTTCGGTCGCATTG و )gpdh2 

(GCCAAGCAGTTGGTTGTGC( )Berbee et al. 1999 )

-ITS  ناحیهمراز جهت تکثیر واکنش زنجیره پلیاستفاده شد. 

rDNA  وgpdh های میکرولیتر و در غلظت 91، در حجم نهایی

 69میکرولیتر آب دیونیزه،  18استاندارد از اجزای واکنش شامل 

 Taq DNA Polymerase 2x Masterمیکرولیتر مخلوط واکنش )

Mix Red ،)9/1  ،میکرولیتر آغازگر  9/1میکرولیتر آغازگر مستقیم

های ژنومی، انجام شد. چرخه DNAمعکوس و چهار میکرولیتر 

سازی اولیه به مدت دو دقیقه حرارتی شامل یک چرخه واسرشت

 درجه 94سازی در چرخه واسرشت 39سلسیوس،  درجه 94در 

هدف در دمای  ثانیه، اتصال آغازگر به ناحیه 21مدت  به سلسیوس

ثانیه و  41مدت  به (سلسیوس درجه 90-92) اتصال مربوطه

ثانیه و نهایتا یک  91مدت  سلسیوس به درجه 06گسترش در 

سلسیوس را  درجه 06دقیقه در  11مدت  چرخه بسط نهایی به

مراز از ای پلیارزیابی محصول واکنش زنجیره برایشامل شد. 

ن توالی تعییتکنیک الکتروفورز در ژل آگارز یک درصد استفاده شد. 

توسط  gpdhو ITS-rDNA نواحی حاصل از تکثیر ناحیه ژنی 

تگاه دس با استفاده ازی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران موسسه

3131Genetic Analyzer  یساخت کمپان ABI کا صورت یآمر

 ,Lasergene packageافزار )با نرم دییهای نوکلئوتیتوالگرفت. 

SeqMan DNAstar, Madison, USAرایش شد و یو و ی( بررس

های موجود در یافزار برخط بالست با توالسپس با استفاده از نرم

 .(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast)شدند سه یبانک ژن مقا

 MEGA7 (Molecularافزار ها با استفاده از نرمبندی توالیرج

Evolutionary Genetics Analysis)  وMAFFT (Multiple 

Alignment using Fast Fourier Transform) انجام شد (Katoh 

& Standley 2013; Kumar et al. 2016 .) تعیین مدل و سپس

نرم ترسیم درخت تبارزایی به ترتیب با استفاده از

 MrBayes( و Nylander 2004)  MrModeltest v.2.3افزارهای

ver. 3.2.2 (Ronquist & Huelsenbeck 2003انجام ).گرفت 

 

 و بحث نتایج

 426، تعداد آوری شدهجمع نمونه 481در این تحقیق از تعداد 

و  Pyrenophora ،Bipolaris ،Curvulariaهای جنساز جدایه 

Exserohilum  شرقی مورد جداسازی جو استان آذربایجاناز مزارع

های گیاهی هر دو گونه . در برخی از نمونهندقرار گرفتو شناسایی 

P. graminea و P. teresصورت همزمان، جداسازی گردیدنده ب .

های لکه برگی جو های قارچی مرتبط با بیماریدرصد فراوانی گونه

  داده شده است.نشان  1شناسایی شده در این مطالعه در شکل 

های قارچی جداسازی شده در این تحقیق در پراکنش گونه

شود، دو چنانکه در شکل دیده می ،استشده نشان داده  6شکل 

تری پراکنش جغرافیایی گسترده P. teresو  P. gramineaگونه 

 برداری شده حضور داشتند. دارند و در اغلب مناطق نمونه

 

  Pyrenophoraجنستجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی 

جدایه متعلق  434تعداد  ،بدست آمده جدایه 426 مجموع از

ها بر اساس مطالعات بود. این جدایه Pyrenophoraبه جنس 

شناختی، فیلوژنتیکی و استفاده از آغازگرهای اختصاصی ریخت

بندی ها، به سه گونه تفکیک شدند. پس از شناسایی و گروهگونه

جدایه از تحقیق حاضر به عنوان  19تعداد  ها،شناختی جدایهریخت

و  ITS-rDNAیابی ناحیه های نماینده برای تکثیر و توالیجدایه

برای تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی استفاده شد.  gpdhژنی  ناحیه

به  ITSژنی  ناحیهاساس توالی  درخت فیلوژنتیکی رسم شده بر

(، GTR + G)با بهترین مدل جایگزینی  gpdhژنی  ناحیههمراه 

 (.3نبود )شکل  P. teresو   P. gramineaهایقادر به تفکیک گونه

شناختی جهت شناسایی این دو در تحقیق حاضر از صفات ریخت

 گونه استفاده شد.

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast
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 ی.شرقجانیآذربا استان در جوی برگ لکه هایمارییب با مرتبطی قارچ هایگونهی فراوان درصد .1شکل 

Figure 1. Percentage frequency of fungal species associated with leaf spot diseases on barley in East Azerbaijan province. 

 

 
 شرقی.جو در مناطق مختلف استان آذربایجان برگیهای لکه های قارچی مرتبط با بیماریپراکنش گونه. 2شکل 

Figure 2. Geographical distribution of fungal species associated with leaf spot diseases on barley in different regions of the 

East Azerbaijan province. 
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تغییر مورد انتظار در هر مکان را نشان  18/1مقیاس  . Pyrenophoraجنسهای گونهبرای  gpdhو ژن  ITSحاصل از الحاق ناحیه تبارنمای  .3شکل 

  استفاده شده است. آرایهبه عنوان  Bipolaris maydis (AR 5183) گونه .دهدمی

Figure 3. Phylogenetic tree based on a combined dataset of ITS and gpdh by Bayesian method for Pyrenophora species. The 

scale bar shows 0.08 expected changes per site. Bipolaris maydis (AR 5183) is used as outgroup. 

 

  Pyrenophora جنسی هاگونه فیتوص
Pyrenophora graminea Ito & Kuribayashi 1931 [anamoph 

Drechslera graminea (Rabenh. Ex Schlecht.) Shoemaker 

1930]. 
رشد  PDAبه خوبی بر روی محیط غذایی  این گونه هایجدایه

های مختلف، متفاوت بود. شناختی پرگنه در جدایهکرد، اما ریخت

 PDAهای مختلف بر روی محیط کشت میزان رشد پرگنه در جدایه

سلسیوس و شرایط تاریکی، به  درجه 69بعد از هفت روز، در دمای 

های هوایی یک ها شامل میسلیومرسید. پرگنهمتر سانتی 9-9

-آنها صاف و در بعضی از جدایه حاشیهل یا متراکم بوده و کدست ش

های قارچی در جدایه ها، حالت گل سرخی داشت. رنگ پرگنه

های سفید متفاوت بود و به رنگ PDAمختلف بر روی محیط کشت 

نی، زیتومایل به خاکستری، خاکستری، سفید مایل به زیتونی، 

ای مایل به سیاه بود. رنگ پرگنه ای و قهوهسفید مایل به قرمز، قهوه

های مورد بررسی ابتدا خاکستری تا زیتونی رنگ در بیشتر جدایه

مستقیم و در بعضی  برهاومکنیدی .تر شدندبود ولی به تدریج تیره

صورت منفرد های زانویی در قسمت انتها بود که بهموارد با خمیدگی
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طول تا  بهبرها ومکنیدیتایی تشکیل شدند.  6-9های در گروه یا

ای روشن تا به رنگ قهوه ،میکرومتر 0-9میکرومتر و عرض  691

انویه ث یبرهاومکنیدی .بودندو دارای سلول پایه متورم  ای تیرهقهوه

ها به وجود آمد که های انتهایی و جانبی کنیدیومکوتاهی از سلول

صورت های ثانویه تشکیل شد و گاهی نیز بهکنیدیومبر روی آنها 

ندرت اندکی  ها مستقیم و بهکنیدیوم .های کوتاهی بودزنجیره

 ایای با دو انتهای گرد یا بیضوی، به رنگ قهوهخمیده، استوانه

صورت منفرد تا زنجیری تشکیل شدند.  ای طالیی و بهروشن تا قهوه

 31-01طول ضی کاذب بود و بهعر دیواره 1-0ها دارای کنیدیوم

 (. 4میکرومتر بود )شکل  2-63میکرومتر و عرض 

-این گونه در گیاه جو عامل بیماری لکه نواری جو بوده و به

ای هچرخ کند. یک بیماری بذرزاد و تکصورت سیستمیک رشد می

باشد که باعث کاهش میزان تولید محصول در اکثر نقاط جهان می

ها عالوه بر جو، بر روی سایر میزبان P. graminea گردد. گونهمی

 Agropyron repens (L.) P. Beauv.،L.  Alopecurusاز جمله: 

pratensis ،Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl & C. Presl ،

Avena fatua L. ،A. sativa L. ،Calamagrostis epigeijos (L.) 

Roth ،Critesion murinum L. ،Cynosurus cristatus L. ،

Dactylis glomerata L. ،Holcus lanatus L. ،Hordeum 

distichon L. ،H. sativum K. Jess. ،Lolium perenne L. 

از اکثر کشورهای جهان از جمله  .Triticum aestivum Lو

کشورهای نیوزلند، اسکاتلند، چین، تایوان، انگلیس، ازبکستان، 

 & Farrو ایران گزارش شده است ) لهستاندانمارک، مصر، 

Rossman 2020 این گیاهان وحشی ممکن است که به عنوان .)

های زمانی در بازه P. gramineaمخازنی برای حفظ و زنده مانی 

عدم دسترسی به گیاه جو تلقی شوند. این گونه از اکثر نقاط ایران 

بررسی جدایه  312از تعداد  (.Ershad 2009گزارش شده است )نیز 

 16از  که بودند P. graminea متعلق به گونه شده در این مطالعه

جلفا، کلیبر، اهر، اسکو،  شاملشرقی شهرستان استان آذربایجان

خداآفرین، ورزقان، هریس، میانه، تبریز )مناطق سهالن، بارانلو و 

 . آوری شدندجمعشبستر، مرند، آذرشهر  سی(،دره آرپا

 

 
مقیاس )ها کنیدیوم .d-g ،برومکنیدی. PDA ،b-cبر روی محیط  روزه 14 پرگنه. Pyrenophora graminea a: شناختی گونههای ریختویژگی .4شکل 

b-c =61  ،میکرومتر=d-g11 .)میکرومتر 
Figure 4. Morphological characteristics of Pyrenophora teres. a. Fourteen-day-old Colony on PDA, b-c. Conidiophores, d-

g. Conidia (Scale Bars b-c= 20 µm, d-g=10µm). 
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Pyrenophora teres Drechsler (anamorph Drechslera teres 

[Sacc.] Shoem.). 
 روز هفت از پس PDAرشد پرگنه بر روی محیط کشت  میزان

متر سانتی 0-8سلسیوس و شرایط تاریکی، به  درجه 69 دمای در

های هوایی خاکستری رنگ، یک شامل میسلیوم هاپرگنه. رسید

ر قارچی ب پرگنه صاف بود. رنگ پرگنه حاشیهدست یا متراکم و 

سفید مایل به خاکستری رنگ تا  PDAروی محیط کشت 

 هابرومکنیدیای روشن تا تیره رنگ بود. خاکستری رنگ، قهوه

چک های زانویی کودار و در بعضی موارد با خمیدگیموج تا راست

 تایی 6-3 هاییا در گروه منفرد صورت در قسمت انتها بود که به

 0-9میکرومتر و عرض  191به طول ها برومکنیدیشدند.  تشکیل

و دارای ای مایل به زرد ای روشن تا قهوهمیکرومتر و به رنگ قهوه

ای با دو انتهای استوانه و ها راستبودند. کنیدیومسلول پایه متورم 

ل به ای مایای روشن یا زیتونی تا قهوهبیضوی، به رنگ قهوهگرد یا 

متورم  حدی تا قاعده قسمت صورت منفرد و درزرد و کاهی، به

عرضی کاذب به طول  دیواره 1-0ها دارای تشکیل شدند. کنیدیوم

 3-4هیلوم  میکرومتر و اندازه 8-18میکرومتر و عرض  91-41

  (.9بود )شکل  میکرومتر

-های ریختاز نظر ویژگی P. teresو  P. gramineaدو گونه 

به دلیل عدم تولید زنجیره  P. teres گونهشباهت دارند.  یختشنا

-جدا می P. gramineaهای درازتر از کنیدیومی و داشتن کنیدیوم

 گردد.

باشد که ای میچرخهاین گونه، یک بیماری بذرزاد و چند

ابند. یذرات آب انتقال میکنیدیوم و آسکوسپورهای آن توسط باد و 

، Avena sativaاین گونه تاکنون از روی جو، همچنین از گیاهان 

Triticum aestivum ،T. vulgare (L.) Salisb. ،Bromus 

diandrus Roth ،Critesion murinum ،Hordeum distichon ،H. 

sativum ،H. glaucum Steud. ،H. leporinum Link ،H. 

murinum Huds.  وLolium multiflorum Lam.  از کشورهایی از

 ،جمله نیوزلند، اسکاتلند، استرالیا، کره، روسیه، کانادا، برزیل، کانادا

(. Farr & Rossman 2020پاکستان و آرژانتین گزارش شده است )

این گونه در ایران از دزفول، آذربایجان، تهران، قم، گرگان، ایالم، 

در  (.Ershad 2009خراسان و مسجد سلیمان گزارش شده است )

 .P گونه .بود P. teresجدایه متعلق به  118تحقیق حاضر تعداد 

teres شبستر  سهالن(،های تبریز )مناطق بارانلو و از شهرستان

اسکو  اصالندوز(،جلفا )منطقه  کنان(،کوزه  )مناطق کندرود و

)منطقه خاصبان(، میانه، عجب شیر، ورزقان )سیالب(، مرند 

آذرشهر )منطقه ممقان( جداسازی  و )مناطق یامچی و باروج(

 گردید.
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 b =61ها )مقیاس کنیدیوم .d-h، برومکنیدی .PDA ،b-cبر روی محیط  روزه 14 پرگنه .Pyrenophora teres :a شناختی گونههای ریختویژگی .5شکل 

 .میکرومتر( c-h =11میکرومتر، 
Figure 5. Morphological characteristics of Pyrenophora teres. a. Fourteen-day-old Colony on PDA, b-c. Conidiophores, d-
h. Conidia (Scale Bars b= 20 µm, c-h=10µm). 

 
 Curvulariaو  Bipolarisتجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی جنس 

جدایه  11دست آمده ه جدایه ب 426در تحقیق حاضر، از تعداد 

جدایه متعلق به جنس  Bipolaris، 13متعلق به جنس 

Curvularia و چهار جدایه متعلق به جنسExserohilum   بود که

شناختی و اساس نتایج حاصل از تلفیق مطالعات ریخت بر

ی ناحیه . تکثیر و توالی یابندفیلوژنتیکی مورد شناسایی قرار گرفت

ITS-rDNA  برای دو جدایه منتخب جنسBipolaris،  چهار جدایه

و یک جدایه منتخب  Curvulariaمنتخب جنس 

انجام شد. رسم درخت فیلوژنتیکی با روش   Exserohilumجنس

افزار مدل تست، بهترین اساس نتایج نرم بیژین صورت گرفت. بر

از آزمون  حاصلاساس نتایج  بود. بر JC + Gمدل جایگزینی 

 Bipolarisجنس  هایمشابهت یابی و درخت فیلوژنتیکی جدایه

 .Bو  B. sorokiniana شناخته شده گونهاین تحقیق در دو 

salkadehensis، های جنس جدایهCurvularia  در سه گونه

و جدایه   C. nicotiaeو C. inaequalis، C. spiciferaشناخته شده 

)شکل  ندقرار گرفت E. rostratum گونهدر   Exserohilumجنس

2.) 
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تغییر  1/1مقیاس .  Exserohilumو Bipolaris ،Curvulariaجنس  هایه روش بیژینی برای گونهبITS بر اساس توالی ناحیه  رسم شدهتبارنمای  .6شکل 

 شده است. استفاده یخارج هیآرابه عنوان  Pyrenophora graminea (HF 93495.1) گونه دهد.مورد انتظار در هر مکان را نشان می
Figure 6. Phylogenetic tree based on nucleotide sequences of ITS region by Bayesian method for Bipolaris, Curvularia and 

Exserohilum species. The scale bar shows 0.1 expected changes per site. Pyrenophora graminea (HF 93495.1) is used as 

outgroup.  

 

 Bipolarisهای جنس توصیف گونه

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker, Canadian 

Journal of Botany 37 (5): 884 (1959). 
درجه سلسیوس  69و دمای  PDAپرگنه قارچ در محیط کشت 

دار و بعد از گذشت هفت روز به صورت نامنظم و دارای حاشیه موج

 بدون انشعاب، غالبا منفرد و هابرومکنیدی ای تیره بود.به رنگ قهوه

-611صورت زانویی شکل و به طول ی کوچک، بههاگاهی در دسته

ها کشیده، اغلب راست و میکرومتر بود. کنیدیوم 4-0و عرض  91

باریک، به رنگ  یا نسبتا خمیده، دوکی شکل تا بیضوی دارای نوک

و  21-111عرضی کاذب به طول  دیواره 4-8ای تیره، دارای قهوه

  (.0میکرومتر بودند )شکل  19-69عرض 

عامل سوختگی برگ، پوسیدگی طوقه،  B. sorokinianaگونه 

ها و سنبله و نیز عامل نقطه گرهپژمردگی گیاهچه، سوختگی میان

(. این Duveiller & Gilchrist 1994باشد )سیاه دانه گندم می

بیمارگر در مناطق مختلف گرمسیری مانند شرق بنگالدش، برزیل، 

بیمارگر گندم شناخته شده ترین عامل هند و نپال به عنوان مهم

. این گونه عامل پوسیدگی ریشه و طوقه (Kumar et al. 2002) است

باشد و خسارت قابل توجهی را به این محصول گندم در ایران می

این گونه  (.Ershad 2009; Abbasi & Aliabadi 2009کند )وارد می

ی وعزایی و تهاجمی متندارای دامنه میزبانی وسیع و قدرت بیماری

روی جداسازی این گونه از  .باشندهای مختلف میبر روی میزبان

http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=29627&Fields=All
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=29627&Fields=All
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 & Abbasiای نیز گزارش شده است )دو لپهمیزبان گیاهان 

Aliabadi 2009های مختلفی از (. این گونه بر روی جو از کشور

جمله استرالیا، کالیفرنیا، کانادا، آلمان، هند، چین، نیوزلند، برزیل و 

(. در تحقیق Farr & Rossman 2020) مصر گزارش شده است

 منطقهاز مزارع جو از  B. sorokiniana حاضر هشت جدایه از گونه

 جداسازی شد. خاروانا ورزقان

 

 

 
-bها. )مقیاس کنیدیوم.d-f، برکنیدی .PDA، b-cروزه در محیط کشت  14پرگنه  .Bipolaris sorokiniana a: شناختی گونههای ریختویژگی .7 شکل

f=11 .)میکرومتر 
Figure 7. Morphological characteristics of Bipolaris sorokiniana. a. Fourteen-day-old Colony on PDA, b-c. Conidiophores, 

d-f. Conidia (Scale Bars b-f= 10µm). 

 
Bipolaris salkadehensis Ahmadpour & Heidarian, 

Mycotaxon 120: 302 (2012).  

درجه  69در دمای  PDAپرگنه قارچ در محیط کشت 

ای زیتونی تا سلسیوس و پس از گذشت هفت روز به رنگ قهوه

در پایه متورم ، به صورت منفرد  هابرومکنیدی خاکستری تیره بود.

-321ای تیره به طول ای روشن تا قهوهای و به رنگ قهوهیا دسته

تا  ایها به شکل استوانهمیکرومتر بود. کنیدیوم 4-2 و عرض 691

اغلب راست و  ،تا چماقی شکل چماقی معکوس گاهیشکل و دوکی

ها دیواره عرضی کاذب بود. کنیدیوم 4-8به ندرت خمیده، دارای 

ای روشن میکرومتر و به رنگ قهوه 11-14و عرض  36-99به طول 

واره دارای دیگاهی ها یاخته انتهایی کنیدیومتا تیره بود. یک یا دو 

 (.8تر بود )شکل تر و ضخیمتیره

 .Shoemaker, Canad. J. Bot.  B (Marignoni)هایگونه

cynodontis،B. setariae (Sawada) Shoemaker, Canad. J. 

Bot.   وB. fusca Y.L. Jiang & T.Y. Zhang ها نزدیکترین گونه

 .B و B. cynodontisهای باشد. در گونهمی B. salkadehensisبه 

setariae تر و ها فاقد دیواره تیرههای انتهایی کنیدیومیاخته

تر و های کوتاهبا داشتن کنیدیوم B. fusca گونهتر هستند و ضخیم

 Ahmadpourگردد )متمایز می B. salkadehensis گونهتر از عریض

et al. 2012.) 

 از رویغربی و استان آذربایجان ازایران  دربار این گونه اولین

 Cladium mariscus و .Sparganium erectum Wahlenbگیاهان 

(L.) Pohl،  های گیاهی شده است و همچنین از سایر گونهگزارش

 Sorghum halepense Pers. ،Festuca sp. ،Echinochloa شامل

sp. ،Bromus sp. ،Carex sp. ،Phleum sp. ،Setaria sp. ،

Hordeum vulgare ،Phalaris canariensis Brot. وArundo 

donax Forssk. ( گزارش شده استAhmadpour et al. 2012; 

Heidarian 2017.)  گونهدر تحقیق حاضر تعداد سه جدایه از B. 

salkadehensis  بناب، جداسازی شد. منطقهاز مزارع جو از 

http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=506913&Fields=All
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=506913&Fields=All
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ها کنیدیوم .c-f، برکنیدی .PDA ،bروزه در محیط کشت  14پرگنه  .Bipolaris salkadehensis :a گونه شناختیهای ریختویژگی .8 شکل

  میکرومتر(. b-f =11)مقیاس 
Figure 8. Morphological characteristics of Bipolaris salkadehensis. a. Fourteen-day-old Colony on PDA, b. Conidiophores 

c-f. Conidia (Scale Bars b-f = 10µm). 

 

 Curvulariaهای جنس توصیف گونه
Curvularia inaequalis (Shear) Boedijn, Bulletin of the 

Torrey Botanical Club 34: 305 (1907).  
درجه سلسیوس  69، دمای PDAپرگنه قارچ در محیط کشت 

ای اغلب متحدالمرکز با و پس از گذشت هفت روز به رنگ قهوه

به صورت منفرد یا گروهی، در  هابرومکنیدی دار بود.موج حاشیه

قسمت پایه متورم، ساده یا دارای انشعاب، اغلب در انتها زانویی و 

میکرومتر  9-4میکرومتر و عرض  611ای به طول تا به رنگ قهو

 دیوارهها راست یا کمی خمیده و اغلب دارای چهار بود. کنیدیوم

ه ای تیرهای تا قهوعرضی )به ندرت سه دیواره عرضی( به رنگ قهوه

میکرومتر بود. سلول میانی  11-19و عرض  61-33به طول 

ود تر بها، دو سلول انتهایی روشنها درازتر از سایر سلولکنیدیوم

  (.9)شکل 

به  یختشناهای ریختاز لحاظ ویژگی C. inaequalis گونه

 Boedijn  C. fallax ،C. affinis Boedijn ،C. geniculataهایگونه

(Tracy et Earle) Boedijn  وC. senegalensis (Speg.) C.V. 

Subram. ها دارای کنیدیومشباهت بسیاری دارد. تمام این گونه-

ندرت پنج دیواره عرضی( و با سلول ه با چهار دیواره عرضی )ب یهای

و  C. inaequalisباشند. ابعاد کنیدیوم در دو گونه تر میمیانی تیره

C. geniculata ها در تقریبا یکسان بوده اما کنیدیومC. geniculata 

-راست یا اندکی خمیده می C. inaequalisخمیده و زانویی و در 

تر و عریض C. affinisنسبت به  C. inaequalisهایباشند. کنیدیوم

باشند. درازتر می C. senegalensisو  C. fallax گونهنسبت به دو

خمیده و با سلول میانی درازتر از های راست یا اندکی کنیدیوم

 Sun et) باشدمی C. inaequalis گونه یختشناهای ریختویژگی

al. 2003; Heidarian 2017; Marin-Felix et al. 2020). 

و از مناطق مختلفی از  دارداین گونه دامنه میزبانی وسیعی 

گیاهان روی دنیا گزارش شده است. این گونه در ایران از 

Hordeum vulgare، Festuca elatior Ucria ،Oryza sativa 

Hochst. ،Pistacia vera Mill. ،Secale cereale M.Bieb.، 

Gossypium hirsutum Cav.،Zea mays L. ،Agropyron repens ،

Arachis hypogaea L. ،Phalaris minor Retz.،Lolium 

persicum Boiss.  ،Agropyron sp.  وAlopecorus sp.  گزارش

(. در تحقیق Ershad 2009; Ahmadpour et al. 2011شده است )

از مزارع جو از  C. inaequalisگونهحاضر تعداد چهار جدایه از 

 بناب جداسازی شد. منطقه

 

http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=7302&Fields=All
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=7302&Fields=All
javascript:showExternalData('Festuca%20elatior')
javascript:showExternalData('Oryza%20sativa')
javascript:showExternalData('Oryza%20sativa')
javascript:showExternalData('Oryza%20sativa')
javascript:showExternalData('Pistacia%20vera')
javascript:showExternalData('Secale%20cereale')
javascript:showExternalData('Gossypium%20hirsutum')
javascript:showExternalData('Zea%20mays')
javascript:showExternalData('Arachis%20hypogaea')
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 b-fها )مقیاس کنیدیوم .c-f، برومکنیدی .PDA ،bروزه در محیط کشت  14پرگنه  .Curvularia inaequalis :a شناختی گونههای ریختویژگی .9 شکل

  .(میکرومتر 11=
Figure 9. Morphological characteristics of Curvularia inaequalis. a. Fourteen-day-old Colony on PDA, b. Conidiophore c-f. 

Conidia (Scale Bars b-f = 10µm). 

 

Curvularia spicifera (Bainier) Boedijn, Bull. Soc. Mycol. 

Fr. 24: 81 (1909) 
 درجه 69در دمای  PDAپرگنه قارچ در محیط کشت 

 سلسیوس و پس از گذشت هفت روز به رنگ زیتونی تیره بود.

 های کوچک بهصورت گروهی و در دستهمنفرد و یا به هابرومکنیدی

 3-2و عرض  86-611ای تیره، به طول ای تا قهوهرنگ قهوه

ای به رنگ قهوه ای تیره و ها راست، استوانهکنیدیوممیکرومتر بود. 

دارای سه دیواره عرضی کاذب )به ندرت دارای دو دیواره عرضی 

  (.11میکرومتر بود )شکل  0-11و عرض  10-31کاذب( به طول

 C. australiensisگونه، C. spiciferaگونه به  نزدیکترین

(Bugnic. ex M.B. Ellis) Manamgoda, L. Cai & K.D. Hyde 
( و عرض 3رنگ روشن، تعداد دیواره عرضی کاذب )به  با توجه

 گرددمتمایز می C. spiciferaمیکرومتر( از گونه  11-2ها )کنیدیوم

(Sivanesan 1987).  

ی گیاههای از میزباناین گونه دامنه میزبانی وسیعی دارد که 

بوده ای همه جازی مختلف، هوا و خاک جداسازی شده است. گونه

و دارای فراوانی و گسترش زیادی در کشورهای گرمسیری و نیمه 

مختلفی ازجمله  مناطق درباشد. این گونه تاکنون گرمسیری می

اروپا )یونان(، آسیا )هند، عراق،  ،)مکزیک و آرژانتین( آمریکا

گزارش شده است  پاکستان، چین و ایران( و آفریقا )مصر و مراکش(

(Farr & Rossman 2020)  و به عنوان عامل سوختگی برگ و ایجاد

ها و همچنین پوسیدگی نرم روی لکه برگی روی برخی میزبان

شود. در تحقیق حاضر تعداد پنج جدایه ها شناخته میبرخی میوه

 بناب، جداسازی شد. منطقهاز مزارع جو از   C. spiciferaگونهاز 
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-bها )مقیاس کنیدیوم .e-g، برکنیدی. PDA ،d-bروزه در محیط کشت  14پرگنه  .Curvularia spicifera :a شناختی گونههای ریختویژگی .11 شکل

g=11 .)میکرومتر  
Figure 10. Morphological characteristics of Curvularia spicifera. a. Fourteen-day-old Colony on PDA, b-d. Conidiophores, 

e-g. Conidia (Scale Bars b-g= 10µm). 

 

Curvularia nicotiae (Mouch.) Y.P. Tan & R.G. Shivas, 

Australasian Plant Pathology 43 (6): 600 (2014).  

درجه  69در دمای  PDAپرگنه قارچ در محیط کشت 

ی اای تیره تا قهوهسلسیوس پس از گذشت هفت روز به رنگ قهوه

ای هبه صورت منفرد و گروهی در دسته هابرومکنیدی زیتونی بود.

میکرومتر بود. رنگ  4-9میکرومتر و عرض  631کوچک به طول تا 

-یومتر بود. کنیدبه طرف انتها کمرنگکه ای رنگ قهوه هابرومکنیدی

 ایوهتا قه روشنای ای به رنگ قهوهها راست، بیضی شکل یا استوانه

دیواره  3-4میکرومتر بود. دارای  19-61و عرض  66-44به طول 

 (. 11عرضی کاذب و هیلوم مشخص بود )شکل 

  C. nicotiae گونه بهشناختی از لحاظ ریختنزدیکترین گونه 

  .C. neergaardii (Danquah) Y.P. Tan & R.G. Shivasگونه

های لحاظ دارا بودن کنیدیوم از C. neergaardii گونه .باشندمی

میکرومتر( و  19-18و عرض  19-31تر )به طول تر و باریککوتاه

دیواره عرضی  6-3همچنین تعداد دیواره عرضی کاذب کمتر )

 ;Sivanesan 1987) قابل تمایز است C. nicotiae گونهکاذب( از

Manamgoda et al. 2015; Heidarian et al. 2020).  

 Malvaو گیاهخاک از  ن و الجزایرتاکنون از چی گونه این

sylvestris  ( گزارش شده استFarr & Rossman 2020.)  این گونه

، Sorghum halepense  ،Glycine maxگیاهروی در ایران از 

Oryza sativa،Hordeum vulgare   گزارش شده است و خاک

(Ershad 2009; Heidarian et al. 2020.)  در تحقیق حاضر تعداد

بناب،  منطقهاز مزارع جو از   C. nicotiaeگونهچهار جدایه از 

 .شد جداسازی
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-bها )مقیاس کنیدیوم .f، هابرومکنیدی .PDA ،e-bروزه در محیط کشت  14پرگنه . Curvularia nicotiae :a شناختی گونهریخت هایویژگی .11 شکل

f=11 .)میکرومتر  
Figure 11. Morphological characteristics of Curvularia nicotiae. a. Fourteen-day-old Colony on PDA, b-e. Conidiophores, 

f. Conidia (Scale Bars b-f = 10µm). 

 

  Exserohilumهای جنستوصیف گونه
Exserohilum rostratum (Drechsler) K.J. Leonard & Suggs, 

Mycologia 66: 290 (1974).  
درجه  69در دمای  PDAحیط کشت در مپرگنه قارچ 

نظم م حاشیهو با از گذشت هفت روز به رنگ زیتونی پس سلسیوس 

ساده و دارای پایه متورم، به صورت منفرد تا  هابرومکنیدی بود.

ای تیره که به سمت انتها قهوهها برومکنیدی. رنگ بودگروهی 

میکرومتر بود.  3-8و عرض  691-911و به طول تر شده روشن

ها بیضوی شکل تا چماقی معکوس، منقاری، راست تا کمی کنیدیوم

دیواره عرضی  0-11ای روشن، دارای ای یا قهوهخمیده به رنگ قهوه

دارای دیواره ضخیم و تیره و به  کنیدیوم سلول انتهایی .کاذب بود

 (. 16ل میکرومتر بود )شک 8-16و عرض 44-81طول 

 E. antillanumهای اساس مطالعات فیلوژنتیکی اخیرا گونه بر

R.F. Castañeda, Guarro & Cano،E. gedarefense (El Shafie) 

Alcorn ،E. longirostratum (Subram.) Sivan., Trans. Brit. ، 

E. macginnisii A.A. Padhye & Ajello  ،E. prolatum K.J. 

Leonard & Suggs وHelminthosporium leptochloae Y. 

Nisik. & C. Miyake, Ber. به عنوان مترادف  E. rostratum 

  (.Hernández-Restrepo et al. 2018) شده استمعرفی 

به 1936در سال  Drechslerاین گونه نخستین بار توسط 

گزارش شده  .Eragrostis major Hackعنوان عامل لکه برگی 

باعث لکه برگی و پوسیدگی پایه گندم،  E. rostratum گونهاست. 

یماری و ب ، لکه برگی موزپوسیدگی بذر مرغ، پوسیدگی ساقه ذرت

-Hernández) شودهای زیادی بر روی گیاهان مختلف می

Restrepo et al. 2018) این گونه دامنه میزبانی زیادی دارد و .

، .Aloe vera (L.) Burm.fاز روی  Heidarian et al. (2016)توسط 

Sorghum halepense ،S. bicolor (L.) Moench ،Oryza sativa ،

Hordeum vulgare و Saccharum officinarum L.  به عنوان

شناسایی شده است. در تحقیق از ایران های جدید این گونه میزبان

از مزارع جو از   E. rostratum گونهحاضر تعداد چهار جدایه از 

 خاروانا، ورزقان، جداسازی شد. منطقه

 

 بحث

جو،  در مزارع لکه برگیدر این تحقیق با در نظر گرفتن عالیم 

برداری شرقی نمونهاز مناطق تحت کشت جو در استان آذربایجان

های نوک ریسه و تک اساس روش سازی برصورت گرفت. خالص

-های ریختها، ویژگیاسپور صورت گرفت. برای شناسایی جدایه

)در  gpdhو  ITS1-5.8S-ITA2 ناحیههای توالی شناختی و داده

http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=25591&Fields=All
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=25591&Fields=All
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( مورد استفاده قرار Pyrenophoraهای متعلق به جنس مورد جدایه

، Pyrenophora هایمتعلق به جنس  قارچی گونه 8گرفت. در نهایت 

Bipolaris ،Curvularia و Exserohilum  مورد شناسایی قرار گرفت. از

جدایه  312با  P. graminea  ،شناسایی شده جدایه 426مجموع 

ر سای جدایه از فراوانی بیشتری برخوردار بودند. 118با  P. teresو 

 Bipolarisجدایه های مورد شناسایی از گیاه جو شامل 

sorokinana ،B. salkadehensis ،Curvularia inaequalis ،C. 

spicifera،C. nicotiae  وExserohilum rostratum   با فراوانی

 . کمتر گزارش گردید

 

-bها )مقیاسکنیدیوم .e-j، برکنیدی. PDA ،d-bروزه در محیط کشت  14پرگنه  .Exserohilum rostratum : aشناختی گونههای ریختویژگی .12 شکل

d =61 میکرومتر ،e-j =11 میکرومتر.) 
Figure 12. Morphological characteristics of Exserohilum rostratum. a. Fourteen-day-old Colony on PDA, b-c. 

Conidiophores, e-j. Conidia (Scale Bars b-d= 20µm, e-j= 10 µm). 

 
به عنوان  P. gramineaهای شناسایی شده، گونه از میان گونه

 توانشود و از این جهت میعامل بیماری لکه نواری جو شناخته می

زا در کاهش محصول و افزایش به عنوان مهمترین عامل تهدید

شرقی تلقی کرد. دو گونه خسارت در مزارع جو در استان آذربایجان

P. graminea  وP. teres  درصد،  94/69و  4/28به ترتیب با فراوانی

و ج یاقهوههای قارچی غالب مرتبط با بیماری لکه به عنوان گونه

  برداری شده بود.در مناطق نمونه

Jalli et al. (2011) ای به منظور ارزیابی فراوانی در مطالعه

در مزارع فنالند،  (6119-1901) سال 41عوامل لکه برگی جو، طی 

  R. graminicolaو P. teres ،B. sorokinianaسه پاتوژن قارچی 
به عنوان عوامل لکه برگی با بیشترین میزان فراوانی گزارش  را

 41طی  P. teresطوری که میزان آلودگی مزارع جو به نمودند. به

درصد به  31از  B. sorokiniana درصد، 82درصد به  21سال از 

درصد افزایش  96درصد به  31از  R. graminicolaدرصد و 91

سال از  41در طی  P. gramineaیافته بود. درمقابل فراوانی گونه 
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درصد به صفر درصد رسیده بود، که دلیل آن را استفاده از بذور  31

 (.Jalli et al. 2011ضدعفونی شده و اصالح شده بیان نمودند )

، به منظور شناسایی Asqari et al. (2005)در مطالعه 

 Acremoniumهای های برگ و ساقه جو، گونههیفومیست

egyptiacum (J.F.H.Beyma) W.Gams ،A. sclerotigenum 

(Moreau & R. Moreau ex Valenta) W. Gams ،Arthrinium 

arundinis (Corda) Dyko & B. Sutton ،Art. Phaeospermum 

(Corda) M.B. Ellis ،Cladosporium malorum Ruehle  ،

Penicillium frequentans Westling ،Periconia igniaria 

E.W. Mason & M. B. Ellis،Scytalidium dimidiatum (Penz.) 

B. Sutton & Dyko  وP. teres شرقی گزارش را از استان آذربایجان

 11های هیفومیست، تعداد جدایه قارچ 304شدند؛ که از تعداد 

بود؛ که این گونه را  P. teresدرصد( مربوط به  2/6جدایه )فراوانی 

-بار در استان آذربایجانر برای اولینهای اهر و کلیباز شهرستان

 شرقی گزارش کردند. 

نتایج تحقیق حاضر، اطالعات مفیدی را از وجود و فراوانی 

ای جو و همچنین میزان عوامل قارچی مرتبط با بیماری لکه قهوه

-شرقی فراهم نموده است. با اینپراکنش آن در استان آذربایجان

طالعات کافی از بیمارگر از حال، جهت مدیریت موثر یک بیماری ا

های وحشی(، شناسایی خصوص گرامینهه قبیل طیف میزبانی )ب

های بقا، بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی مرحله جنسی دقیق راه

 باشد. عامل بیماری امری مهم و ضروری می

 

 یسپاسگزار

 معاونت از را خودی قدردان و سپاس مراتب مقالهنویسندگان 

 برای الزم بودجه نیتام خاطر به زیتبر دانشگاهی پژوهش محترم

 . ندینمایم ابراز پژوهش نیا انجام
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