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 ارزیابی واکنش ژنوتیپ های بین المللی نخود نسبت به بیماری برق زدگی
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 چکید 

این تحقیق بمنرور دستیابی ب  اررام پر محصول و مقاوم ب  بیماری برق زدگی نخود با کشت الینهای ارسالی از ایكاردا و ی  ررک 

بیماری  ا  ب شااو حسا  ب  بیماری برق زدگی در استان ایالم اجرا گردیو. برای انجام این آزمایش چه  ررک ب  امراه ی  ررک حس

متری در اطراف یاان  انجام گرفت. کاشت  8کشت گردیو. کاشت ررک حسا  بعو از ار دو ردیف و امچنین بصورت ی  نوار 

در نیم  دوم آبانماه انجام شو. برای ایجاد آلودگی مصنوعی از بقایای نخود آلوده شوه سال رب  و پخش یكنوایت آنها در مح  

اس ور در میلی لیتر بر روی پالتهای  076و در صورت لاوم از اس ری نمودن سوس انسون اس ور رارچ بمیاان کشت الینها و بین ردیفها 

تعواد  ( Singh and Reddy 1993) آزمایشی استفاده گردیو. پس از کاشت و مشااوه عالئک بیماری با استفاده مقیا  نمره ای 

 نهای مقاوم انتخاب شونو.ب  عنوان الی  FLIP07-314Cالین از جمل  نمون    70

 وا ه اای کلیوی: نخود، منابع مقاومت، اررام مقاوم، برق زدگی نخود

 مقدمه

نخود از مهمترین حبوبات غ ایی کشت شوه در بسیاری از کشوراای تولیو کننوه و مصرف کننوه نخود در یاورمیان  و جنوب 

ر ایران میت نخود ک  بیشترین سطح زیر کشت در بین حبوبات را دشرری آسیاست. بطور کلی با توج  ب  ماایای کشت حبوبات و اا

دارد و نیا اامیت سطح زیر کشت این محصول در استان ایالم  و از طرفی اامیت بیماری برق زدگی نخود و یسارت سنگینی ک  در 

ود، ین  ب  ماارا نخود وارد می شنتیج  اپیومی این بیماری در سالهای مساعو توسع  بیماری یعنی با شرای  رطوبت باال و اوای 

بطوریك  اپیومی این بیماری ار سال   باع  نابودی بسیاری از ماارا استان میگردد. و اینك  بیماری برق زدگی نخود مهمترین بیماری 

می گردد.    بیشتر احسا بوده و از نرر یسارت مقام اول را دارا می باشو، نیاز ب  انجام این آزمایشها برای دستیابی ب  اررام مقاوم ارچ

در شمال غربی ایالت سرحو انووستان ک  اکنون جاو پاسكتان امروزی است  7377بیماری برق زدگی نخود نخستین بار توس  باتلر 

 V.Arx ( Syn : Mycosphaerella rabiei با تلمورف    Ascochyta rabieiگاار  گردیو. عام  ای بیماری رارچ 

Kovachoski ) (Didymella rabiei (kovachevski)    توس   7330ک  نخستین بار در سالKovachevski  در بل ارستان

 مشااوه شو می باشو.

 مواد و روش ها

تكرار اجرا گردیو. ار تیمار شام  ی  ی  چهار متری ک  فاصل  یطو( از  8این تحقیق در رالب طرح بلوکهای کام  تصادفی در 

سانتیمتر می باشو. کاشت با دست بر روی یطو( ایجاد شوه انجام شو، کاشت ررک حسا  بعو از  76سانتیمتر و فاصل  ب ور  36اک 

متری در اطراف یاان  انجام گردیو. برای ایجاد آلودگی مصنوعی از بقایای نخود آلوده  8ار دو ردیف و امچنین بصورت ی  نوار 

رت گرفت. عملیات آماده سازی زمین با انجام شخک و دیس  در شوه سال رب  و پخش آنها در مح  کشت الینها و بین ردیفها صو
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کیلوگرم ازت یالب در اكتار، ک  از منبع اوره تامین می گردد، استفاده شو.  86پاییا صورت گرفت. برای تامین کود مورد نیاز از 

وزاای در طول مااها و ریاداشت شو. در طول فص  رشو درصو سبا شون، زمان گلوای، ارتفاا بوت ، تیپ گیاه و زمان رسیون الینها 

و شرای  مناسب فعالیت عام   مین رطوبت نسبیاموت س  ساعت در روز جهت ت  ب (Mist system)یش  از سیستک م  پا 

 Singh and Reddyپس از مشااوه آلودگی و یسارت بیماری برق زدگی با استفاده از مقیا  نمره ای )  .شواستفاده  بیماری

 لعم  الینها در س  مرحل  رب  از گلوای، گلوای و غالفوای ارزیابی گردیو.( عكس ا 1993

 نتایج و بحث 

الینهای نخود کشت شوه در نیم  دوم آبان ماه، در اوای  آذر جوان  زدنو و درصو جوان  زنی آنها ربت گردیو. بریی الینها بخصوی 

ه، بر ای کمرنح و سفیو با حاشیة تیراای موور ریا رهوهب  صورت لك الین شااو در اوایر اسفنو اولین عالئک بیماری برق زدگی را 

اا نشان دادنو. طبق مشااوات در اردیبهشت ماه ب  دلی  افاایش سرعت رشو گیاه و فرااک بودن شرای  روی برگها، دمبرگ و سار 

تا کشیوة  اای گردت  و ب  صورت لك دمایی و رطوبتی مساعو برای عام  بیماری گستر  عالئک بر روی الین حسا  افاایش یاف

ا  ب  اا، مشااوه گردیو. در الین حساا و نقا( سیاه پیكنیو رارچ در متن لك ای با حاشیة تیره بر روی برگها، دمبرگها و سار رهوه

ار  تشكی  ن نواحی ب  دور سای در ایاا ب  شوت توسع  یافت  و در بریی موارد حلق اابر روی ناحی  انشعابات و انتهای سار توریا لك 

گردیو. ب  این ترتیب در طول فصول اردیبهشت و یرداد تعوادی از گیااان در شو ک  منجر ب  شكستگی سار  و یش  شون آن 

ای عالئک الینهای نخود درس  مرحل  رب  و بعو ازگلوای وغالفوای براسا  مقیا  نمرهارزیابی الین حسا  از بین رفتنو. نتایا

(Singh and Reddy 1991 در ایالم، یادداشت شو. بر این اسا  در ایالم از بین )الین ماننوه  70الین نخود مورد بررسی  06

FLIP07-314C   الین ماننو  88واکنش مقاوم نشان داده وFLIP07-343C    الین ماننو  0نیم  مقاوم وFLIP07-337C  

 د.حسا  و الین شااو محلی نیا واکنش حسا  نشان دا
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