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09/01/1400تاریخپذیرش:17/10/98تاریخدریافت:

 چکیده

در  ،زدگی نخودعامل بیماری برق ،Ascochyta rabiei هایجدایهپرآزاری این پژوهش به منظور بررسی 

روی برخی ی عامل بیماری هاجدایه همچنین اثر .انجام شد نخود افتراقیرقم  سه روی کشور های غربی استان

 هیتجز جینتاشد. بررسی در گلخانه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار صفات عملکردی نخود 

شده در  یرگیصفات اندازه ی هبر هم هیرقم و اثر متقابل رقم و جدا ه،یها نشان داد که اثر جدا داده انسیوار

های رشدی گیاه بین ارقام آزمایشی بر اساس تجزیه و تحلیل شاخص .باشد می داریمعن یک درصد احتمال سطح

، ارتفاع گیاه، وزن تر و های اصلی و فرعی در هر بوتهتعداد شاخهوزن صد دانه، تعداد غالف در هر بوته، شامل )

 مشاهده شد. یدار معنیاختالف درصد  پنج احتمال در سطح (هوایی و وزن تر و خشک ریشه هایخشک اندام

صفات تعداد غالف در بوته و وزن  داشت. دانه را عملکردبیشترین  ،دانهصد گرم وزن  35با میانگین  ILC482رقم 

ارزیابی  قرار گرفتند.زدگی برق بیماری ثیرأتحت ت یبیشتر از سایر صفات عملکرددر مقایسه با شاهد صد دانه 

های آزمایشی در بروز بیماری بین جدایه (P<0.01)دار  معنیاختالف شدت بیماری روی ارقام آزمایشی حاکی از 

و  ی مشخصی در قطرها، تفاوتCSMDA کشتها روی محیطجدایه شناختی ریخت در بررسی خصوصیات. بود

سه  ها در جدایهیی، زا بیماریبراساس نتایج . مشاهده شد ها و پیکنیدیوسپور ها یوماندازه و شکل پیکنید ،پرگنهرنگ 

را یی زا بیماریشدت بیشترین IL10 و  IL8 ، IL9های جدایه. قرار گرفتندآزار، نیمه پرآزار و کم آزار گروه پر

 .نداز خود نشان دادمیزبان  شناختی ریختصفات  روی را ثیرأبیشترین ت IL10جدایه و  روی همه ارقام

 های غربیاستانیی، زا بیماریبالیت آسکوکیتایی، ، نخود: ها کلیدواژه

 

 مقدمه

حبوبات(.Cicer arietinum L) نخود از یکی

قارههند،غربآسیا،شمالهفصلسرداستکهدرشب

 Zhou)شودآفریقا،استرالیاوآمریکایشمالیکشتمی

et al., 2019).خصوصدرنیمةغربیبه،دیمدرمناطق

،وجودلیلقرارگرفتندرتناوبباگندمبهیران،نخودا

رابیکوشکیهمهدیمدکتردبیرتخصصی:

مناطقمهمیدرحفظوبقایکشاورزیایننقشبسیار

دیازعواملمتعد(.Naderi et al., 2013)کندایفامی

باعثهااتوبیماریآفجملهخشکسالی،شوری،سرما،

 Mahiout etد)شوکاهشعملکردنخوددرجهانمی

al., 2015 دنیادیتول(. سراسر در بنخود یماریتوسط

کهناشیازبالیتآسکوکیتاییشایعومخربیقارچ
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،ستا .Ascochyta rabiei (Pass.) Labr قارچ

هایهواییگیاهراتمامقسمتقارچاین.شودیممحدود

 ,.Zhou et alکند)میایازرشدآلودهدرهرمرحله

یکیاما،باشدترمیمناسبپاییزدر نخود زراعت(.2019

 توسط بهار به پاییز ازنخود شتاک تاریخ تغییرازدالیل

کشاورزان برق، بیماری از استفرار نخود زدگی

(Pande et al., 2005).محیطی شرایط بودن مساعد

در100اهشکبرایبیمارگر، صدی عملکرد سببرا

مهم.(Atik et al., 2013)شودیم از ترینیکی

راهکارهای بیماری، این برای ارقامکنترلی از استفاده

ازطرفیمقاوممی تنوعپرآزاریداخلباتوجهبهباشد.

پژوهشA. rabieiجمعیت در معرفیهای مختلف،

 متناسببا مقاوم ضروریمیارقام منطقه برباشدهر و

هایدربرابرژنوتیپهایقارچیواکنشجدایهاساسآن

 ;Imtiaz et al., 2011)استمختلفمیزبانمتفاوت

Vafaei et al., 2016; Baite et al., 2018).ییکارا

بیمارگرتیقابلتوجهجمعراتییتغبامقاومیهاپیژنوت

شکستهباعثنژادهایجدیدبیمارگر،وشودیممحدود

نخودیاصالحیهابرنامهدرمقاومتانواعشدن

تنوعبررسیبرای(.Kanouni et al., 2011)دنشویم

انجاممختلفیمطالعاتدرکشورA. rabieiزایییبیمار

شده اساساست. ازنتایجبر حاصل میانگینمقایسه

 زابیماریشدت ارقامA. rabieiیهاهیجدایی روی

 Shokouhifarمتعدد،پنج)یهابررسیدرنخودافتراقی

et al., 2003)،هشت(Nourollahi et al., 2011)و

Vafaei et al., 2016)شش ) ییزابیماریگروه

 استگزارش شده توان شده انجام یهایبررس. روی

 شکستنو نخود در زدگیبرقعاملییقارچزابیماری

میزبان مقاومت  قارچ این مختلف نژادهای توسط در

بر ناکافی و بیشتررسیبوده هرچه  در مستمر وهای

 و الزم بیماری این برابر در گیاهنخود واکنشبا ارتباط

رانیدرا.(Shokouhifar et al., 2006است)ضروری

به توجه حضوربا علت به نخود کشت شدن محدود

یهاپیپاتوتیشناسائیبرایچندیهایبررس،گرماریب

دریماریبنیایابیارز.استموجوددرکشورانجامشده

دریهااستان که داد نشان کشور یهااستانمختلف

آذربا و دریماریبخسارتمیزانیشرقجانیفارس

یماریبنیبهااهانیگازییباالاستودرصدباالمزارع

م به.(Salimi et al., 2017)شوندیمبتال توجه با

ازیباالیهانهیهز هاکشقارچاستفاده محدودیت،

سمومکنندگیآلودهواثرهایمکانیزهاستفادهازسمپاش

رو ستیزطیمحیبر آسکوکیتاییکنترل، دربالیت

ازکشورهاوابستهبهاستفادهازارقاممقاوماستیاریبس

هامیزبانبهدانشماازنیزشناساییمنابعجدیدمقاومتو

 Mahiout et)بیمارگروابستهاستژنتیکیتغییراتو

al., 2015).پژوهشیکدر(Salimi et al., 2017)،

 صفات برخی ارتباط عملکرد با ژنوتیپ36مرتبط

زدگیبررسینخودکابلیومقاومتنسبیبهبیماریبرق

صفاتیبراهاپیژنوتنیب،دراینبررسی.گردیدهاست

عملکرددانه،ارتفاعبوتهووزنصددانهدرسطحاحتمال

.دارمشاهدهشدیدرصداختالفمعنیک

اهمیت به توجه با اقتصاد در خانوارها،کشتنخود

زدگینخودبرقبیمارگرعاملتناوبباغالتوحضور

استان کشورهایغربیدر این، هدفمطالعه ارزیابیبا

ازA. rabieiهایجدایهتنوعپرآزاری جداسازیشده

رویسههایایالم،لرستانوکرمانشاهاستانمزارعنخود

و نخود افتراقی رقم اثربررسی برخیبیماری روی

.انجامشدهاستاینارقامصفاتعملکردی

 

 هامواد و روش

 برداری و جداسازینمونه

کشتازمزارعمختلف،96-97درطیسالزراعی

ایالموکرمانشاهنخود هایینمونه،درسهاستانلرستان،

زدگینخودبرگ،ساقهونیاممشکوکبهبیماریبرقاز

جمع آوری گردید.و منتقل آزمایشگاه ازبه بعد

نمونه سطحی سدیمضدعفونی هیپوکلرید محلول با ها

درصد، نمونهیک گیاهی کشتهای محیط هایروی

PDA)آگار-دکستروز-زمینیسیب و نخود( -آرد
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-دکستروز  Dolar et)هکشتشد(CSMDA)آگار

al., 1994)پتریهـاتشتکو ی درجه20دمایدر

ساعت12ساعتتـاریکیو12یتناوبنور،گرادسانتی

نگهداری وشدند.روشنایی قارچ رشد تشکیلپساز

خالصجدایه100،هاپیکنیدیوم اسپور تک روش به

طبقاصولییجدایهزابیماری.گردید کخرویتودهها

سوسپانسیونگیاهچهانجامشد.گریتمحلی با اسپورها

زنیشدندمایهلیتراسـپوردرهـرمیلی2×105باغلظت

(Nourollahi et al., 2009). به توجه زابیماریبا

بودنهمهجدایه رنگو،آوریجمع محل اساس برها،

 رشدپرگنهنحوه تقسیمشدند20به هرسپساگروه ز

 اساس بر ویژگیگروه، شدتشناختیریختهای و

نمایندهبهیکجدایه،ییزابیماری  انجام جهتعنوان

گلخانههایآزمایش ای کهبهگردیدانتخاب طوری

.دهدبرداریراپوششتماممناطقنمونهها،انتخابجدایه

هایاستانجدایهییزابیماریوتنوعباالبودنتعداددلیلبه

بهلرستان نسبت استان بیشتری،دیگردو ازتعداد

.ندانتخابشدعنواننمایندهبهاستاناینهایجدایه

 هاجدایه شناختی ریختتنوع  یبررس

بررسبه هیجدا،شناختیریختتنوعیمنظور درها

محیحاومترییسانتنهیپتریهـاتشتک  طیدو

CSMDA 7سپسدندیکشتگردPDAو 21و14،

شد.پسازیریگاندازههاقطرپرگنهکشت،روزپساز

عدد30منتخب،ابعادهیهرجدادرها،یومدیکنیپلیتشک

یومدیکنیپ مدرجوسپوریدیکنپیو الم از استفاده با

ایخوشههیهادرتجزدادهنیشد.مجموعهایریگازهاند

استفادهشد.هاهیجدا

 ایگلخانه های شیآزما

  یاهیمواد گ کاشت

 ILCنخودیازسهرقمافتراقشیآزمانیانجامایبرا

1929  ،ILC 482 حساس،بیترتبهILC 3996و

گرد استفاده مقاوم و  ,.Mahiout et al)دیمتحمل

2015; Vafaei et al., 2016قهیمدتسهدقبه(.بذرها

مدتبهدرصدسترونوسهبار5/0میسدتیپوکلریباه

قهیدق5-3 آبمقطر شستوشودادهشدند.سترونبا

خاکوحاویمخلوطهایتعدادچهاربذردرونگلدان

باگلخانهدرونهاگلدانوکشت3به1ماسهبـهنسـبت

12طشرای و تـاریکی در12ساعت روشنایی ساعت

 80نسـبیرطوبـتوگرادسانتیدرجه19±1دمای

 (.Nourollahi et al., 2009)شدندنگهداریدرصد

 هااهچهیگ زنیهیما

گلدانچهارده نخود، بذور کشت از بعد هایروز

هایاهچهیگیحاو و اندازه .دیانتخابگردکسانیهم

کشت از جدا14ابتدا ازیقارچهایهیروزه استفاده با

سوسپانس شمار، گلبول غلظتاسپورونیالم 105با ×2

میلی هـر در .دیگردهیتههجدایهرازلیتراسـپور

جداونیسوسپانس هر مـهیاسپور با طوربهدسـتیپـاشه

هیتهونیقطرهسوسپانسنیاولزشریمرحلهتا،یکنواخت

 Chongoزنـیشدند)نخودمایـهیارقامافتراقیشدهرو

et al., 2004; Nourollahi et al., 2009.)

شدند.بعدزنیهیشاهدباآبمقطرسترونماهایگلدان

گراد،سانتیدرجه20±1دمایدرهاگلدانزنی،ازمایه

روشنا80یرطوبتنسب دوره و به12ییدرصد ساعته

 نگهدار28مدت ایروز قالبشیآزمانیشدند. در

تصادف کامل بلوک شدیطرح انجام تکرار سه با

(Vafaei et al., 2016.)

 یماریب یابیارز

نهازشاخصییزابیماریشدتزانیمنییمنظورتعبه

کونگودرجه توسط شده پیشنهاد همکارانای و

(Chongo et al., 2004گرد استفاده دی( یابیارز.

انجامیزنهیروزبعدازما28و7،14،21یماریشدتب

ا در 0-4یهدرج،ساـمقینـیشد. عنوان تشدبه

کمییزابیماری به)آزار افتراقی رقم واکنشمقاومت

بیمارگر ) 5-9یهدرجو شدت عنوان ییزابیماریبه

بیمارگر(تیواکنشحساس)پرآزار به افتراقی دررقم

انسیوارهیوتجزنیانگیمسهیمقا.نظرگرفتهشدهاست

انجامشدیبراساسآزمونتوکیماریشدتبیهاداده

.(1جدول)
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بر اساس روش کونگو و  نخود افتراقی ارقام روی نخود زدگیبرق بیماری آلودگی شدت بندیدرجه شاخص -1جدول 

 (Chongo et al., 2004) همکاران
Table 1. Disease severity rating scales of Ascochyta blight on chickpea differential lines, based on 

Chongo et al. (2004) 

Observed symptoms Scale ratings 

no symptoms 0 

few, very small (<2 mm
2
) lesions on leaves and stems, <2% plant area affected (PAA) 1 

very small (<2 mm
2
) lesions, 2–5% PAA 2 

many small lesions (<2 to 5 mm
2
), 5–10% PAA 3 

many small lesions, few large (>5 mm
2
) lesions, 10 to 25% PAA 4 

many large lesions, 25–50% PAA 5 

lesions coalescing, 50–75% PAA 6 

lesions coalescing with stem girdling, 75–90% PAA 7 

stem girdling or breakage, >90% PAA 8 
plants dead 9 



 شناختی ریختصفات  یرگیاندازه

اندازهبه یریگمنظور ارقامشناختیریختصفات

،نخود در شدن زرد غالف70زمان ها،درصد

بوته،هردرغالفتعداددانه،صدوزنهایشاخص

فرعیاصلهایشاخهتعداد بوته،یو وارتفاع تر وزن ،

.ندوثبتشدیریگاندازهشهیورییخشکاندامهوا

 هاداده لیو تحل هیتجز

میانگیندادهتجزیه مقایسه آزمون درهاواریانسو

تجزیه،توکیآزموناساسبربیماریشدتمورد

مقا ارقامشناختیریختصفاتنیانگیمسهیواریانسو

یافتراق بر اساسنخود افزارLSDآزمون نرم توسط

بااستفادهزینهاخوشهبندیجدایهوSAS 9.2 آماری

انجامشد.Wardازروش



 نتایج و بحث

 حاضر پژوهش استان100در سه از قارچی جدایه

ایالموکرمانشاه آزمونبدستآمدلرستان، ییزابیماری.

روزبعدهارویتودهمحلیگریتانجامشد.هفتجدایه

مایه از زنی برقعالئم همبیماری روی یهزدگی

نکروزههایایجادلکهصورتبهزنیشدهمایه هایگیاهچه

سپسقارچ،مشاهدهگردیدرویبرگنخودرنگایقهوه

 (.1شکل(جداسازیشدهابیماریازهمهبوته عامل

 

 
روز بعد از  ILC1929 ، 14مرگ شاهد حساس : Bروی برگ نخود،  رنگ  ایقهوهنکروزه های تشکیل لکه :A -1شکل

 گیاه شاهد :C ،زنی مایه
Figure 1. A: Formation of the necrosis patches with a brown colour on the leaf of chickpea, B: 

Susceptible plants (control ILC1929) dead 14 days after inoculation, C: control plant 
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 عالئم بیماری در گلخانه 

مایه پساز بهیکهفته بیماری عالئم صورتزنی،

لکه قهوهظهور  نکروزه برگهای روی رنگ هایای

ارقامحساسمشاهدهشد.باپیشرفتبیماریدربقیهارقام

درگلدانبه بود. هایشاهدتدریجخسارتقابلمشاهده

هیچ )شکل نشد مشاهده بیماری عالئم نتایج (.1گونه

 واریانس تجزیه از جدایهحاصل متقابل  رقم-واکنش

نظرنشاندادکهجدایه از زاییبررویشدتبیماریها

افتراقیدارایاختالفمعنی داریدرسطحاحتمالارقام

 باشند.یکدرصدمی

ای ها بر اساس تجزیه خوشهبندی جدایهگروه

خوشه تجزیه 100ای اساسA. rabieiجدایه بر ،

هادردهدجدایهشناختینشانمیریختهایصفاتتفاوت

( قرارمیA-B-C-Dچهارگروه برایتعیینمحل( گیرند.

برش،تجزیهتابعتشخیصانجامشدکهبهترینمحلبرش

 (.2تعیینگردید)شکل1/0درفاصله

 هایجدایهشناختی  بررسی خصوصیات ریخت
A. rabiei 

ریخت اساسخصوصیات محیطبر در کشت،شناختی

معنی تفاوت بین 20داری شد.A. rabieiجدایه مشاهده

 ایتیره،سیاه،خاکستریمایلبهسیاه،قهوه هابهرنگپرگنه

و سبز محیط سبززیتونی روشن روی CSMDAکشت

گردید)جدول رویرنگپرگنههمهجدایه .(2مشاهده  ها

میانگیننرخPDAکشتمحیط بود. مشابهوبهرنگسیاه

جدایه 28هارشد کشت از بعد کشتروز محیط روی

CSMDA کمترینمیلی62-76بین و بیشترین بود. متر

مربوطبهجدایه L19وL20هایمیانگیننرخرشدپرگنه

مترازاستانمیلی62± 5/0مترومیلی76± 6/0ترتیببابه

175تا103×100هاازلرستانبود.میانگیناندازهپیکنیدیوم

2/9×5/2هاازمیکرومترومیانگیناندازهپیکنیدیوسپور207×

هایمیکرومترمتغیربود.شکلپیکنیدیومدرجدایه11×3/3تا

هایلرستانوکرمانشاه،اغلبدرجدایهشکلوایالم،لیمویی

نتایج بود. کروی و شکل خصوصیات بررسی گالبی

 

بر اساس  Wardبه روش  Ascochyta rabiei  از قارچ جدایه 100دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای  -2شکل 

  یختریخت شنا خصوصیات محیط کشتی و
Figure 2. A Cluster diagram of 100 isolates of Ascochyta rabiei by Ward's method based on cultural 

and morphological characteristics 
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روز رشد  21های غربی پس از در استان  Ascochyta rabiei ی جدایه 20 ی شناختی و پرگنه یات ریختخصوص -2جدول 

  CSMDAروی محیط کشت 

Table 2 . Morphological and cultural characteristics of 20 isolates of Ascochyta rabiei originated from 

western provinces 21 days after growing on CSMDA medium 

Pycnidia size 

(μm)
Conidia size 

(μm)
Colony diameter 

(mm)Colony colourLocation Isolate 

200 × 186.810.2 × 3.575 ± 0.6light green Kermanshah K1 

172×200  11.5 × 4.370 ± 1.3 light green Kermanshah K2 

 131×192.8 9.5 × 3.573 ± 0.6 Olive green Kermanshah K3 

 177×180 11 × 4.2 75 ± 0.6 Olive green Kermanshah K4 

 119×122 10.6 × 3.5 72  0.3 Olive green Kermanshah K5 

 100×103 11 × 3.575 ± 0.5 BlackIlam IL6 

 145×170 9.9 × 3.570 ± 0.5 Blackish gray Ilam IL7 

 132×168 10.6 × 3.7 75 ± 0.3 Blackish gray Ilam IL8 

102×153.7 10.5 × 3.575 ± 0.6 Blackish gray Ilam IL9 

 139×158.5 11.2 × 3.5 75 ± 0.5 Black IlamIL10 

 111.5×136 11 × 4.567 ± 0.3 Black Lorestan L11 

 139×169 11 × 4.571 ± 0.5 Black Lorestan L12 

175×207 10.4 × 4.468 ± 0.6 Dark brown Lorestan L13 

 109.5×141 11 × 3.875 ± 0.5 Blackish gray Lorestan L14 

 131×167 10 × 3.671 ± 0.5 Black Lorestan L15 

115×148 10 × 3.370 ± 0.3 Dark brownLorestan L16 

156.7×175 9.8 × 4.365 ± 0.3 Blackish gray Lorestan L17 

85.8×129.9 10.7 × 4.263 ± 0.5 Dark brown Lorestan L18 

 129×164.5 10.2 ×3.562 ± 0.5 Blackish gray Lorestan L19 

 175×207 10.7 × 3.8 76 ± 0.6 Dark brown Lorestan L20 

 

 داد نشان CSMDAمحیط هارویجدایه شناختیریخت

نظر هاجدایه شکل قطر از پرگنه، رنگ اندازه و کلنی،

پیکنیدیوسپور یومپیکنید نتایج.است متفاوت و با مشابه

)حاضر، همکاران و تنوعBashir et al., 1986بشیر )

 وتراکم پرگنه رنگ،قطر نظر از راA. rabieiهایجدایه

در.گزارشکردند مختلف هایکشتمحیط روی پیکنیدیوم

(Basandrai et al ., 2005باساندریوهمکاران)پژوهش

هند جدایهدر ،CDAکشتمحیط روی رشد نظر از ها،

پایمردوباهممتفاوتبودند. پیکنیدیوم تراکم رنگو،شکل

(دربررسیخصوصیاتPaymard et al., 2014همکاران)

جدایهشناختیریخت محیط روی  CSA(Chickpeaها

Sucrose Agar)رنگوتفاوت قطر، در مشخصی های

گزارشنمودندهاپیکنیدیوماندازه و تراکمو،هاپرگنه شکل

نشد. پیکنیدیوسپوراندازه نظر از ولی دیده مشابهاختالفی

جدایه بین زیادی تنوع حاضر، غربیپژوهش شمال های

صفات نظر از شناختیریختالجزایر جمله یی،زابیماریاز

گزارششدهاستهاواندازهپیکنیدیومهارنگوقطرپرگنه

(Mahiout et al., 2015.)
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های  واکنش ارقام افتراقی نخود در مقابل جدایه

A. rabiei 
رویسهرقمافتراقیA. rabieiهایجدایهزاییبیماری

ILC 1929 ،ILC3996وILC482از بعد هفته چهار

ومایه نخود افتراقی ارقام متقابل اثرات شد. ارزیابی زنی

گالبیشکلهایقارچیدرمیزانشدتبیماریمعنیجدایه

.(P<0.01دارشد) خصوصیات بررسی وکرویبود.نتایج

می نشان کهاین متفاوتیدهد مقاومت سطوح از ارقام

برخوردارند.وجوداینتنوعدرارقامافتراقیبرایشناساییو

باشد.نتایجهاضروریمیزاییجدایهتفکیکسطوحبیماری

زاییرویارقامافتراقیدرمقایسهمیانگینشدتبیماری



ارقامموردکدامازهیچ(نشاندادهشدهاست.3جدول)

المیازاIL10وIL8،IL9یهاهینخودنسبتبهجدامطالعه

مشاهدهییباالییزابیماریشدتمقاومتنداشتهو درآنها

بدیگرد جدابتمقاومتنسنیشتری. موردیقارچهایهیبه

،مطالعه رقم ILC3996در رقم شد. ILC1929مشاهده

یموردبررسیهاهیجداینسبتبهتمامرایتحساسنیشتریب

هایهینسبتبهجداILC482همچنینرقم.خودنشانداداز

IL8 ،IL9 مقتیواکنشحساسIL10و در گریدابلو

هاهیجدا نشان مقاومت ادادواکنش در پژوهشنی.

ولرستانقدرتالمیایهاهیکرمانشاهنسبتبهجداهایهیجدا

.(3جدول)نشاندادندیازخودکمترییزابیماری

 روی سه رقم افتراقی نخود   Ascochyta rabiei جدایه 20 ناشی از مقایسه میانگین شدت بیماری -3 جدول

Table 3. The comparison of mean of disease severity caused by 20 isolates of Ascochyta 

rabiei on three chickpea differential lines 

      Isolate         Disease severity index in differential lines (Chongo et al., 2004)                                                                                 

ILC482          ILC1929          ILC3996                 

2.000 ± 0.326 
j-o

 6.750 ± 0.862
a-e

 2.000 ± 0.301 
j-o

 K1 

2.083 ± 0.336 
j-o

 4.000 ± 0.590 
g-s

 2.000 ± 0.301 
j-o

 K2 

2.500 ± 0.379 
j-o

 4.583 ± 0.802 
f-r

 2.333 ± 0.376 
j-o

 K3 

2.000 ± 0.408 
j-o

 6.333 ± 0.711
a-f

 1.167 ± 0.297 
l-r

 K4 

2.583 ± 0.468 
j-o

 6.083 ± 0.679 
a-i

 2.583 ± 0.257 
j-o

 K5 

2.500 ± 0.398 
j-o

 7.500 ± 0.645
a
 1.833 ± 0.366 

k-p
 IL6 

2.083 ± 0.468 
j-o

 7.167 ± 0.716
ab

 2.333 ± 0.395 
j-o

 IL7 

5.417 ± 0.773 
c-m

 6.167 ± 0.705 
a-h

 5.083 ± 0.773 
d-p

 IL8 

4.083 ± 0.668 
h-s

 6.583 ± 0.820
a-e

 3.833 ± 0.694 
i-t

 IL9 

4.500 ± 0.723 
f-r

 6.917 ± 0.668
a-c

 4.583 ± 0.690 
f-r

 IL10 

3.083 ± 0.529 
e-p

 4.333 ± 0.643 
f-r

 3.333 ± 0.607 
e-p

 L11 

1.750 ± 0.371 
k-p

 6.000 ± 0.887 
a-k

 1.667 ± 0.284
 k-p

 L12 

1.667 ± 0.466 
k-p

 5.917 ± 0.933 
a-k

 1.500 ± 0.379
 l-r

 L13 

1.333  0.309 
l-r

 5.333 ± 0.752 
c-m

 1.500 ± 0.358 
l-r

 L14 

1.917 ± 0.378 
k-p

 6.000 ± 0.590 
a-j

 1.417 ± 0.336 
l-r

 L15 

1.333 ± 0.284 
l-r

 4.333 ± 0.791 
h-s

 1.667 ± 0.497 
k-p

 L16 

3.667 ± 0.752 
i-t

 5.250 ± 0.719 
c-m

 1.917 ± 0.398 
k-p

 L17 

3.750 ± 0.676 
h-t

 5.333 ± 0.837 
c-m

 2.000 ± 0.477 
j-o

 L18 

3.667 ± 0.594 
i-t

 4.000 ± 0.564 
g-s

 2.667 ± 0.449 
j-o

 L19 

1.750 ± 0.445 
k-p

 6.250 ± 0.719 
a-g

 1.167 ± 0.385 
o-s

 L20 

.ندارندداریمعنیاختالفتوکیآزموناساسبر%1سطح در آماری نظر از ستون هر در مشابه حروف دارای هایمیانگین*

The means with similar letters in each column have not significant difference at the 1% level of probability. 
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 جدایهگروهدر شدتبندی نظر از بابیماریها زایی

 ،Chongo et al., 2004))ایاستفادهازمقیاسنهدرجه

سجدایه در کمها و پرآزار نیمه پرآزار، گروه آزاره

دارا3وجدول3شکلبندیشدند)گروه با سه گروه .)

بیشترینمیانگینIL10وIL8بودندوجدایه ، ایالم از

دیگرشاخصشدتبیماری گروه دو نسبتبه را زایی

 جدایه بود. دیگرIL9دارا و پرآزار نیمه گروه در

(.ازبین3آزارقرارگرفتند)جدولهادرگروهکمجدایه

هایپرجدایه رویصفاتIL10آزار، را تأثیر بیشترین

داد. نشان نخود بیماریعملکردی درکمترین زایی

L16وK2،L12،L14هایجدایه مقایسهمشاهدهشد.

تجزیه از حاصل نتایج بیماریومیانگین تحلیل 20زایی

 نماینده کهجدایه داد نشان نخود افتراقی ارقام روی

)گروهجدایه سه گروه در گرفتن قرار با ایالم های

بیشترینبیماری رویسهرقمافتراقیازپرآزار( زاییرا

دادند. نشان خود بررسی .Shokouhifar et alدر

زدگینخوددامنهوسیعیهایعاملبرق(،جدایه2003)

یکهجدایهدادند،بهطوریزاییرانشانازشدتبیماری

زاییوجدایهشمارهازهمدانبیشترینبیماری14شماره

زاییرانشانداد.همچنینازخراسانکمترینبیماری17

 افتراقی رقم 10 روی بیماریزا گروه چهار ،1383 سال در

 Mahmoodi andگردید) گزارش استانفارس از نخود

Banihashemi, 2004بررسی در هشت(. دیگری های

هایایالموکرمانشاههایاستانزاییدرجدایهگروهبیماری

 Nourollahiرویارقامافتراقینخودتشخیصدادهشد)

et al., 2009بررسی با حاضر تحقیق مشابه همچنین .)

هایکرمانشاه،لرستانوایالمجدایهازاستان40زاییبیماری

 شش نخود، افتراقی رقم هشت بیماریروی زاییگروه

( شد بررسیVafaei et al., 2016گزارش این در .)

جدایه به نسبت کرمانشاه لرستانجدایههای و ایالم های

بیماری  اساس بر نتایج این همهزاییکمترینشاندادند.

 بر و منطقه هر درمختلف هایهجدای زاییبیماری شدت

بااس بوده افتراقی ارقام از محدودی تعداد روی و ت

 روی هاجدایه زاییبیماری شدت. نتایجمامطابقتدارند

 افتراقی ارقام داد دامنهنشان تنوعیکه از وسیعی

وجودداردوA.rabieiهایزاییدرمیانجدایهبیماری

ایرانودیگرمناطقجهانصورتگرفتهتحقیقاتیکهدر

 ;Chen et al., 2004کند)است،اینموضوعراتأییدمی

Nourollahi et al., 2009; Ghiai et al., 2011; 

Vafaei et al., 2016; Baite et al ., 2018).

 
روز بعد از تلقیح بر  28روی ارقام افتراقی نخود،  Ascochyta rabieiهای زایی جدایه نتایج مقایسه میانگین بیماری -3 شکل

 (Chongo et al., 2004بندی بیماری )اساس مقیاس درجه
Figure 3. The comparison of mean of disease severity of Ascochyta rabiei isolates on chickpea 

differential lines 28 days after inoculation based on disease rating scales (Chongo et al., 2004)
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می را تنوع این دلیل به وتوان جنسی تولیدمثل بروز

نمقاوم،فشارهایمیزباA. rabieiنوترکیبیدرجمعیت

توده به افزایشمقاومت فشاریبا یا بیمارگر جمعیتی

کشت در میزبان مقاومت مختلف سطوح هایانتخابی

هایبابرایایجادفنوتیپایزمستانهنسبتدادکهزمینه

 (.Vafaei et al., 2016)زاییباالهستندقدرتبیماری

ها روی صفات ارزیابی پرآزاری جدایه

 ی نخودارقام افتراقعملکردی 

دادهانسیواریهتجزجینتا LSDبراساسآزمونها

 نشان که جدانیبیداریاختالفمعنداد و هایهیارقام

ب برهمکنش ممارگریبنیمختلفدر سطحزبانیو در

حاصلازجیبراساسنتا.داردوداحتمالپنجدرصدوج

جدانیانگیمسهیمقا مطالعه، پرآزارهایهیصفاتمورد

 بر را خود اثر )اجزاءییهوایهااندامیروبیشترین

شامل شاخهعملکرد( تعداد بوته، ویاصلهایارتفاع

دادند.باتوجهنشاننهتعدادغالفووزنصددا،یفرع

کهصفاتعملکردیباهمهمبستگیمثبتدارند،بهاین

افزایشدرمقدارکمیهریکازصفاتباعثافزایش

می بهصفتدیگر رقمشود. مثالدر باILC482عنوان

تروخشکاندامهواییافزایشارتفاعاندامهوایی،وزن

می بیشتر رویصفاتعملکرنیز بیشترینتأثیر دیشود.

جدایه در شاهد به نسبت گردید IL10نخود مشاهده

،4-6هایشکل) (4جدول اثر پژوهشی در یماریب.

رویزدگبرق برخی مهی باترینماز مرتبط صفات

نخود اینمیدطیشرادرعملکرد نتایج شد. بررسی

 که داد تعدادصفاتیبراهاپیژنوتنیبپژوهشنشان

شاخه تعدادویاصلیهاغالفپوکو تا مرحلهروز

احتمالیدگیرس سطح دانه،پنجدر عملکرد و درصد

درصدیکدانهدرسطحاحتمالصدارتفاعبوتهووزن

.(Salimi et al., 2017)دارمشاهدهشدیاختالفمعن

 عملکرد اصلییاجزانتایجتحقیقاتمشابهنشاندادهکه

در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد شامل نخود در

باشد می دانه صد وزن و غالف گل هر. هدهند گره

یرو غالباً هاگره این و است غالفیک دارای

زازیادی سهم کههستند ثانویه یا اولیه هایشاخه

 Cheghamirza) دهندمی اختصاص خود به را عملکرد

et al., 2013)یواسطه به بوته در تعدادغالف .هرچه

ارتفاع و اصلی هایشاخه شمار مانند دیگری صفات

افزایش به منجر نهایت در کند پیدا افزایش بوته،

همبستگی متعددی مطالعات در شود.می عملکرد

ارتفاع صفت با گیاه در دانهعملکرد بین داریمعنی

 اصلی ساقه ازگرفته منشاء ثانویه هایشاخه تعداد گیاه،

آمد بدست گیاه در دانه تعداد و اولیه هایشاخه و

(Yucel et al., 2006.) رقم دو پژوهش این در

ILC3996وILC482مقاومتبهبیمارینشانواکنش

عملکردی صفات واکنش ارزیابی نظر از اما دادند

گیریشدهمتعلقبهرقمکمترینکاهشدرصفاتاندازه

ILC482بود. 


 ای در ارقام افتراقی نخود در شرایط گلخانه گیری شدهمیانگین صفات اندازه همقایس -4جدول 

Table 4. Mean comparison for different traits of chickpea differential lines under greenhouse conditions 
Root 

dry 

weight
(gr) 

 

Shoot 

Fresh 

weigh

t (gr) 

 

Root 

Fresh 

weight 

(gr) 

 

Shoot Dry 

weight(gr) 
No. of 

secondary 

branches 

No. of 

primary 

branches 

Plant 

height 

(cm) 

Number 

of pod 

per 

plant 

100 

seed 

weight 

(gr) 

Differential 

lines 

0.19 1.52 1.51 0.39 10 2.6 17.95 20.6 32 ILC3996 

0.37 0.9 0.99 0.28 6 1.6 14.59 5.4 14 ILC1929 

0.68 2.68 2.93 0.73 12 3.0 18.97 28.8 35 ILC482 

0.068 0.237 0.395 0.086 1.213 0.496 1.542 1.326 2.752 LSD 
.استدارمعنی%5سطحدرمربوطهLSDازبزرگترعدددوبیناختالف*
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اثراتسادهارقاممختلفنشاننیانگیمسهیمقاجینتا

،(گرم68/2±1/0)ییوزنتراندامهوانیشتریدادکهب

2/0)شهریخشکوزن،(گرم93/2±4/0)شهریتروزن

±4/0)هواییاندامارتفاع،(گرم±68/0

73/0±2/0)ییوزنخشکاندامهوا،(مترسانتی70/18

(گرم ،( دانه صد 35وزن )تعدادگرم(، 8/28غالف

 3±58/0)یاصلیاهشاخهتعدادعدد(، فرعیو(

همچنین.باشدمی ILC482رقمبهمتعلق(58/0±12)

تروزن،(گرم8/0±03/0)ییوزنتراندامهوانیکمتر

±4/0)هواییاندامطول،(گرم99/0±1/0)شهری

هواو(مترسانتی59/14 خشکاندام ییوزن (01/0±

گرم37/0±01/0)شهریو(گرم28/0 رقمبه(

ILC1929.تعلقداشت



 
 Ascochyta rabieiجدایه  20در مقابل  نمودار مقایسه میانگین ارتفاع گیاه سه رقم افتراقی نخود -4شکل 

Figure 4. The comparison of mean plant height among three chickpea differential lines against 20 

isolates of Ascochyta rabiei 
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Figure 5. The comparison of mean of shoot dry weight among three differential lines against 20 

isolates of Ascochyta rabiei 
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 Ascochyta rabieiجدایه  20در مقابل  نمودار مقایسه میانگین وزن خشک ریشه سه رقم افتراقی نخود -6شکل 

Figure 6. The comparison of mean of root dry weight among three differential lines against 20 

isolates of Ascochyta rabiei 



 یریگ جهینت

برق ازبیماری نخود عواملترینمهمزدگی

بارهرچندسالیکباشدکهمیخسارتزایاینمحصول

اپیدمیشدهوخسارتقابلتوجهیبهمزارعنخودوارد

می وکند. بیمارگر باالی خسارت میزان به توجه با

یاهایکنترلی،محدودیتروش مقاوم ارقام از استفاده

متحمل اقتصادیمطمئن، و باترین مبارزه روش ترین
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شدتجدایه در تغییر مشاهده و بررسی مورد های

جدایهبیماری تحقیقاتزایی به نسبت لرستان های

گرانقبلی،ضرورتتحقیقحاضربیشازپیشپژوهش
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سبب شتیتکک استفاده مورد ارقام در تنوع عدم و

زاییباالترشدهاست.هاییباشدتبیماریظهورجدایه

هایاصالحبذربهتواندربرنامهنتایجاینتحقیقمیاز

منظورکاهشخسارتناشیازبیمارگر،ماندگاریبیشتر
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Abstract 

Background and Objectives 

Chickpea is cultivated in the rotation with wheat and barley which plays an important 

role in the sustainable agriculture in the western provinces of Iran. The production of 

chickpea is strictly limited due to some devastating fungal diseases such as Aschochyta 

blight disease.  

Materials and Methods 

During 2017-2018, chickpea fields were monitored for the suspicious samples. Then, 

they were transferred to the laboratory. 100 samples were recovered from 20 local areas, 

and all isolates were categorized into 20 groups based on the geographical regions. From 

each group, one representative was selected for further studies. To investigate the 

pathogenicity and morphological diversity, three different chickpea varieties were 

selected for this study. This investigation was performed in the completely randomized 

block with three replications, and some resistant and production-related features were 

measured. To determine disease severity, a 0–9 rating scale was applied. 

Results 

In this investigation, 100 isolates from 20 local areas were selected. Subsequently, one 

representative from each group was selected. Based on the analytical results, the isolates 

were different in the pathogenicity and morphological at one percent probability level. 

Analytical approaches showed that interaction between isolates and varieties were 

different at all measured features at one percent probability. Among the varieties, for 

features such as the weight of 100 seeds, the number of sheet in each plant, number of 

shoots in each plant, plant height, wet and dry weight of root and upper parts were 

different at five percent similarity level. The variety of ILC482 was the most proficient 

with an average of 35 grams in 100 seed weight. 100 seed weight and the number of 

pods were affected by the disease more than other parameters. The evaluation of disease 

showed the variation among pathogenicity and morphological traits among isolates. In 

surveying the morphological parameters of isolates on CSMDA media, considerable 

mailto:darvishnia.m@lu.ac.ir


Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 43(4), Winter, 2021 

 

differences were observed in colony color, pycnidium shape, and pycnidiospore. The 

isolates were divided into three groups: highly aggressive, medium aggressive and least 

aggressive based on the pathogenicity results. The isolates IL8, IL9, and IL10 had the 

highest pathogenicity on all cultivars. The isolate IL10 had the highest effect on 

morphological characteristics. 

Discussion 

Resistant variety is the best method of control Ascochyta blight due to the high price of 

fungicides and their harms to the environment. Unfortunately, resistance is not durable 

for a long time because of the fungal population's diversity. The interaction of 

differential chickpea varieties and fungal isolates showed different virulence (P<0.01).It 

indicates that varieties are in different levels of resistance level. These variations are 

necessary for the identification and classification of virulence levels among the isolates. 

Differential varieties should contain different resistant genes. Analytical results showed 

that probable differences exist between varieties and isolates at one percent probability. 

Our results revealed that the functional features of chickpea are affected by Ascochyta 

blight. 
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