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ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای جو وحشی  Hordeum spontaneumبه شته روسی
گندم Diuraphis noxia
نسیم وجودی یکتا ،1زهرا طهماسبی ،*1مجید میراب بالو 2و فواد فاتحی

3

 -6گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم -2 ،گروه گياهپزشکي ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم-3 ،
دانشکده کشاورزی دانشگاه پيام نور کرج
(تاریخ دریافت95/5/2 :

تاریخ پذیرش)91/4/69 :

چکیده
شته روسي گندم  Diuraphis noxiaیکي از آفات مهم جو است که ناقل بيماریهای ویروسي نيز ميباشد .در این تحقيق مقاومت 33
نمونه از ژنوتيپهای جو وحشي  ،Hordeum spontaneumشامل نمونههایي از مناطق مختلف تنوع جو در جهان ،نسبت به شته روسي گندم
در گلخانه ارزیابي شد .در این آزمایش در مرحله دو برگي ،آلودهسازی با شته روسي گندم انجام شد و  26روز بعد از آلودگي ،ارزیابي به
روش کيفي و بر اساس ميزان کلروز و لوله شدن برگ ،با استفاده از مقياس نه درجهای وبستر و همکاران انجام شد .همچنين محتوای
کلروفيل  b ،aو کلروفيل کل برگ ژنوتيپها اندازهگيری شد .نتایج نشان داد تنوع ژنتيکي زیادی بين ژنوتيپها از لحاظ ميزان کلروز و لوله
شدن برگ وجود دارد ،همچنين ميزان کلروز با کلروفيل  aو  bهمبستگي مثبت و معنيداری داشت .ژنوتيپهای ،IG643373 ،IG436552
 IG6 ،IG643669 ،IG36119 ،IG43655 ،IG669447 ،IG642351 ،IG43654 ،IG623794و  IG2از نظر تمامي صفات مورد بررسي
در گروه مقاوم جای گرفتند.

واژههای كلیدی :پيچيدگي برگ ،کلروز برگ ،کلروفيل
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مقدمه

حمله شته روسي گندم بسيار حساس بوده ولي یوالف و

گياه جو  Hordeum vulgare L.یکي از قدیميترین و

چاودار حساسيت کمتری نشان ميدهند ( Webster et al.,

از اصليترین منابع تأمين غذای دام و انسان در جهان است و

 .)1993نتيجة تغذیة شتهها ،تخریب کلروپالست گياه است

یکي از اولين گياهان اهلي شده برای کشاورزی ميباشد .جو

که سرانجام به کاهش سطح کلروفيل و فعاليت فتوسنتز منجر

تنوع باالیي در سازگاری و نوع استفاده دارد .این عامل به

ميشود ) .(Burd and Elliott, 1996پژوهشهای زیادی

تنهایي ميتواند دليل این باشد که جو موضوع اصلي پژوهش-

تفاوت در حفظ کلروفيل در ارقام مقاوم و حساس در پاسخ

های کاربردی و کشاورزی مي باشد ،از همه مهمتر داشتن

به تغذیه  D. noxiaرا گزارش نمودهاند .گياهان حساس

ژنوم کوچک ،دیپلوئيد و خودگشن بودن جو باعث شده تا

تغييرات در محتوای کلروفيل را نشان ميدهند ( Ni et al.,

بررسيهای فيزیولوژی و ژنتيکي زیادی را به خود اختصاص

 .)2002از جمله تاثيرات این تغييرات ميتوان به گسترش

دهد) .(Mayer et al., 2012جو وحشيHordeum ،

کلروز ،کاهش در کلروفيل ( aو  ،)bکارتنوئيدها و تغييرات

،vulgare L. subsp. spontaneum (C. Koch) Thell.

در فلورسانس کلروفيل اشاره کرد ( ;Miller et al., 1994

والد جو زراعي است و هيبرید بين آنها زایا ميباشد .این

Burd and Elliott, 1996; Rafi et al., 1997; Heng.)Moss et al., 2003; Franzen et al., 2007

گياه به عنوان منبع ژنهای مقاوم در برابر تنشها و نيز ایجاد
تنوع زیستي در جو زراعي استفاده ميشود ( Matus and

خسارت این حشره در مناطق مختلف و در سالهای
مختلف با توجه به ميزبان ،اقليم ،شرایط آب و هوایي ،کنترل

.)Hayes, 2002
در بين آفات مختلف غالت ،شته روسي گندم
)(Mordvilko

noxia

Diuraphis

شيميایي ،وضعيت زراعي گياه ميزبان و غيره متفاوت و حتي
در بعضي مواقع به صد درصد هم ميرسد ( Shekarian et

(Hemiptera:
) Aphididaeیکي از آفات مهم جو در ایران است و فقط از

 .)al., 2001; Najafi Mirak et al., 2004bیکي از مهم-

گياهان خانواده غالت تغذیه ميکند .این حشره ضمن تغذیه از

ترین روشهای کنترل شته روسي ،استفاده از ارقام مقاوم

شيره گياهي ،برگها را به صورت لوله درآورده و به همراه

است که از نظر اقتصادی حائز اهميت زیادی بوده و به

بزاق خود توکسيني به داخل گياه تزریق ميکند که موجب

راحتي قابل تلفيق با سایر روشهای کنترل آفت خواهد بود و

کاهش فتوسنتز و در نتيجه آسيب غشای کلروپالستها شده و

برخالف روشهای شيميایي اثر تخریبي روی محيط زیست

روی برگها ،نوارهای طولي سفيد یا زرد رنگ ایجاد ميکند.

ندارد ( .)Gray et al., 1990یکي از مراحل توليد ارقام

گياهان جوان در اثر حملههای شدید ،به طور معمول از رشد و

مقاوم به آفات ،ارزیابي منابع گياهي و شناسایي منابع ژنتيکي

نمو باز ميمانند .آلودگي در مرحله قبل از ظهور سنبله مي-

مقاومت است ( .)Najafi Mirak et al., 2004bبررسيهای

تواند به پيچش برگ و تغيير شکل سنبلهها نيز منجر شود

انجام شده در زمينه ارزیابي مقاومت به شته روسي گندم بيشتر

( .)Kindler et al., 1995شته روسي گندم عالوه بر

روی گندم صورت گرفته است ،از جمله آنها ميتوان به

خسارت مستقيم ،ناقل برخي بيمارهای ویروسي از جمله

پژوهشهای شکاریان (، )Shekarian, 1998کاظمي و

ویروس زردی کوتولگي جو و ویروس موزایيک جو نيز مي-

همکاران ) ،)Kazemi et al., 2001دری و همکاران ( Dori

باشد ( .)Damsteegt et al., 1992شته روسي گندم از

 ،)et al., 1998وبستر و همکاران ( Webster et al.,

گندم ،جو ،چاودار ،تریتيکاله ،یوالف و شماری از علفهای

 ،)1987دیوتویت ( )Du Toit, 1993و پورتر همکاران

باریک برگ تغذیه ميکند .جو ،گندم و تریتيکاله نسبت به

( )Porter et al., 1993اشاره نمود .پژوهشهایي نيز در
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Namavar, ( تنوع ژنتيکي باال بين آنها شناسایي شده است

زمينه ارزیابي مقاومت به شته روسي گندم روی سایر گونههای

 بنابراین احتمال پيدا کردن ژنوتيپهای مقاوم،)2013

Webste et ( جنس گندميان از جمله جو صورت گرفته است

 گروهبندی ارقام مختلف حساس و مقاوم جو.بيشتراست

al., 1990; Calhoun et al.,1991; Kindler et al.,
1993; Mornhinweg et al., 1995; Nematollahy et
al., 1998; Nematollahy and Ahmadi, 1998;
Shekarian et al., 2000; Sourial et al., 2002;
Ennahli et al., 2009; Nematollahy, 2010;
.)Pourhaji, 2012

 و انتخاب ژنوتيپ مقاوم جو،وحشي به شته روسي گندم
وحشي به شته روسي گندم برای استفاده در برنامه بعدی
.اصالحي از اهداف تحقيق حاضر ميباشد
مواد و روشها
كاشت و پرورش گیاه
H.

 ژنوتيپ جو وحشي33 در این پژوهش

 ژنوتيپ دریافت شده27  ارزیابي شد که شاملspontaneum
 ژنوتيپ جمعآوری شده از غرب و شمال غرب3 از ایکاردا و
.)6 ایران بود ( جدول

در ارزیابي مقاومت ژنوتيپها و جمعيتهای گياهي به
 هر قدر دامنه انتخاب مواد مورد ارزیابي،آفات و بيماریها
 ارزش مطالعه،وسيعتر و از مناطق جغرافيایي وسيعتری باشد
بيشتر و شانس انتخاب ژنوتيپ مقاوم با پتانسيل باال افزایش
(H.  لذا در این مطالعه ژنوتيپهای جو وحشي،ميیابد

 از کليه مناطق پراکنش و خاستگاههای جوspontaneum)
در سراسر جهان جمعآوری شدند و در بررسيهای قبلي وجود

 مشخصات ژنوتيپهای جو وحشي استفاده شده در این تحقيق-6 جدول
Table1. Charactristics of wild barley genotypes used in this study
Row

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Accession number

IG 120790
IG 38654
IG 38669
IG 40155
IG 117888
IG 40154
IG 39919
IG 120794
IG 39565
IG 140189
IG 144170
IG 137596
IG 120793
IG 129152
IG 38936
IG 142356
IG 119447
IG 38657
IG 121853
IG 139141
IG 142486
IG 119438
IG 40152
IG 140352
IG 39489
IG 140073
IG 140302

Collection location
Province

Country

Krasnvvdsk
Faryab
Samangan
Kashkadrya
Aydlyb
Kashkadrya
Svydya
Ashgabat
West Bank
Kulyab
Alsalt
Arart
Ashgabat
Nineveh
West Bank
Svghad
Aydlyb
Kandahar
Svydya
Alkrak
Svghad
Hvms
Svrkhan darya
Kulyab

Turkmenistan
Afghanistan
Afghanistan
Uzbekistan
Syria
Uzbekistan
Syria
Turkmenistan
Palestine
Tajikistan
Jordan
Armenia
Turkmenistan
Iraq
Palestine
Tajikistan
Syria
Afghanistan
Syria
Jordan
Tajikistan
Syria
Uzbekistan
Tajikistan
Syria
Tajikistan
Tajikistan
Iran
Iran
Iran

Dushanbe
Kulyab
Kurdistan
Kermanshah
Kermanshah

Latitude

Longitude

N38 25 55
N35 44
N36 16
N38 57
N36 12 30
N38 48
N32 36 00
N38 35
N31 46 20
37.82496
N32.10835
N39 47
N38 30
N36 21
N32 24
N39 48 04
N35 32 45
N31 40
N32 37 30
N31 19.786
N40 07 30
N35 00 48
N37 48
38.25927
N35 00
38.37815
38.09862
N35 0 55
N24 32 08
N24 25 01

E056 16 44
E063 59
E068 01
E66 50
E36 46 38
E66 28
E36 44 30
E57 07
E35 15 37
70.18093
E35.74527
E45 22
E56 50
E43 08
E35 06
E68 53 35
E37 01 20
E65 29
E36 46 25
E35 43.341
E69 13 57
E36 42 09
E67 00
69.83140
E038 00
68.70809
69.79325
E46 57 52
E48 01 39
E47 02 44
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تعدادی از بذور نمونههای مورد بررسي را انتخاب و بعد از

اندازهگیری میزان رنگیزههای فتوسنتزی گیاه

ضدعفوني کردن ،در ظرف پتری کشت نموده و داخل اتاقک

برای اندازهگيری رنگيزههای فتوسنتزی از روش ليختنتالر

رشد قرار داده شدند .بذور را به مدت یک هفته در دمای 67

( )Lichtenthaler, 1987استفاده شد .در این روش ابتدا

درجه سلسيوس قرار داده ،سپس بعد از جوانهزني به منظور

مقدار  3/25گرم برگ فریز شده با استفاده از  5ميليليترآب

بهارهسازی دمای اتاقک رشد به  4درجه سلسيوس کاهش داده

مقطر در هاون چيني به طور کامل سایيده شد تا توده

شد و بذور به مدت شش هفته در این دما نگهداری شدند .پس

یکنواختي به دست آید .مخلوط حاصل را به یک لوله فالکون

از جوانهزني و طي دوره بهارهسازی ،بذور در گلدانهایي که

منتقل کرده و حجم آن با آب مقطر به  62/5ميليليتر رسانده

با ترکيبي از خاک مزرعه ،ماسه و کود حيواني بهترتيب به

شد 3/5 .ميليليتر از عصاره نمونه را برداشته و با  4/5ميليليتر

نسبتهای  6:2:2پر شده بودند ( 3گلدان از هر ژنوتيپ) کشت

استون  63درصد در فالکون دیگر ریخته ،پس از مخلوط

شدند.

کردن آن ،محلول حاصل به مدت  63دقيقه در  3333دور بر

آلودگی با شته روسی گندم

دقيقه سانتریفيوژ شد.

زماني که گياهچهها به مرحله دو تا سه برگي رسيدند (دو

پس از سانتریفيوژ ،محلول رویي برداشته شده و در طول

هفته بعد از کشت) آلودگي با شته روسي گندم صورت

موجهای  141 ،113و  473نانومتر و با استفاده از

گرفت .شتههای مورد نياز برای آلودگي از حاشيه مزارع

اسپکتروفتومتر طول موج جذبي خوانده شد .از استون 63

گندم استان ایالم جمعآوری و به انکوباتور با شرایط دمای

درصد به عنوان بالنک دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده شد.

 25±6درجه سلسيوس ،رطوبت نسبي  65درصد و دوره نوری

رنگيزههای فتوسنتزی بر اساس فرمولهای زیر محاسبه شدند:
(Chla =62/26)A663( – 2/66)A646

 64:63ساعت روشنایي و تاریکي منتقل شد ( Gray et al.,

 .)1990برای دست یافتن به تعداد مورد نياز شته جهت

(Chlb = 23/63)A646( – 5/33 )A663

آلودگي گياهان در مراحل مختلف و ایجاد جمعيت خالص،

ChlT = Chla+ Chlb

شتهها روی رقم جو سرارود (رقم حساس) ( Hamedanian

 )et al., 2010تکثير شدند .برای ایجاد آلودگي ،تعداد پنج
عدد شته بالغ بيبال طبق روش ميلر ( )Miller, 1992روی هر
کدام از گياهچهها رهاسازی شد ،و  26روز بعد از رهاسازی،
عالئم مربوط به خسارت ثبت شد.
ارزیابی مقاومت ژنوتیپها
در این بررسي ارزیابي مقاومت گياهان به روش کيفي و
در مرحله گياهچه انجام شد .در روش کيفي ،ميزان کلروز
برگها و همچنين لوله شدن برگها به طور مجزا با استفاده
از مقياسهای نه درجهای وبستر و همکاران ( Webster et

 )al., 1987اندازهگيری شد (جدول .)2

تجزیه دادهها
پس از جمعآوری دادهها ،قبل از انجام تجزیه واریانس،
نسبت به برقرار بودن مفروضات تجزیه واریانس با استفاده از
نرمافزار  Minitab.16اقدام شد .با توجه به نرمال نبودن داده-
های کلروز و لوله شدن برگ از تبدیل جذری آنها استفاده
شد ،سپس تجزیه واریانس دادهها در قالب یک طرح آزمایشي
کامالً تصادفي و مقایسه ميانگين تيمارها به روش دانکن با
استفاده از نرمافزار آماری  SAS 9.1انجام شد .تجزیه خوشه-
ای و تجزیه همبستگي دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS.16

انجام شد.
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جدول  -2مقياسهای استفاده شده برای ارزیابي مقاومت ژنوتيپهای جو به شته روسي گندم در مرحله گياهچه بر اساس کلروز و
لوله شدن برگ )(Webster et al., 1987
Table 2. The used scales for evaluation of barely cultivars resistance to Russian wheat aphid in seedling
)stage based on leaf chlorosis and leaf rolling (Webster et al., 1987
Score
Leaf rolling
*Score
Leaf chlorosis
1
<10%
1
Healthy plant
2
10-20%
2
Prominent chlorosis spots
3
20-30%
3
< 15% chlorosis
30-40%
15-25% chlorosis
4
4
40-50%
25-40% chlorosis
5
5
50-60%
40-55% chlorosis
6
6
60-70%
55-70% chlorosis
7
7
70-80%
70-85% chlorosis
8
8
>
80%
Represents
dead plants
9
9
* 1-4: Resistant; 5: Intermediate; 6-9: Susceptible
: 1-2: Resistant; 3-4: Moderately resistant; 5-7: Moderately susceptible; 8-9: Susceptible

نتایج

گروه حساس قرار گرفتند ،جزء ژنوتيپهای حساس از نظر

ارزیابی مقاومت ژنوتیپها بر اساس كلروز و لوله

ميزان کلروز معرفي شدند .ژنوتيپهای 669447 ،IG626653

شدن برگ

 IGو  IG39969هر سه مربوط به کشور سوریه و ژنوتيپ

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس ،بين ژنوتيپهای

 IG36154مربوط به کشورافغانستان ،دارای نمرههایي بين  5تا

مورد بررسي اختالف معنيداری از نظر صفات ميزان کلروز

 1بودند که بر اساس این درجهبندی در گروه حد واسط قرار

( (F= 22/62, dft=29, dfe=2373, p<3/3336و ميزان

گرفتند و مقاومت متوسطي از خود نشان دادند 22 .ژنوتيپ

,

باقيمانده بر اساس مقياسهای وبستر دارای نمره  6-4ميباشند

= (F= 613/46dftدر سطح احتمال یک درصد وجود

و جزء ژنوتيپهای مقاوم از نظر کلروز محسوب ميشوند.

داشت.

ژنوتيپ  IG643373مربوط به کشور تاجيکستان و ژنوتيپ

لوله شدن (29, dfe= 2373, p<3/3336

بر اساس ميانگين ميزان کلروز (جدول  ، )3ژنوتيپ

 IG623794مربوط به کشور ترکمنستان ،دارای کمترین

 IG644673مربوط به کشور اردن IG 36157 ،مربوط به

مقدار کلروز برگ بودند .بنابراین بين این دو ژنوتيپ از نظر

کشور افغانستان IG667666 ،مربوط به کشور سوریه و

ميزان کلروزه شدن مقاومت باالتری نسبت به سایر ژنوتيپها

 IG629652مربوط به کشور عراق ،بر اساس درجهبندی

داشتند.

وبستر و همکاران در گروه حساس جای گرفته و دارای نمره

ميانگين صفت لوله شدن برگ (جدول  )3نشان داد که

کيفي  1-9ميباشند .ژنوتيپ  IG629652که مربوط به کشور

ژنوتيپ  IG643373مربوط به کشور تاجيکستان ،با نمره 6/67

عراق است ،بيشترین مقدار کلروز برگ را از خود نشان داد و

دارای کمترین ميزان لوله شدن برگ بود و همراه با ژنوتيپ-

دارای نمره کيفي  9ميباشد که بيانگر این موضوع است که

های  IG 623794مربوط به کشور ترکمنستان و IG642351

این ژنوتيپ به شدت حساس و دارای کلروز باالیي است .این

مربوط به کشور تاجيکستان ،مقاومترین ژنوتيپها از نظر لوله

ژنوتيپ به همراه ژنوتيپ  IG667666که دارای نمره کيفي

شدن برگ هستند .ژنوتيپهای  IG2مربوط به کشور ایران،

 6/62بود و ژنوتيپ  IG644673و  IG 36157که هر دو در

 IG643373مربوط به کشور تاجيکستان IG623794 ،مربوط
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 ميانگين صفات کلروز و پيچيدگي برگ ژنوتيپهای جو درشرایط آلودگي با شته روسي در مرحله گياهچه-3 جدول
Table 3. Mean of leaf chlorosis and leaf rolling in barely genotypes under infestation with Russian wheat
aphid at seedling stage
Genotype

Plant chlorosis

IG129152

9.00

IG117888

8.82

IG144170

7.93

IG38657

6.54

IG121853

5.95

IG119447

5.25

IG39919

5.17

IG38654

5.16

IG137596

4.35

IG139141

3.75

IG120790

3.69

IG120793
IG1
IG142486
IG39489

3.44
3.40
3.38
3.29

IG119438

3.21

IG38936

3.14

IG140352

2.72

IG140302

2.68

IG2
IG140189

2.45
2.44

IG39565

2.31

IG40155
IG38669

2.16
2.15

IG3

2.10

IG40152
IG142356
IG40154
IG120794
IG140073

2.06
1.60
1.46
1.37
1.06

Reaction based on
Plant chlorosis
susceptible
susceptible
susceptible
susceptible
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistance
Resistance
Resistance
Resistance
Resistance
Resistance
Resistance

Leaf rolling
1.98
6.39
6.19
5.01
5.04
1.92
6.2
6.00
6.73
4.00
6.90
4.73
3.45
3.13
4.2
5.6
5.54
4.20
5.18
1.30
3.09
5.04
2.31
2.97
7.4
2.09
1.38
1.94
1.40
1.17

reaction based on
Leaf rolling
Resistant
Moderately
susceptible
Moderately
susceptible
Moderately Resistant
Moderately
susceptible
Resistant
Moderately
susceptible
Moderately Resistant
Moderately
susceptible
Semi-Resistance
Moderately
susceptible
Moderately Resistant
Moderately Resistant
Moderately Resistant
Moderately Resistant
Moderately
susceptible
Moderately
susceptible
Moderately Resistant
Moderately
susceptible
Resistant
Moderately Resistant
Moderately
susceptible
Resistant
Resistant
Moderately
susceptible
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant
Resistant

 مربوط به کشور ایران با نمرهIG 3  ژنوتيپ.برگ ميباشد

، مربوط به کشور ازبکستانIG43654 ،به کشور ترکمنستان

 ژنوتيپهای. دارای بيشترین پيچيدگي برگ بود7/4 کيفي

 مربوطIG669447 ، مربوط به کشور تاجيکستانIG642351

 مربوط بهIG 36931 ، مربوط به کشور سوریهIG669436

 به طور، مربوط به کشور عراقIG629652 به کشور سوریه و

، مربوط به کشور تاجيکستانIG643332 ،کشور فلسطين

معنيداری درصد پيچيدگي کمتری داشتند و از مقاومت

 مربوط به کشورIG3 ، مربوط به کشور فلسطينIG39515

- این ژنوتيپها بر اساس این درجه.باالتری برخوردار بودند

IG644673 ، مربوط به کشور سوریهIG667666 ،ایران

 بودند که نشان از مقاومت2 بندی دارای نمره کيفي کمتر از

، مربوط به کشور افغانستانIG36157 ،مربوط به کشور اردن

باالی این ژنوتيپها به شته روسي گندم بر اساس لوله شدن
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 IG626653مربوط به کشور سوریه IG39969 ،مربوط به

نداشت و به عنوان ژنوتيپهای با کمترین مقادیر کلروفيل a

کشور سوریه IG36154 ،مربوط به کشور افغانستان637591 ،

در این ارزیابي بودند .بر اساس نتایج مقایسه ميانگين برای

 IGمربوط به کشور ارمنستان و  IG623793مربوط به کشور

صفت کلروفيل  ،bژنوتيپ  IG43654مربوط به کشور

ترکمنستان ،با نمره کيفي بين  5/36-7/4بر اساس مقياسهای

ازبکستان ،دارای بيشترین مقدار کلرفيل  bبود و با ژنوتيپهای

وبستر جزء گروه نيمه حساس تلقي ميشوند .ژنوتيپهای

،IG36931 ،IG623793 ،IG6،IG2 ،IG 643373

،IG6 ،IG642461 ،IG39469 ،IG643352 ،IG643669

 IG43652 ،IG643669 ،IG36119و  IG3اختالف معني-

 G623793و  IG639646دارای نمره کيفي بين  3-4بودند و

داری از نظر کلروفيل  bنداشت و این ژنوتيپها باالترین

طبق معيارهای وبستر مقاومت متوسطي نسبت به لوله شدن

مقدار کلروفيل  bرا نسبت به سایرین داشتند .ژنوتيپ 629652

برگ از خود نشان دادند .در این بررسي ژنوتيپ با حساسيت

 IGمربوط به کشور عراق ،دارای کمترین مقدار کلروفيل b

باال نسبت به لوله شدن برگ شناسایي نشد.

بود و با ژنوتيپهای IG36157 ، IG667666 ، IG644673

ارزیابی مقاومت ژنوتیپها بر اساس رنگیزههای

اختالف معنيداری نداشت .این ژنوتيپها کمترین مقدار

فتوسنتزی

کلروفيل  bرا در این ارزیابي داشتند.

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس بين ژنوتيپهای

بر اساس نتایج مقایسه ميانگين برای کلروفيل کل ،ژنوتيپ

مورد بررسي ،اختالف معنيداری از نظر صفات کلروفيل a

 IG43654مربوط به کشور ازبکستان ،دارای بيشترین مقدار

( ،(F= 3/2, dft=29, dfe=13, p< 3/336کلروفيل b

کلروفيل کل بود و با ژنوتيپهای ،IG6 ،IG2 ،IG 643373

( (F= 3/54, dft=29, dfe= 13, p<3/336و کلروفيل کل

 IG36931 ،IG623793و  IG36119اختالف معنيداری

( (F= 3/45, dft= 29, dfe=13, p<3/336در سطح

نداشت .بنابراین این ژنوتيپها باالترین مقدار کلروفيل کل را

احتمال یک درصد وجود دارد که بيانگر تنوع بسيار باال بين

دارا بودند .ژنوتيپ  IG629652مربوط به کشور عراق،

ژنوتيپهای مورد برسي ميباشد.

کمترین مقدار کلروفيل کل را داشت و با ژنوتيپهای

بر اساس نتایج مقایسه ميانگين صفات کلروفيل ،a

 IG667666 ،IG644673و  IG36157اختالف معنيداری

کلروفيل  bو کلروفيل کل (جدول  ) 4ژنوتيپها در دستههای

نداشت .بنابراین این ژنوتيپها کمترین مقدار کلروفيل کل را

جداگانهای قرار گرفتند و تفاوت معنيداری در ميانگين این

در این ارزیابي داشتند.

صفات مشاهده شد .بر اساس نتایج ،مقایسه ميانگين برای

گروهبندی ژنوتیپها بر اساس كلیه صفات

صفت کلروفيل  ،aژنوتيپ  IG43654مربوط به کشور

گروهبندی ژنوتيپها بر اساس ميزان پيچيدگي ،ميزان

ازبکستان ،دارای بيشترین مقدار کلرفيل  aبود و با ژنوتيپهای

کلروز و درصد کلروفيل  b ،aو کل برگ در آلودگي با شته

 IG623793 ،IG6 ،IG2 ،IG 643373و  IG36931اختالف

روسي با استفاده از تجزیه خوشهای با خط برش در فاصله

معنيداری نداشت و همگي از مقادیر باالتر کلرفيل  aنسبت به

پنج (شکل  ،)6ارقام را در سه گروه ،مقاوم ،متوسط و حساس

سایر ژنوتيپها برخوردار بودند .این ژنوتيپها از نظر ميزان

طبقهبندی نمود .یعني ژنوتيپهای  IG436552مربوط به

کلروز همان ژنوتيپهایي هستند که مقاومت باالیي از خود

کشور ازبکستان ،ژنوتيپ  IG643373مربوط به کشور

نشان دادند .ژنوتيپ  IG629652مربوط به کشور عراق،

تاجيکستان IG623794 ،مربوط به کشور ترکمنستان43654 ،

دارای کمترین مقدار کلروفيل  aبود و با ژنوتيپهای

 IGمربوط به کشور ازبکستان IG642351 ،مربوط به کشور

 IG667666 ،IG644673و  IG 36157اختالف معنيداری

تاجيکستان IG669447 ،مربوط به کشور سوریهIG43655 ،
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61

644673 ، مربوط به کشور سوریهIG667666 ،کشور عراق

 مربوط به کشورIG36119 ،مربوط به کشور ازبکستان

 مربوط به کشورIG626653 ، مربوط به کشور اردنIG

IG6، مربوط به کشور تاجيکستانIG643669 ،افغانستان

 مربوط به کشور افغانستان در گروهIG36157 سوریه و

643373 ، مربوط به کشور ایرانIG2 ،مربوط به کشور ایران

حساس جای گرفتند و مابقي ژنوتيپهای مورد بررسي

 از نظر تمامي صفات مورد،مربوط به کشور تاجيکستانIG

.مقاومتي حد واسط از این دو گروه را دارا هستند

 مربوط بهIG629652  ژنوتيپهای،بررسي در گروه مقاوم

 و کلروفيل کل در ژنوتيپهای جو آلوده به شته روسي در مرحله گياهچهb  کلروفيل،a  مقایسه ميانگين صفات کلروفيل-4 جدول
Table 4. Mean comparison of Chlorophyll a, b and total Chlorophyll in barely genotypes infestated with
Russian wheat aphid at seedling stage
Genotype
Total Chlorophyll
Chlorophyll b
Chlorophyll a
IG40154
1.159A
1.56 A
2.72A
IG140073
0.96AB
1.39AB
2.35AB
IG2
0.957 AB
1.28ABCD
2.23ABC
IG1
0.883ABC
1.34 ABC
2.23ABC
IG120790
0.819ABCD
1.17ABCD
1.986ABCD
IG38936
0.816 ABCD
1.14ABCDE
1.947ABCD
IG38669
0.782BCD
1.13ABCDE
1.914ABCD
IG140189
0.741BCD
1.09ABCDE
1.833BCD
IG40152
0.739BCD
1.081ABCDEF
1.819BCD
IG3
0.725BCDE
1.073ABCDEF
1.798BCDE
IG139141
0.706BCDE
1.012BCDEF
1.72 BCDE
IG39919
0.698BCDE
1.015BCDEF
1.71 BCDE
IG120794
0.696BCDE
0.978BCDEF
1.67 BCDE
IG142356
0.686BCDE
0.988BCDEF
1.68 BCDE
IG120793
0.679BCDEF
0.928 BCDEF
1.61 BCDE
IG40155
0.617BCDEF
0.877BCDEFG
1.49 BCDEF
IG38654
0.615BCDEF
0.897BCDEFG
1.52 BCDEF
IG39489
0.599BCDEF
0.847CDEFG
1.45CDEF
IG119438
0.571 CDEFG
0.802CDEFGH
1.37CDEFG
IG140352
0.570 CDEFG
0.802CDEFGH
1.37 CDEFG
IG140302
0.565CDEFG
0.760DEFGH
1.32 CDEFG
IG137596
0.519CDEFGH
0.785DEFGH
1.305DEFG
IG142486
0.496DEFGH
0.675 EFGHI
1.17DEFGH
IG39565
0.476DEFGH
0.658EFGHI
1.13DEFGH
IG119447
0.442 DEFGH
0.653EFGHI
1.09DEFGH
IG121853
0.353EFGH
0.550FGHI
0.903EFGH
IG38657
0.309FGHI
0.391 GHIJ
0.701 FGHI
IG117888
0.228GHI
0.285HIJ
0.514GHI
IG144170
0.165HI
0.191IJ
0.356HI
IG129152
0.000L
0.000j
0.000L
Means in each column followed by similar letter (s) are not significantly different at 5% probability level, using
Duncan's Multiple Range test.
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Label
Num
IG142356
27
IG120794
29
IG40155
28
IG140189
21
IG38669
24
IG40152
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IG1
13
IG2
20
IG140073
30
IG40154
23
IG39919
7
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8
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9
IG120790
11
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17
IG3
25
IG119438
16
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IG39565
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IG139141
10
IG120793
12
IG39489
15
IG140352
18
IG142486
14
IG119447
6
IG38657
4
IG121853
5
IG117888
2
IG144170
3
IG129152
1

شکل  -6گروهبندی ژنوتيپهای جو با استفاده از تجزیه خوشهای بر اساس صفات پيچيدگي و کلروز برگ آلوده به شته روسي در
مرحله گياهچه
Figure 1. Classification of barely genotypes using cluster analysis based on leaf chlorosis and leaf rolling
infested with Russian wheat aphid at seedling stage

همبستگي صفات مورد ارزیابي (جدول  )5نشان داد که

ميان این صفات همبستگي وجود ندارد .ولي ميان کلروفيل  aو

ميزان کلروز با لوله شدن برگ همبستگي معنيداری در سطح

کلروفيل  bهمبستگي مثبت و معنيداری ( (r=3/99وجود

احتمال پنج درصد داشت .همبستگي بين ميزان لوله شدن برگ

داشت.

با صفات کلروفيل  aو کلروفيل  bمعنيدار نبود و در نتيجه

وجودی و همکاران ،ارزیابي مقاومت ژنوتيپهای جو وحشي به شته روسي گندم
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جدول  -5ضرایب همبستگي صفات مورد مطالعه جو آلوده به شته روسي در مرحله گياهچه
Table 5. Correlation coefficients of studied traits in barely infested with Russian wheat aphid at seedling
stage
leaf rolling
Chlorophyll a
Chlorophyll b
leaf chlorosis
leaf chlorosis
1

1

1
**0.993

1

*0.487

leaf rolling

-0.271ns
-0.261ns

**-0.785
**-0.789

Chlorophyll a
Chlorophyll b

ns, * and **: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively

بحث

صفت لوله شدن برگ و کلروز برگ ناشي از تغذیه شته

نتایج این تحقيق نشان داد که ژنوتيپهای مورد آزمایش

روسي گندم ،توصيه ميشود از آنها به عنوان دو صفت

اختالف معنيداری از لحاظ ميزان لوله شدن برگها ،ميزان

مستقل برای ارزیابي مقاومت ژنوتيپها به شته روسي گندم

کلروزه شدن و ميزان کلروفيل با یکدیگر داشتند و این آفت

استفاده شود .در این تحقيق ،مشابه آزمایشهای اسکات و

ميتواند بيشتر صفات مرفولوژیکي و فيزیولوژیکي این گياه را

همکاران ( )Scott et al., 1991و کونگولو و همکاران

تحت تأثير قرار دهد .خسارت گياهي حاصل از تغذیه شته

( )Nkongolo et al., 1990و بر خالف آزمایشهای بورد و

روسي ترکيب پيچيدهای از پاسخهای بيوشيميایي،

همکاران ( )Burd et al., 1993و کلهون و همکاران

مورفولوژیکي و فيزیولوژیکي است ( Hamedanian et al.,

( )Calhoun et al., 1991همبستگي مثبت و معنيداری بين

.)2010
به طور کلي ژنوتيپهای  IG667666و  IG644673از

ميزان لوله شدن و ميزان کلروزه شدن برگها مشاهده شد.

نظر لوله شدن برگ نيمه حساس و از نظر کلروز در گروه
حساس قرار گرفته و در نتيجه حساسترین ژنوتيپها در ميان
ژنوتيپهای مورد بررسي از نظر لوله شدن برگ و کلروز
هستند .در حاليکه ژنوتيپهای  IG643373مربوط به ،
 IG 43654 ،IG623794و  IG642351از نظر هر دو صفت
در گروه مقاوم قرار گرفتند و به عنوان مقاومترین ژنوتيپها
شناخته ميشوند و ميتوان در پژوهشهای ژنتيکي و کشت در
مناطق مورد حملهی شته روسي گندم استفاده کرد .ميزان لوله
شدن برگها ،در تعيين ارقام مقاوم بسيار مهم ميباشد زیرا بر
اساس تحقيقات کيندلر و اسپرینگر ( Kindler and

 )Springer, 1991لوله شدن زیاد برگها ،شتهها را از تماس
مستقيم حشرهکشها و دشمنان طبيعي حفظ کرده و مانند یک
حفاظ برای آنها عمل ميکند و در نتيجه از کارآیي کنترل
بيولوژیکي و شيميایي ميکاهد .با وجود همبستگي باال بين دو

ضریب همبستگي معنيدار بين دو جزء مقاومت یعني ميزان
کلروز برگ و ميزان لوله شدن برگ ( ،(r=3/467بيانگر این
نکته است که غربال برای هر کدام از این صفات به تنهایي نيز
ميتواند به شناسایي ارقام مقاوم منجر شود ،ولي در بعضي
موارد ژنوتيپهایي با لوله شدن برگ باال و کلروز پایين و یا
برعکس دیده ميشود و این امر باعث ميشود که استفاده از
درجهبندیها بر اساس هر دوی این صفات به طور یکجا مثل
درجهبندی دیوتویت ( ، )Du Toit, 1993برای ارزیابي
مقاومت ارقام از دقت کافي برخوردار نباشد .بنابراین برای
رسيدن به نتيجه مطلوب در ارزیابيها بهتر است از هر دو
صفت استفاده شود و رقمي به عنوان مقاوم معرفي شود که هم
ميزان لوله شدن برگ کمتری داشته و هم از ميزان کلروز
برگ کمتری برخوردار باشد ( Hamedanian et al.,

 .)2010دری و همکاران ( )Dori et al., 1998نيز برای
بررسي نحوهی توارث مقاومت به شته ،کلروز و لوله شدن
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برگ ناشي از تغذیه شته را به عنوان دو صفت مستقل مورد

ارقامي هستند که کلروز کمتر دارند و رابطه معنيداری و منفي

مطالعه قرار دادند .بر اساس ميزان لوله شدن برگ ،ژنوتيپ

بين این صفات وجود داد .پژوهشهای زیادی تفاوت در

خيلي مقاوم و یا خيلي حساس در بين ژنوتيپهای تحت

محتوای کلروفيل را در ارقام مقاوم و حساس در پاسخ به تغذیه

آزمایش مشاهده نشد.کيندلر و اسپرینگر ( Kindler and

 D. noxiaرا گزارش نمودهاند .در این بررسيها گياهان

 )Springer, 1991نيز از بين  64ژنوتيپ جو مورد آزمایش

مقاوم تفاوتهای کمتری در محتوای کلروفيل خود در پاسخ

فقط دو ژنوتيپ را به عنوان ژنوتيپ مقاوم معرفي کردند.

به تغذیه  D. noxiaنسبت به گياهان کنترل نشان دادند

بين کلروفيل  aو کلروفيل  bهمبستگي معنيدار و باالیي
وجود داشت .وجود همبستگي منفي و معنيدار بين کلروفيل

( ;Miller et al., 1994; Burd and Elliott, 1996

.)Heng-Moss et al., 2003; Franzen et al., 2007

 ،aکلروفيل  bبا ميزان کلروز بيانگر این موضوع است که تنش

در کل بر اساس تمامي صفات مورد بررسي ژنوتيپهای

آفت (شته روسي گندم) موجب کاهش مقدار رنگيزههای

،IG436552

،IG643373

،IG623794

،IG43654

فتوسنتزی شد .کاهش مقدار رنگيزههای فتوسنتزی در شرایط

،IG642351

،IG669447

،IG43655

،IG36119

تنش ميتواند به طور عمده به دليل تخریب ساختمان

 IG2 ،IG6 ،IG643669و  IG643373از نظر تمامي صفات

کلروپالست و دستگاه فتوسنتزی ،فتواکسيداسيون کلروفيلها،

مورد بررسي در گروه مقاوم جای گرفتندکه ميتوان با انتقال

واکنش آنها با اکسيژن فعال ،تخریب پيش مادههای سنتز

ژنهای مقاومت از این ژنوتيپها به ارقام جو مطلوب و

کلروفيل و ممانعت از بيوسنتز کلروفيلهای جدید و فعال شدن

سازگار به مناطق کشت جو کشور ،مقاومت گندم به شته

آنزیمهای تجزیه کننده کلروفيل از جمله کلروفيالز و

روسي گندم را به دست آورد .به منظور غلبه بر این آفت در

اختالالت هورموني باشد ( El-Tayeb, 2005; Neocleous

مزارع جو ،استفاده از این منابع مقاومت در برنامههای اصالحي

)and Vasilakakis, 2007که ميتوان نتيجه گرفت که

برای توسعه ارقام مقاوم ضروری به نظر ميرسد.

بيشتر ارقامي که کلروفيل  ،aکلروفيل  bبيشتر دارند همان
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Abstract
Russian Wheat Aphid, Diuraphis noxia is an important pest on barely, which is also the vectors of
viral diseases. In order to identify resistant genotypes, resistance of 30 wild barley genotypes, including
international Hordeum spontaneum germplasms, was evaluated in the greenhouse experiments. In this
experiment, plants infested with aphids at two-leaf stage and 21 days after infestation, were assessed
qualitatively for leaf rolling and leaf chlorosis, based on a scale from 1 to 9 In the experiment, the content
of chlorophyll a, b and total chlorophyll were evaluated. Results showed genetic variation among
genotypes for leaf chlorosis and leaf rolling. Moreover, a significant positive correlation was found
between leaf chlorosis and chlorophyll a and b, in general, according to all traits, genotypes of IG401552,
IG140073, IG120794, IG40154, IG142356, IG119447, IG40155, IG38669, IG140189, IG1 and IG2 were
placed in resistant group.
Key words: Chlorophyll, leaf chlorosis, leaf rolling.
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