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  چکیده

رقم و  10در  بررسی میکوفلور بذريمنظور  ایستگاه تحقیقات کشاورزي اردبیل به در 1391- 92این بررسی در سال 
هاي کامل تصادفی با سه تکرار قالب طرح بلوك در این ارقام. انجام گرفت ژنوتیپ امیدبخش جو در شرایط آبی در منطقه اردبیل

 5-7در پاکت هاي کاغذي به آزمایشگاه منتقل و در دماي  پس از برداشت، بذرها. در آزمایش یکنواخت مورد بررسی قرار گرفتند
یابند از هایی که توسط بذور انتقال میبه منظور بررسی و تعیین قارچ .گراد براي عملیات بعدي نگهداري شدنددرجه سانتی

کشت در ماسه مرطوب ، )Agar plate( ، کشت روي آگار غذایی)Blotter Method(استفاده از کاغذ صافی مرطوب هاي روش
)Hiltner test(،  استفاده از دستگاه جوانه زنی بذر)Seed Germenator( شستشوي بذر ،)Washing test( روش انجمادي  و
)Freezing Method (هاي تشخیص داده شده قارچیابند هایی که توسط بذور انتقال میدر بررسی و تعیین قارچ .استفاده گردید

 ،Alternaria، Cladosporium ،Curvularia، Drechslera، Fusarium، Nigrospora، Penicilliumهاي  از جنس
Rhizopus و Ulocladium بودند .  
  

  ي امید بخش جو، شرایط آبی، میکوفلور بذري جوهاژنوتیپ :کلمات کلیدي 
  

  مقدمه
در ایران ). 4( است ایران جمله از جهان در هازراعت ساده ترین و سازگارترین از یکی .Hordeum vulgaris L علمی نام با جو        
ته و میزان خسارت وارده به محصول جو شرقی و اردبیل مورد مطالعه قرار گرفهاي آذربایجانهاي قارچی بذرزاد جو در استانبیماري

 مختلــف نقــاط از بــذر نمونــه پــانزده میکوفلـور بررسـی در). 3(برآورد شده است % 10ها در این استان ها توسط این بیماري
 بیماري. )18( نــدودب Ustilago hordei تلیوســپورهاي بــهه آلـــود بـــذرها ازه نمونـــ ده خوزســـتان، جملـــه از کــشور
 سالم بذرهاي سبب آلودگی و کاهدمی نیز آن اي علوفه و ارزش  غذایی از سطح، واحد در محصول بر کاهش عالوه جو سخت سیاهک

 ضدعفونی بذر کشاورزان آفریقا که و خاورمیانه نواحی در). 24(شود  می ها آن ظاهري کیفیت کاهش و تیره رنگ تلیوسپورهاي با
 و زرد زنگ). 17( کنند می وارد محصول به توجهی قابل خسارت اقتصادي سخت سیاهک خصوص ها به ارند سیاهککمی را نشده
-ژن از ها استفادهبیماري این با مبارزه راههاي از یکی. شودمی محسوب جهان در گیاه جو مخرب زايبیماري عوامل جمله از ايقهوه
 متنوع مقابل نژادهاي در و مختلف هايمحیط در طوالنی، زمانی دوره یک در قاومتم ایجاد باعث که باشدمی تدریجی مقاومت هاي
 .)15(باشد می شیمیایی مبارزه مثل هاي دیگرروش از کارآمدتر بسیار محیطی زیست و اثرات اقتصادي نظر از شود کهمی زنگ قارچ

، Alternariaهاي مختلف جنس هاي رار داده و گونهمیکوفلور پنج رقم بذر جو را مورد مطالعه ق) 18(ساالري و ارشاد نجات
Arthrinium ،Bipolaris ،Curvularia ،Drechslera ،Embellisia ،Epicoccum ،Fusarium ،Myceliophthora ،
Penicillium ،Stachbotrys ،Stemphylium ،Ulocladium 3( بابادوســــت مطالعـــات. را از بذور جو گزارش نموده اند( 

این بیماري یکی از بیماري هاي . آذربایجان شرقی به این بیماري بود و اردبیلهاي درصد از مزارع استان 50 آلـــودگیاز  اکیحــــ
تغییرات میکوفلور بذر جو در آمریکا توسط . )7(درصد از مزارع مورد بررسی دیده شده است  5/62مهم جو در استان لرستان بوده و در 
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% Alternaria spp. 95 -5و % Fusarium 39% ،Helminthosporium 90 -1هاي ها به گونهآلودگی آن بررسی و) 6(کریستنسن 
  .گزارش شد

  
  هامواد و روش

بود  از مزرعه تحقیقاتی واقع در مرکز تحقیقات و منابع طبیعی اردبیل  1392ده نمونه بذر جو از ارقام زیر که محصول سال 
  .گراد براي عملیات بعدي نگهداري شدنددرجه سانتی 5-7کاغذي به آزمایشگاه منتقل و در دماي  نمونه ها در پاکت هاي. تهیه گردید

1.  Bahman:  WA 2196-68/NY6005-18, F1//Scotia I 
2.  AC-1 _ 3:  L.527/Hortland//ICNB93-328 
3.  AC-1_ 5:  Deshud Navaro//Gloria”s”/Copal”s”/3/(LB.Iran/Una8271// 
Gloria”s”/Com”s”-11M/3/Kavir) 
4.  AC-1_ 6:  L.527/MB2367//Alger/3/AS46/Athsza 
5.  AC-1_ 8:  NC86/INTseg07 
6.  AC-1_ 10: L.1242/Hesk//Alger(CI10117/Choyo…) 
7.  AC-1_ 11: Makouee/C.C89//Rihane”s”/3/Keveh jow 
8.  AC-1_ 12: Makouee/C.C89//Rihane”s”/3/Roho/Mazurka 
9.  AC-1_ 18: Alger/(CI10117/Choyo…)//(Rhn//Aths/BC) 
10. AC-2_ 2:  L.527/MB2367//(CI7117-9/DeirAlla106)/3/Beecher   

 
به منظور تعیین قارچ هاي بیماري زا در روي اجزاء مختلف بذر نسبت به جداسازي پوسته، آندوسپرم و جنین از یکدیگر     

میلی 250در این روش ابتدا بذور را در داخل ارلن هاي . اقدام و هر یک از این اجزاء در محیط هاي غذایی مختلف کشت گردیدند
سپس با دقت کامل بذور ضدعفونی شده را . صد به مدت پنج دقیقه ضدعفونی سطحی شدندلیتري ریخته و با محلول سوبلیمه یک در

درجه سانتی گراد نگهداري کرده تا  20ساعت در دماي  24سه بار با آب مقطر استریل شستشو داده و ارلن هاي حاوي بذور را به مدت 
جهت رشد و تشخیص بهتر، کلنی هاي . م و پوسته جدا نمودراحتی می توان جنین را از آندوسپردر این صورت به. کمی جوانه بزند

پس از تک اسپور نمودن، قارچ ها مورد بررسی قرار . منتقل گردید )PDA(هاي پتري حاوي محیط کشت قارچ هاي جدا شده به تشتک
کردن و یا استفاده از ها، الزم است نسبت به خلوص آن از طریق تک اسپور به منظور سهولت در کار تشخیص گونه قارچ .گرفتند

ها، قطعه کوچکی از محیط کشت حاوي قارچ موردنظر سازي قارچبراي خالص. اطمینان حاصل کرد) Hyphal-Tip(انتهاي هیف جوان 
. ها سوسپانسیون اسپور قارچ تهیه گردیدمتر مکعب آب مقطر استریل انداخته و با به هم زدن آنسانتی 9را داخل لوله آزمایش محتوي 

سانتی متر مکعب آب مقطر استریل در داخل لوله آزمایش دیگر، مخلوط نموده  9سانتی مترمکعب از سوسپانسیوناسپور قارچ را با  یک
چند قطره از سوسپانسیون قارچ را به تشتک پتري محتوي الیه ). 1(بار تکرار گردید  3-5و این عمل برحسب تراکم اسپور قارچ، بین 

براي جدا کردن تک اسپورهاي مورد نظر به دو . ار دو درصد ریخته و کامأل در سطح پتري پخش شدآگ-نازکی از محیط کشت آب
هاي پتري حاوي سوسپانسیون میکروسکوپ، تشتک 10×درطریقه اول، بوسیله بینوکولر و یا عدسی با بزرگنمایی. طریق زیرعمل گردید

. ر قارچ را برداشته و به لوله آزمایش حاوي محیط کشت انتقال داده شداسپور را مورد بررسی قرار داده و با نوك سوزن استریل اسپو
در طریقه دوم، تشتک پتري حاوي اسپورهاي کشت شده . این روش براي قارچ هایی که اسپورهاي نسبتأ بزرگتري دارند، مناسب است

جوانه زدن بوسیله بینوکولر یا میکوسکوپ درجه سانتی گراد، و  25ساعت درون انکوباتور با حرارت  24را پس از نگهداري به مدت 
براي خالص سازي قارچ ها به . مورد بررسی قرار داده و تک اسپورهاي جوانه زده از قارچ موردنظر توسط سوزن استریل جدا گردید

ر بینوکولر با نوك ها از انتهاي هیف جوان پس از کشت قارچ موردنظر روي محیط غذایی و رشد آن استفاده شد و در زیطریقه ریسه آن
به منظور بررسی و تعیین . سوزن استریل در اطاقک کشت اقدام به برداشت و کشت آن در لوله آزمایش حاوي محیط غذایی گردید

یابند ضروري است که ابتدا معلوم شود چه قارچهایی در روي بذر و یا همراه بذر وجود دارند و لذا از هایی که توسط بذور انتقال میقارچ
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-ها محیطپیشنهاد شده، استفاده گردید و در مواردي که اسپورزایی قارچ 1ISTAوش هاي استاندارد تعیین سالمتی بذور که از سوي ر

  :گرددها اشاره مینماید از آن نیز استفاده شده که در ذیل به اهم آنهاي غذایی اختصاصی را طلب می
روش کشت در ماسه مرطوب ، )Agar plate( ، کشت روي آگار غذایی)Blotter Method(روش استفاده از کاغذ صافی مرطوب 

)Hiltner test( ، استفاده از دستگاه جوانه زنی بذر)Seed Germenator( ، روش شستشوي بذر)Washing test(  روش انجمادي و

)Freezing Method.(  
  

  نتیجه و بحث
  :اندتیب حروف الفبا درج گردیدههاي تشخیص داده شده به شرح زیر و به تردر این بررسی قارچ

شناسایی  A. alternateبهره گرفته شد و گونه  PDAهاي این جنس از محیط کشت براي تشخیص گونه:  Alternariaجنس  .1
نیز آن را از بذر جو جدا نموده ) 2(باشد و آنیگان این قارچ عامل لکه برگی جو در هند می) 8(طبق نوشته دیکسیت و گوپتا . شد

 . است
تشخیص  C. herbarumاستفاده شد و گونه  PADهاي این جنس از محیط کشت براي تشخیص گونه: Cladosporiumجنس  .2

 .آن را از بذر جو جدا کرده اند) 14(و جردسن ) 16(، معقوب )11(، فالنیگان )3(آنیگان . داده شد
روزي مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس نهو نور متناوب شبا PDAاین جنس با استفاده از محیط کشت  :Curvulariaجنس  .3

این گونه در مالزي ) 23(طبق نوشته سیوانسان . شناسایی گردید C. inaequalisگونه ) 23(و سیوانسان ) 10(نوشته هاي الیس 
 . و ترکیه از بذر جو جدا گردیده است

 .Dرد بررسی گرفته و گونه  مو NUVو نور متناوب PADاین جنس با استفاده از محیط کشت :  Drechsleraجنس  .4
graminea این گونه عامل بیماري لکه نواري جو . تشخیص داده شد)barley stripe ( می باشد که منحصرا بذرزاد است)5.( 

گونه اول را هچینگ و . اشاره کرد F. oxysporumو F. moniliformeتوان به دو گونه از این جنس می:  Fusariumجنس  .5
 .از ریشه و طوقه جو و گندم جدا کرده اند) 20(ذر جو ذکر کرده اند و گونه دوم را ریتا و هریس از ب) 12(همکاران 

 .Nروزي مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت گونه و نور شبانه PDAاین جنس با استفاده از محیط کشت :Nigrosporaجنس  .6
oryzae تعیین نام گردید. 

 P. oxalicmمورد بررسی قرار گرفته و گونه  PADو  MEAاز محیط کشت هاي  این جنس با استفاده:  Penicilliumجنس  .7
 .آن را از بذر جو جدا کرده اند) 13(این گونه را معمول ترین کپک انباري معرفی نموده و هیل و لیسی ) 19(پیت . شناسایی شد

از بذر جو جدا کرده ) 9(ال کادي و همکاران  این قارچ را. بود) 21(روش کار بر مبناي نوشته شیپر و استالپرز : Rhizopusجنس  .8
 .اند

 .شناسایی شد U. atrumانجام گرفت و گونه )  10(و الیس ) 22(هاي سیمونز روش کار بر مبناي نوشته: Ulocladiumجنس  .9
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 -International safe transit Association 
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