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  دهيچك

تنـوع  . باشـد  هاي جـو در کـشور مـي    ترين بيماري شود يکي از مهم  ايجاد مي Rhynchosporium secalisسوختگي برگي که توسط قارچ

 بررسـي  هاي مـورد  از ميان جدايه . جدايه از اين بيمارگر از پنج استان کشور با استفاده از هشت رقم افتراقي جو ارزيابي گرديد۴۷پاتوتيپي 

Rs55 و  Rs86 زايـي و جدايـه    بيمـاري ) توان(از استان لرستان داراي بيشترين قدرتRs45     از اسـتان خوزسـتان داراي کمتـرين قـدرت 

هـا داراي طيـف وسـيع     اين پاتوتيپ.  پاتوتيپ شناسايي شد۲۰ها تعداد  براساس واکنش ارقام افتراقي در برابر اين جدايه. زايي بودند  بيماري

در . زايـي بودنـد     داراي باالترين شدت بيمـاري     ۱۳ و   ۱۲،  ۱۵هاي   ايي بوده و پاتوتيپ يک در همه مناطق پراکنش داشت و پاتوتيپ           ز بيماري

 بيـشترين  Digger و WI بـاالترين مقاومـت و ارقـام    BRR1 و  BRR4هاي مقاومت  با ژنArmele و  Igriبين ارقام افتراقي مورد بررسي

هاي مورد بررسـي در    جدايه ۷۶/۰براساس دندروگرام ترسيم شده و با در نظر گرفتن خط برش            . ها نشان دادند   حساسيت را در برابر پاتوتيپ    

 در اين مناطق با موقعيت جغرافيايي آنها مطابقت نداشت و اين امـر لـزوم توسـعه    R. secalisتنوع پاتوتيپي . هفت گروه متمايز قرار گرفتند

  .کند  ميتأييدکشت جو در کشور را منابع مقاومت مختلف در مناطق عمده 
  

  

  

  

  ييزا يماريب) توان( مقاومت، قدرت يها ، ژني، ارقام افتراقسوختگي برگجو،  : يدي كل يها واژه
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  مقدمه

 يهـا  يمـار ي از ب  يکـ ي (Scald)ا اسکالد   ي ي برگ يسوختگ

ا بخـصوص منـاطق خنـک و        يـ متداول جو در اکثر نقاط دن     

 ۴۰ تـا    ۳۰د  ي شـد  يهـا  يدميـ در اپ . باشـد  يمه مرطوب م  ين

شتر بـه صـورت     يـ درصد کاهش محصول برآورد شده که ب      

ن يـ ا. (Zhan et al. 2008)شد با يکاهش وزن هزار دانه م

 Rhynchosporium secalisمــارگر ي توســط بيمــاريب

(Oud.) J. J. Davisک يـ آنامورفک قارچ يجاد شده که ي ا

و بـا وجـود نداشـتن فـرم          ها است  ستيد از آسکوم  يهاپلوئ

ن يـ ا. ر اسـت  يرپـذ ييار تغ ي بـس  ي شناخته شده، قارچ   يجنس

ــر بيمــارگر در طبيب  يزراعــ در جــو يمــاريعــت عــالوه ب

(Hordeum vulgare L.) و چاودار (Secale cereale L.) 

، ياهـان ماننـد جـو وحـش    ي از گيگـر يد قادر است تعـداد 

  .(Zhan et al. 2008)ز آلوده کند يوالف و بروموس را ني

 ي قــارچ رويافتگيــ بــر تخــصص ي مبنــيهــا گــزارش

ــانيم ــا زب ــض يه ــف در بع ــواحي مختل ــود دارد ي ن  وج

(Shipton et al. 1974).ه از يـ  جدا۷۰ يين کانـادا ي محقق

دست آمده بود،     کشور به  ۲۳ جو در    يها قارچ را که از برگ    

مـارگر  يک ب يـ  کردنـد و نتيجـه گرفتنـد کـه قـارچ             يبررس

 بـه دسـت آمـده از جـو و           يهـا  هيـ  بوده و جدا   ياختصاص

زبان مربوط به خودشـان     ي م يساز چاودار فقط قادر به آلوده    

 حاصـل از  يهـا  هيـ داج. (Jackson et al. 1978) هـستند 

ــ ــارچ يـــک جمعيـ ــر   .secalis Rت از قـ اغلـــب از نظـ

، شکل و رنگ پرگنه، انـدازه       ي، نسبت اسپورده  زايي  بيماري

 بـا  يل مولکوليو پروف ها ت به قارچکشيها، حساس وميديکن

 .Cooke et al. 2004, Williams et al)نـد ا هـم متفـاوت  

2003, Newton et al. 2001, Goodwin et al. 1994, 
Kari & Griffiths 1993, McDermott et al. 1989). 

ر بـوده و  يپـذ  رييمارگر به شدت تغيک بي R. secalisقارچ 

 آن قادرند به سـرعت در واکـنش بـه انتخـاب      يها تيجمع

ر ييـ  در جو تغ   يک دسته ژن مقاومت اصل    يالقاءشده توسط   

 در يکنند و باعث شکسته شـدن مقاومـت در ارقـام تجـار        

  .,Newton et al. 2001) (Oxley et al. 2003 دع گرديسطح وس

 R. secalis  باال در قارچيکي تنوع ژنتدرخصوص منشأ

ارائه گرديده كه    توسط محققين مختلفي در دنيا       يها فرضيه

و  يبخود  خوديها جهش ،ي احتماليد مثل جنسيشامل تول

 ,McDonald et al. 1989)باشــند  ي مــيان ژنــيــجر

Goodwin et al. 1994, Salamati et al. 2000, 
Williams et al. 2003,  Zaffarano et al. 2006)  . 

 قادرنــد R. secalisهــاي  اي پاتوتيــپ  مزرعــههــای شدر آزمــاي

هـا   هاي مقاومت يا ترکيبي از ژن      کولتيوارهاي جو را كه داراي ژن     

 تجاري در سطح وسيع در طـي چنـد          طور  بههستند در زماني که     

تنـوع پـاتوتيپي   (Xi et al. 2003).  کننـد فصل کشت شوند آلوده 

سايركشورها  موضوع مطالعات محققين زيادي در R. secalis در

روبرتس ,Ali et al. 1976)   .(Goodwin et al. 1992بوده است

 ۵۰ يپي تنوع پـاتوت (Robbertse et al. 2000) و همکاران

 ۱۷ را در آفريقاي جنـوبي بـا اسـتفاده از    R. secalisجدايه از 

 پاتوتيپ را   ۲۱رقم افتراقي جو مورد ارزيابي قرار داده و تعداد          

 بـا  (Zhang et al. 1992) ژانگ و همکاران. شناسايي کردند

ا بـا  يـ فرني در کالR. secalisه از قـارچ  يـ  جدا۷۲۳ يبررسـ 

 و La Mesita جـو از جملـه   ي رقـم افتراقـ  ۱۴استفاده از 

Osiris     جه گرفتنـد   ينتپ قرار دادند و     ي پاتوت ۳۶۲ آنها را در

 يي بـاال  يـي زا يمـار ي تنـوع ب   ين منطقـه دارا   يـ که قارچ در ا   

ـ (Tekauz 1991) تکـاز . باشـد  يم ه از يـ  جدا۱۰۰ن ي در ب

ــادا جمــع  ۴۵آوري شــده بودنــد،  قــارچ کــه در غــرب کان

وار يـ  کولت ۵وار مختلف و    ي کولت ۱۰پ را با استفاده از      يپاتوت

  . کرديياستاندارد جو شناسا

 و يپي تنــوع پــاتوت يبررســق يــن تحقيــهــدف از ا

 اسـت در پنج اسـتان کـشور     R. secalis قارچييزا يماريب

ر کشت جو را در کـشور       ي درصد از سطح ز    ۳۰ش از   يکه ب 
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 در  يمـار يط مساعد جهت بروز و توسعه ب      يدارا بوده و شرا   

 تنـوع   ي دارا ييط آب و هـوا    يآنها وجود دارد و از نظر شرا      

  .هستند ييباال

  

  يروش بررس

هـاي جـو،    جداسازي عامل بيماري از بافت بـرگ به منظور   

کن در دماي اتاق به مدت       ها توسط کاغذ خشک    ابتدا نمونه 

چهــار روز خــشک شــدند، ســپس بــه دمــاي پــنج درجــه 

 ۲۴سلسيوس در يخچال انتقال داده شـده و بعـد از مـدت              

  متـري جـدا    هاي آلوده قطعات دو ميلـي      ساعت از محل لکه   

 ثانيـه   ۱۰ درصـد بـه مـدت        ۷۰ول  ها ابتدا با اتان    نمونه. شد

ضدعفوني سطحي شده سپس به داخل هيپوکلريت سـديم         

پـس از ايـن     .  ثانيه انتقال داده شـدند     ۶۰ درصد به مدت     ۲

کننـده دو مرحلـه،       حذف بقاياي مواد ضدعفوني    برایمدت  

 دقيقه در آب مقطر سـترون قـرار         ۵ و   ۱به ترتيب به مدت     

 PDA (Potatoداده شدند و پس از خشك شدن به محيط 

dextrose agar)  ــاي ــدند و در دم ــل ش ــه ۱۶ منتق  درج

سلسيوس بـه مـدت دو هفتـه در انكوبـاتور تاريـک قـرار               

ها به محيط جديد     پس از تک اسپور نمودن، جدايه     . گرفتند

PDA       ها پس از رشد كافي       انتقال داده شده و از اين جدايه

 درجه سلسيوس جهت كارهاي بعدي اسـتفاده        ۱۶در دماي   

  .(Bouajila et al. 2007) .شد

 ۴۷، از  R. secalis يپيبه منظور بررسي تنـوع پـاتوت  

ه از  يـ  جدا ۱۴ه از استان لرستان،     ي جدا ۱۵(ن قارچ   يجدايه ا 

ه يه از استان گلستان، شش جدا     ياستان کرمانشاه، هفت جدا   

و هـشت   ) الميـ ه از اسـتان ا    ياز استان خوزستان و پنج جدا     

ــ ــم افتراق ــز  يرق ــه از مرك ــو ک ــين ج ــات ب ــي  تحقيق الملل

ICARDA (International Center for Agricultural 
Research in the Dry Areas)ه شدند اسـتفاده شـد   ي ته

ک طرح فاكتوريل بـا چهـار       ي در قالب    يآزمون. )۱جدول  (

مـار در شـرايط كنتـرل شـده آزمايـشگاهي      ي ت۳۷۶تكرار و  

 ۱۰  بـه قطـر    يکي پالسـت  يهـا  ارقام در گلدان  . انجام گرفت 

تعداد سه عدد بذر در هر      (ت سترون   يط پ يمتر در مح   يسانت

ها در شرايط گلخانـه و در        گلدان. کشت داده شدند  ) گلدان

وس شب  ي درجه سلس  ۱۲وس روز و    ي درجه سلس  ۱۶ يدما

 و يکي ســاعت تــار۱۰ و يي ســاعت روشــنا۱۴بــه مــدت 

  . درصد قرار داده شدند۷۰ يرطوبت نسب

ها به فاصـله سـه روز      در گلدان  ها و استقرار   پس از رشد بوته   

)  برگــي۳-۴مرحلــه (  رشــدي ۱۳آبيــاري شــدند و در مرحلــه 

 بـا  (Zadoks et al. 1974) زادوک و همکـاران مطابق با روش 

 اسـپور در   ۱×۱۰ ۶سوسپانسيوني از اسپورهاي قارچ به ميزان       

) ک درصدي با غلظت Tween 20با افزودن (تر، يل يليهر م

 هـر گلـدان     يبـرا .  شـدند  يزن هيانه ما ک افش يبا استفاده از    

. ون اسـپور اسـتفاده شـد    يتر سوسپاسـ  يل يليهفت تا هشت م   

 ي شده به داخل اتاقک رشـد در دمـا         يزن هياهان ما يسپس گ 

ــس۱۲ ــاري درجــه سل ــه مــدت يکيوس در ت  ســاعت ۴۸ ب

هر تيمار توسـط يـك مـانع پالسـتيكي از           .  شدند ينگهدار

 آلـودگي توسـط     ر تيمارهاي همجوار جدا گرديد تـا از       يسا

 ين دوره رطـوبت   يـ پـس از ا   . ها جلوگيري شود   ساير جدايه 

 درجــه ۱۳ ي بــا دمــايطــي شــده بــه محيزنــ هيــاهــان مايگ

وس در روز بـا دوره      ي درجه سلـس   ۱۷وس در شب و     يسلس

 با رطوبـت    يکي ساعت تار  ۱۰ و   يي ساعت روشنا  ۱۴ ينور

ن دوره و بعد از ي ايبعد از ط.  درصد منتقل شدند  ۸۰ ينسب

مارهـا،  ي در ت  يمـار ي بـا ظهـور عالئـم ب       يزن هيوز از ما   ر ۱۷

  .(Xi et al. 2003) شدعالئم بيماري ثبت 

ــا روش   ــابي شــدت بيمــاري مطــابق ب  و يســالمتارزي

.  انجـام گرفـت  (Salamati & Magnus 1997) مگنـوس 

 بر اساس اين روش عالئم بيماري با اعداد صفر تا پنج ثبت           

ک يـا   يـ : کيعدد  فاقد عالئم مشخص،    : عدد صفر . (شدند

   با حاشيه تيره و كمتر از پـنج درصـد   چند لكه گسسته غالباً  
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  Rhynchosporium secalis در قارچ ها  پين پاتوتيين ارقام افتراقي جو مورد استفاده جهت تعي مقاومت و والديها  ژن.۱جدول

Table 1. Barley differential varieties, pedigree and respective resistance genes 
 رقم والدين  هاي مقاومت ژن

BRR1  Ceres.Clermont Armele 
BRR4  (820.1427).Ingrid Igri 

Rh4,Rh6,Rh10,BR6  (Weihenstephaner 96.Union).Volla Osiris 
BRR3  As46/Avt/Aths Rihane 03 

Rh4,Rh10,RH at RH, Rh3,RH4,BRR5 Un known La Mesita 
BRR8  MMG 68/5/11.Aramir Digger 
BRR2  259711.(Ayres.Hatif de Grignon) Astrix 

Susceptible Welam.((Dabat.(Ingrid M2N).(W6126))  WI 
  
  

هاي بزرگتر كه  لكه: از سطح برگ را پوشانده است، عدد دو  

هـا   اغلب لكـه  ( درصد ازسطح برگ را پوشانده       ۱۰کمتر از   

 بـزرگ   اًهاي نـسبت   لكه: ، عدد سه  )داراي حاشيه تيره نيستند   

بـا  (انـد     درصد از سطح برگ را پوشـانده       ۱۰-۴۰كه حدود   

ــت شــماره دو  ــار)مشخــصات حال ــدد چه ــابودي و : ، ع ن

-۸۰فروپاشي قسمتي از بافت برگ و پوشـيده شـدن حـدود     

هاي سبز مايل به خاكستري بـدون         درصد از برگ با لكه     ۴۰

 ۸۰-۱۰۰(نابود شدن كل پهنك برگ : حاشيه تيره، عدد پنج   

اعداد صفر و يـك     .  عالئمي مشابه با حالت چهار     با) درصد

، (MR)مه مقـاوم    ي، عدد دو در گروه ن     (R)در گروه مقاوم    

 و اعداد چهار و پـنج  (MS)مه حساس يعدد سه در گروه ن 

  . قرار گرفتند(S)در گروه حساس 

هـاي قـارچ از       گـذاري پاتوتيـپ     نام برایدر اين مطالعه    

ــاران روش  ــودوين و همک  (Goodwin et al.1990) گ

بر اين اساس براي هر جدايه يك كـد هـشت           . استفاده شد 

رقمي در نظر گرفته شد كه بر مبناي واكنش ارقـام افتراقـي             

كـه   يطـور   بـه  اسـت مورد استفاده در برابر هر جدايه قارچ        

عدد صفر جهت واكنش حساسيت و عدد يك براي واكنش         

 ۱۱۱۰۱۱۱۰به عنوان مثـال كـد   . مقاومت در نظر گرفته شد 

 ۲،(Astrix) ۱ نشانگر اين است كه ارقـام      Rs4راي جدايه   ب

(Osiris)،۳ (Rihane 03) ،۵ (Digger) ،۶ (Armele) و 

۷ (Igri)            در برابر اين جدايه واكـنش مقاومـت نـشان داده 

 واكـنش حـساسيت   (WI) ۸ و (La Msita) ۴ولي ارقـام  

هاي مـشترك بودنـد      هاي كه داراي كد    جدايه. اند نشان داده 

  .هاي پاتوتيپي مشابه قرار گرفتند در گروه

  

   و بحثجينتا

  ها هي جداييزا يماري تنوع ب.۱

ـ      دست آمده  بهنتايج   هـا از نظـر      هيـ ن جدا ي نشان داد که در ب

ن يشتري ب . وجود دارد  يدار ي اختالف معن  ييزا يماريشدت ب 

 بـا   Rs55ه  يـ  مربـوط بـه جدا     يـي زا يمـار يب) توان(قدرت  

 پـنج   يود كـه توانـست رو      از استان لرستان ب    ۸۸/۲ن  يانگيم

ــ ــام افتراق د يــت نمايجــاد واکــنش حــساسي ايرقــم از ارق

(Astrix, Digger, Armele, Igri, WI) . ن يـ پـس از ا

 و  ۴۷/۲ن  يانگي از استان لرستان با م     Rs91 و   Rs86ه،  يجدا

 يهـا  هي بودند و جدا   ييزا يمارين توان ب  ي باالتر ي دارا ۳۴/۲

Rs 118 ،Rs 49 ،Rs 41، Rs 121 ،Rs 16 ،Rs 24 ، Rs 39 و Rs 5 در

ن تـوان   يانگيـ ب م يـ  قرار گرفتند کـه بـه ترت       ي بعد يها رتبه

ــيزا يمــاريب ــا ي  ۲ و ۲، ۲، ۱/۲، ۱۲/۲، ۱۶/۲، ۲/۲، ۲/۲ آنه

 ۸۸/۲ن يها ب هي جداييزا يمارين قدرت بيانگيم. محاسبه شد

زايـي متعلـق بـه       کمترين قدرت بيماري  .  متغير بود  ۸۷/۰تا  

 و  Rs117پـس از آن دو جدايـه         و   ۸۷/۰ بـا    Rs45جدايه  

Rs57 بيـشترين آلـودگي در  .  قرار گرفتند۹۴/۰ و ۸۸/۰ با 

 و ۵۵/۱ با ميـانگين  Digger وRihane 03ارقام مربوط به 
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 و  Armele و کمترين ميـزان آلـودگي نيـز در ارقـام             ۴۵/۱

Igri ديده شد۲۱/۱ و ۱۲/۱ به ترتيب با ميانگين .  

  

  يها بر ارقام افتراق هي جداييزا يماريسه شدت بي مقا.۲

، R ايجـاد واکـنش      Astrixها در رقـم       درصد از جدايه   ۷۷

 ايجاد  MS درصد واکنش    MR  ،۲/۱۰ درصد واکنش    ۸/۱۲

 ايجاد واکنش   Osirisها در رقم      درصد از جدايه   ۶۶. کردند

R  ،۲۱    درصد واکنش MR   درصد واکنش    ۱۳ و MS  ايجاد 

اد  ايجـ Rihane 03 درصـد از جدايـه در رقـم    ۶۶. کردنـد 

 درصـد واکـنش     MR  ،۵/۸ درصد واکنش    R  ،۲/۲۱واکنش  

MS      و دو درصد واکنش S ۴۷ جدايه از    ۳۲تعداد  .  نمودند 

، نـه جدايـه واکـنش    R واکنش La Mesitaجدايه در رقم 

MR      و شش جدايه واکنش MS  جدايه از   ۳۶. ايجاد کردند 

، R ايجاد واکنش    Diggerهاي مورد بررسي در رقم       جدايه

 و هـشت جدايـه واکـنش        MRد واکـنش    چهار جدايه ايجا  

MSايجاد کردند .  

 نمودنـد کـه   R ايجـاد واکـنش   Igri  جدايه در رقم ۴۰

 رقم . بيشترين ميزان مقاومت را در بين ارقام افتراقي داشت

Armele   جدايه واکنش    ۳۸در برابر R   نشان داد و در برابـر 

 و  MS، در برابر دو جدايـه واکـنش         MR جدايه واکنش    ۶

بيـشترين واکـنش   .  نـشان داد  Sک جدايه واکنشدر برابر ي

ــام   ــساسيت درارق ــنش  Digger و WIح ــرين واک  و کمت

  .)۲جدول ( ديده شد Armele و Igriحساسيت در ارقام 

  

ـ ها بـر اسـاس تجز      هي تنوع و تشابه جدا    .۳ ـ ه و تحل  ي ل ي

  يا خوشه

 ارايـه   ۱شـکل   ها در    اي جدايه  نتيجه تجزيه و تحليل خوشه    

دروگرام ترسـيم شـده و بـا در نظـر           براساس دن . شده است 

هاي مـورد    ، هفت گروه براي جدايه    ۷۶/۰گرفتن خط برش    

در گـروه اول کـه شـامل بيـشترين          . بررسي ترسيم گرديـد   

سـه جدايـه از اسـتان    (قـرار دارد    جدايه۳۲شود  جدايه مي

 جدايه از استان کرمانـشاه،      ۱۲گلستان، نه جدايه از لرستان،      

، در  )سه جدايه از خوزستان و پنج جدايـه از اسـتان ايـالم            

يک جدايه از کرمانشاه و دو جدايـه        (گروه دوم، سه جدايه     

دو جدايه از لرستان    (، در گروه سوم، سه جدايه       )از گلستان 

، در گروه چهارم، چهـار جدايـه        ) کرمانشاه و يک جدايه از   

دو جدايــه از گلــستان، يــک جدايــه از خوزســتان و يــک (

) از لرسـتان  (، در گروه پنجم، يک جدايه       )جدايه از لرستان  

دو جدايه از خوزستان و يک      (و در گروه ششم، سه جدايه       

و در گروه هفـت يـک جدايـه از اسـتان            ) جدايه از لرستان  

  .لرستان قرار گرفت

  

  ها پين پاتوتيي تع.۴

 ي مورد بررسـ   يها ت نمونه يپ در کل جمع   ي پاتوت ۲۰تعداد  

ــا ــ گردييشناس ــدول (د ي ــه  . )۳ج ــداد جداي ــشترين تع بي

 ۴۰ک قـرار گرفـت كـه حـدود          يـ در پاتوتيپ   ) جدايه ۱۹(

پـس از آن پاتوتيـپ     . شـد  ها را شامل مـي     درصد كل جدايه  

 هـا در  شش جدايه از كـل جدايـه   شماره دو قرار داشت كه

هـا را شـامل       درصـد جدايـه    ۸/۱۲اين گروه قرارگرفتنـد و      

 دو جدايــه قــرار ۱۸ و ۹، ۷، ۲هــاي  پيــدر پاتوت. شــد مــي

. ها تنها يك جدايه قـرار گرفـت        داشت و در ساير پاتوتيپ    

 واكـنش   ۱۵ درصد از ارقام افتراقي در مقابـل پاتوتيـپ           ۶۳

 ييزا يماريزان شدت ب  ين م يشتريحساسيت نشان دادند که ب    

 درصد از ارقـام افتراقـي     ۵۰ در برابر    ۱۲پاتوتيپ  . اشترا د 

 در برابـر تمـام   يکـدام از ارقـام افتراقـ    چيهـ . بود زا بيماري

   .ها مقاوم نبودند پيپاتوت

  

  ها در مناطق پي پاتوتي فراوان.۵

   و  يها در سطح مناطق مـورد بررسـ        پيزان پراکنش پاتوت  يم
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  Rhynchosporium secalisهاي  رقام افتراقي در برابر جدايهزايي و واکنش ا  ميانگين شدت بيماري.۲ جدول

Table 2. Mean of disease severity and reaction of  differential cultivars to Rhynchosporium secalis isolates 
 

WI Igri ArmeleDigger LaMsita Rihane 03 Osiris Astrix 

  رقم

 

هيجدا

S  4.5  R 0.25  R 0.75 R 0.75 R 0.5  R  0.25  R 2.25 R 1.5 61  
S 4 R 1 R 1 R 1 R 1.5  R 0.5  MS  3.25 R 1  156  
S 4.25 S 4 R 0 R 0.25 R 0.5 MR 2.25 R 1 R 0.5 27  
S 4 R 0.5 R 1.5 R 0 R 0.25 R 1.75 R  0.75 R 0.75 28  
S 4 MR  2 R 1 R 1 MR 2 R 0.5 R 0.75 R 0 107  
S 4.25 R 0.5 R 0.25 R 1 R 0.5 S 4  MR  2.25 R  1.25 140  
S 4 MR 2.5 MR 2 R 1.25 MR 2 R  1.5 MR 2.25 MR 2 49  

MS 3.75 MR 2 R 1 MR 2 R 0.5 R 1  MS  3.75  MS 3 121  
S 4 MR 2 R 1 R 1.25 MR 2 MR 2 R  1.5 R 0.5 85  
S 4.25 R 0.5 S 4.25 R 1 R 0.5 R 0 MS 3.75 R 0 90  
S 4.25 MR 2.5 R 1.25 R 1.75 R  1.5 R 1 R 1.5 R 1 35  
S 4 R 0.75 R  0.75 R 1 R 1.5 R 1 R 0.5 R 0.5 122  
S 4 R 0.75 R 0.5 R 1.5 R 1 R 0.5 R 0.75 R 1.75 20  

MS 3.75 R 1.25 R 0.5 R 1.75 R 1.75 MS 3.25 R 1 R 0.5 79  
MS 3.5 R 0.25  R 0.25 R 1 R 0.25 R 0 R 0.25 R 1.5 45  
MR 2.75 R 0.75 R 1 R 1 R 1.5 MR 2.75 MR 2 R 0.5  48  
MS 3.75 R 0.5 MR 2.25 MS 3.5 R 0 MS 3.5 R 1  R 0.25 4  
S 4.75 R 0.5 R 0.75 R 1.5 R  0.75 R 0.5 MS 3.25 MR 2.25 150  
S 4.75 MR 2.75 MR 2 MS  3 R 0.5 R 1.75 R 0.5 R 0.25 14  
S 4.75 R 1.5 R 0.5 R 0 R 0.5 R 0 R 0.5 MS 3.25 103  

MR 2.75 R 0.5 R 0.5 R 0.5 R 1.5 R 0.5 MR 2.5 MR 2.5 25  
MS 3 VR 1 R 0 R 0.25 R 1 R 0.75 R 0.5 R 0.5 117  
S 4.75 MS 3.75 R 1.25 R 1 MS 3 MR 2 R 1.5 R 0.5 118  
S 4.75 R 0.75 R 1.5 MS 3 MS 3 R 0.75 R 0.75 R 0.5 65  
S 4.25 R 0.5 R 1.5 MR 2.75 R 1 R 0.5 R 1.5 R 0.5 147  

MS 3.25 R 0.75 R 0 R 1 R 1 R 1.5 R 1.5 MR 2 73  
S 4.25 R 0.75 R 0.25 MS 3.25 MR 2.75 R 1.25 R 1.75 R 0.75 6  
S 4.25 R 0.5 R 0.5 R 1 R 1.5 MR 2 R 0.25 R 1.5 149 
S 4.25 R 1.5 R 1.5  R 1.75 R 1.5 R 0.75 R 1.5 MS 3.25 24  
S 4.25 R 0.5 R 1 MS 3 MS 3 R 1.5 MS 3 R 0.5 16  

MS 3.5 R 0.5 R 1 MR 2 R 1.5 R 1 R 0.5 MR 2.5 100 
MS 3.75 R 1.5 R 0.5 R 0 R 0.75 R 1 R 0.5 R 1.5 111  
MR 2.75 R 1.25 R 1 R 1 R 0.5 R 1.5 R 0.75 R 0.5 78  

S  4.25 R 1.5 R 1.5 MR 2.5 MR 2 MS 3.25 R 1.75 MS 3 86  
MR 2.75 R 0.5 R 0.75 MR 2.25  MR 2  R 1.5  R 0.75 R 0.5 96  

S 4.25 R 0.5 MS 3.75 R 0.5 MS 3 MR 2 R 0.75 R 1.5 39  
S 4.25 MS 3.25 MS 3.25 MS 3.75 R 1.5 R 1.75 MR 2 MS 3.25 55  
S 4.25 R 0.5 MR 2.25  R 1 R  0.5 R 0 MR 2.75 R 0.5  163  

MS 3.5 R 0.75 R 0.5 R 0 R 0.5 R 1.5  MR 2.75 R  0.5  104  
S  4 R 1.5 R 1.75 R 1.75 R 1 MR 2 R 1 MR 2 158  

MR 2.75 R 0.5 R 0.5 R 1 R 0.75 R 0.5 R 1 R 0.5 57  
MR 2.75 R 1.5 R 1 MS 1.5 MS 3 MR 2.5 R 1.5 R  1.5 38  

S 4.25 R 1.5 MS 3.5 MS 3.5 MR 0.5 MS 3.5 R 1.5 R 0.5 91  
MR 2.5 R 0.5 R 1 R 1.5 R 1.5 R 0.5 MR 2.5  R 0.5 9  

S 4.5 R 1.5 R 1 R 1 MS 3.5 MR 2.5 MR 2.75 R 0.5 41  
MS 3 R 1 R 0.75 R 0.75 MS 3.5 MS 3 MR 2.75 R 1.25 5  
MR  2.25 R 1.75 R 0.75 R 1.5 R 1.75 MR 2 R 1.75 R 1.5 123  
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بر اساس ضريب تشابه ساده و آوري شده از پنج استان کشور  جمع Rhynchosporium secalisهاي  دندروگرام تشابه جدايه. ۱شکل 

  زايي در ارقام افتراقي جو زايي و عدم بيماري بيماري

Fig. 1. Similarity dendrogram based on simple matching coefficient of Rhynchosporium secalis collected from 
five provinces of Iran based on virulence and  avirulance on barley differential cultivars 
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   در پنج استان کشورRhynchosporium secalis پاتوتيپ قارچ ۲۰واكنش ارقام افتراقي جو به . ۳جدول

Table 3. Reaction of  barley differentials cultivars to 20 pathotypes of Rhynchosporium secalis in five provinces of 
Iran 

  نام پاتوتيپ WI. Igri Armele Digger LaMista Rihane 03 Osiris Astrix تعداد جدايه

19 Sa               1 

6                 2 

1 S S        S      3 

2 S          S      4 

1 S   S        S    5 

1 S     S    S      6 

2 S           S    7 

1 S     S          8 

2 S             S  9 

1 S  S      S        10 

1 S     S  S        11 

1 S     S  S    S    12 

1 S   S      S    S  13 

1 S   S    S        14 

1 S S  S  S        S  15 

1      S          16 

1 S   S  S    S      17 

2 S       S        18 

1 S           S    19 

1 S           S  S  20 

47 18 3 5 7 5 5  5 4 NPVDb 

  40 3 5 7 6 6 6 5 NVIc 

  85.1 6.4 10.6 14.9 12.7 12.7 12.7  10.6 %IVDd 

a :حساسيت(زائي  واکنش بيماري(  

b :زا روي ارقام اقتراني هاي بيماري عداد پاتوتيپت  

c:زا هاي بيماري  تعداد جدايه  

d:زا روي ارقام اقتراني هاي بيماري  درصد جدايه  

a: virulence reaction 
b: Number of pathotypes virulent on differential 
c: Number of virulent isolates  
d: Percentage of isolates virulent on each differential 
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  قـرار  ين مناطق مورد بررس   ين ا ي آنها در ب   ين فراوان يچن هم

ه بـود در    يـ ن تعداد جدا  يشتري ب ي که دارا  ۱پ  يپاتوت. گرفت

پ غالـب   يـ ها وجـود داشـت و بـه عنـوان پاتوت           تمام استان 

ن پاتوتيپ در استان    يه از ا  ين تعداد جدا  يشتريب. شناخته شد 

الم، کرمانـشاه،   يـ  ا يهـا  ر اسـتان  ه و د  يلرستان با هشت جدا   

ه قـرار   ي جدا ۲ و   ۲،  ۶،  ۱ب  يز به ترت  يگلستان و خوزستان ن   

 ۱۰ها در استان لرستان بـا        پي پاتوت ين فراوان يشتريب. داشتند

الم و  يـ  ا يها ز متعلق به استان   ي ن ين فراوان يپ و کمتر  يپاتوت

ن يـ ن ا يز در ب  يها ن  ر استان يسا. پ بود يخوزستان با سه پاتوت   

  .وه قرار داشتنددو گر

ــب ــاتوتيشتري ــوع پ ــتان ديپين تن ــتان لرس ــ در اس ــد ي ده ش

 شـده تعـداد هـشت       ييپ شناسـا  يـ  پاتوت ۱۰که از    يطور  به

پ مـشترک بـا     يـ  و دو پاتوت   ي اختـصاص  صورت  بهپ  يپاتوت

در اسـتان کرمانــشاه تعـداد هفــت   . هـا بودنــد  ر اســتانيسـا 

 ي اختصاصصورت  بهپ  ي شد که پنج پاتوت    ييپ شناسا يپاتوت

در اسـتان   . هـا بودنـد    ر اسـتان  يپ مشترک با سا   يدو پاتوت و  

پ يــ شــد کــه دو پاتوتييپ شناســايــگلــستان چهــار پاتوت

ن تنـوع   يکمتـر . پ مـشترک بودنـد    يـ  و دو پاتوت   ياختصاص

ده شـد و در     يـ الم و خوزسـتان د    يـ  ا يها  در استان  يپيپاتوت

پ يـ ک پاتوتي شده تنها   ييپ شناسا يالم از سه پاتوت   ياستان ا 

  .د بوياختصاص

  

  بحث

 محـصول جـو رشـد کنـد         کـه   جاييبيماري اسکالد در هر     

وجود داشته و چند ميليون هکتار از مزارع جو را در تمـام             

هاي کنتـرل   در بين راه. (Mather 1983)کند  دنيا آلوده مي

اين بيمـاري اسـتفاده از ارقـام مقـاوم يـا متحمـل يکـي از                 

 .Zhan et al)باشـد   هـاي مبـارزه مـي    تـرين روش  مناسب

هاي قارچ   بررسي و شناخت تنوع ژنتيکي جمعيت     . (2008

زايـي آن جهـت      عامل بيماري و تنـوع پـاتوتيپي و بيمـاري         

هـاي   جدايـه . استانتخاب ارقام مقاوم به بيماري ضروري       

 جدايه از پنج اسـتان      ۹۴مورد استفاده در اين تحقيق از بين        

 ايالم، کرمانشاه، لرستان، خوزستان و گلستان انتخاب شدند       

 در  RAPDکه در مطالعات قبلي از طريق نشانگر مولکولي         

بخـشي از رسـاله     ( گروه هاپلوتيپي قـرار گرفتـه بودنـد          ۴۲

  ).دکتري نگارنده اول

ــايج  ــهنت ــده ب ــشان داد کــه  دســت آم  از ايــن تحقيــق ن

 هـستند زايـي بـااليي      هاي قارچ داراي تنـوع بيمـاري       جدايه

  بـه جدايـه   زايي مربـوط     که بيشترين شدت بيماري    يطور  به

 Rs55 زايي  از استان لرستان و کمترين ميزان شدت بيماري

تنــوع .  از اســتان خوزســتان بــودRs45متعلــق بــه جدايــه 

ها در مناطقي که شدت آلـودگي مـزارع          زايي جدايه  بيماري

شـود   باالتر بوده و ارقام مختلفي از محصول جو کشت مـي          

 دليـل   توانـد بـه    بيشتر از ساير مناطق بود که ايـن امـر مـي           

هاي خودبخودي و فـشار انتخـاب در درون          افزايش جهش 

در دانمـارک دليـل     . هاي قارچ در اين مناطق باشـد       جمعيت

هاي قارچ، وجـود فـشار       زايي جدايه  باال بودن تنوع بيماري   

انتخاب بر جمعيت قارچ ناشي از ارقـام جـو عنـوان شـده              

 .(Jorgensen & Smedegard-Petersen 1995)اسـت  

ــوع . ــاتن ــي ريبيم ــاال در زاي ــشورهاي R. secalis ب  از ک

استراليا، آمريکا، نيوزلند، دانمارک و کانادا نيز گزارش شـده   

  (Xi et al. 2003).است 

 برابـر    در Igri در   BRR6 و   Armele در   BRR1هاي   ژن

ها مقاومـت نـشان دادنـد و در          هيصد از جدا    در ۹۲ش از   يب

. خوردار بودنـد   بر يي باال يي از کارا  ياکثر مناطق مورد بررس   

ــس از ا ــپ ــم ي ــت  Astrixن، رق ــا ژن مقاوم  در BRR2 ب

ها مقاومت   هيالم و خوزستان در برابر اکثر جدا      ي ا يها استان



  ۳۳۱-۳۴۰: ۱۳۹۰ سال / ۴شماره  / ۴۷جلد   /هاي گياهي  بيماري

۳۴۰  

ــشان داد ــترک. ن  ,Rh4,Rh10,RH at RH يب ژنــي

Rh3,RH4,BRR5در  La Mesitaکرمانشاه يها  در استان 

 ها مقـاوم    درصد از جدايه   ۹۰لرستان و ايالم در برابر بيش از        

هـاي مقاومـت     استفاده از اين ارقـام يـا از ترکيبـي از ژن           . بود

هاي اصالحي در مناطق آلوده مـورد        موجود در آنها در برنامه    

در بررسـي  . واند به کـاهش آلـودگي کمـک کنـد         ت  بررسي مي 

 در کشور نروژ با R. secalis جدايه از قارچ ۴۲زايي  بيماري

ها  برابر همه جدايه   در   Osiris رقم افتراقي رقم     ۲۴استفاده از   

هـا    در برابـر اکثـر جدايـه   La Mesita رقـم  ولـی مقاوم بود 

  .(Salamati and Tronsmo 1997)حساسيت نشان داد 

 شده  يآور  جمع يها هي جدا يم شده برا  يدندروگرام ترس 

ه در گـروه    ين جدا يشتريها ب  هيان جدا يدهد که از م    ينشان م 

ـ    ن حالـت نـشان    يـ رند ا يگ ياول قرار م    يشابه بـاال  دهنـده ت

هـا از     هين جدا يباشد هر چند که ا     ين گروه م  يها در ا    هيجدا

 يهـا  وجود گروه . ده بودند ي گرد يآور  جمع يمناطق مختلف 

 ي منحصر بـه فـرد در بعـض        يها هيدهنده جدا  جداگانه نشان 

ه را مطـرح کـرد      ين فرض يتوان ا  ين م يبنابر. باشد يمناطق م 

 مختلـف   يهـا  تي از جمع  يبي ترک يماريت عامل ب  يکه جمع 

 اسـت کـه در درون آن    يت اصـل  يک جمع ياست که شامل    

ق عوامـل   يـ  از طر  يگـر ي متفاوت و محـدود د     يها تيجمع

رات ييد و تغ  ي آلوده، کاشت ارقام جد    های مانند بذر  يمختلف

 و  يبررسـ . وجود آمده اسـت    ه ب يماري قارچ عامل ب   يکيژنت

ت يري مـد  يهـا  د در برنامـه   يـ  جد يها تين جمع يشناخت ا 

 ۲۰ وجـود    .استت  ي اهم ي اصالح ارقام جو دارا     و يماريب

دهنـده تنـوع      جدايه مورد بررسي، نشان    ۴۷پاتوتيپ در بين    

هاي قارچ در منـاطق مختلـف         در بين جدايه   يپيباالي پاتوت 

 يداريـ ر آن بـر پا    يل تـاث  يـ  بـه دل   ييزا يماريتنوع ب . باشد مي

تـوان شکـسته شـدن       مقاومت ميزبـان داراي اهميـت بـوده و مـي          

 (Peever et al. 2000).  ارقام را به اين مـسئله نـسبت داد  مقاومت

 هــاي دســت آمــده در ايــن تحقيــق بــا يافتــه  نتــايج بــه

Salamati & Tronsmo (1997) از کــشور نــروژ و  

Jorgensen & Smedegard-Petersen (1995)  از کــشور

اين محققين وجـود تنـوع پـاتوتيپي        . دانمارک مطابقت داشت  

. کيـد قـرار دادنـد     امل اسکالد جو مورد تأ    مارگر ع باال را در بي   

باعث افزايش خطر در استفاده  R. secalis زايي بيماريتنوع 

اقدامات زراعي  . شود از يك ژن تنها در مقاومت ارقام جو مي        

كه شـدت بيمـاري      اغلب جهت كنترل اين بيمارگر، در زماني      

ي نيـز   باشد و اسـتراتژي كنتـرل شـيمياي        باال باشد كارآمد نمي   

پـذير   ماً براي اكثر كشاورزان با منابع مالي ضعيف امكـان         عمو

 بـالقوه اسـاس     صـورت   بـه تواند   نيست و مقاومت ژنتيكي مي    

  .استراتژي مديريت پايدار بيماري اسكالد باشد

هاي جو براي تعيين مقاومت بـه        انتخاب و بررسي ژنوتيپ   

پـذير   بيماري عموماً از طريق يافتن تنوع ژنتيكي پاتوژن امكـان         

بـاال بـودن تنـوع و پيچيـدگي     . (Meles  et al. 2004)ت اس

دهد که معرفـي     پاتوتيپي قارچ در مناطق مورد بررسي نشان مي       

توانـد    نمي هستندارقامي که تنها داراي يک ژن مقاومت اصلي         

ثر بيماري اسکالد موثر بوده و ايـن نـوع مقاومـت            ؤدر کنترل م  

ـ . شـوند  در زمان کوتاهي توسط قارچ شکسته مـي        ن تحقيـق   اي

زايــي و پــاتوتيپي  اولــين بررســي در خــصوص تنــوع بيمــاري

رسد با توجه بـه    و به نظر مياستدر ايران   R. secalisقارچ

هـاي مـورد بررسـي        هاي قارچ در جمعيت    تنوع باالي پاتوتيپ  

هـاي   الزم است تحقيقات بيشتري در رابطه با تعيـين پاتوتيـپ          

ــرد  ــز انجــام گي ــاطق کــشور ني ــارچ در ســاير من ــين . ق ــا تعي ب

هـاي غالـب در هـر منطقـه انتخـاب ارقـام جديـد بـا                  پاتوتيپ

ريزي بهتري انجام گرفته و مقاومـت پايـداري       شناخت و برنامه  

  .به همراه خواهد داشت
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