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*حمیدرضا میرکریمی ،1احمد عباسیمقدم 2و جواد مظفری

1دا٘ؾدٛی دوتزی ٌز ٜٚاصالش ٘جبتبت ،دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔیٚ ،اضذ ػّ ٚ ْٛتطمیمبت ،تٟزاٖ
2اعتبدیبر ٌز ٜٚثیٕبریؽٙبعی ٌیبٞی ،ثب٘ه صٖ ٌیبٞی ّٔی ایزأٖ ،ؤعغٟ٘ ٝبَ ثذر ،وزج،
3دا٘ؾیبر ٌز ٜٚثیٕبریؽٙبعی ٌیبٞی ،ثب٘ه صٖ ٌیبٞی ّٔی ایزأٖ ،ؤعغٟ٘ ٝبَ ثذر ،وزج
تبریخ دریبفت 92/2/18 :؛ تبریخ پذیزػ92/3/28 :

چكيده

1

ثٙٔٝظٛر تؼییٗ عطٛش ٔمبٔٚت ٙٔ ٚبعتتزیٗ ص٘ٛتیپ عیتسٔیٙی ث ٝثیٕبری ِىٛٔ ٝخی ،آسٔبیؾی در
لبِت طزش ثٝطٛر وبُٔ تصبدفی ثٝصٛرت فبوتٛریُ ثب  3تىزار در ثب٘ه صٖ ٌیبٞی ّٔی ایزاٖ در عبَٞبی
 1387-88ث ٝاخزا ٌذاؽت ٝؽذ .تیٕبرٞب ؽبُٔ ثیٕبرٌز لبرزی ٚ A. tenuissima ٚ A. alternata
 6ص٘ٛتیپ عیتسٔیٙی ؽبُٔ پیىبعٔ ،ٛبرف٘ٛب ،دیتب ،آٌزیب ،وبعٕٛط  ٚآرٔیذا ثٛد٘ذ٘ .تبیح تدشیٚ ٝاریب٘ظ
در ارسیبثی درٖٚؽیؾٝای ٌُ ٚخب٘ٝای ٘ؾبٖ داد و ٝاثز ثیٕبرٌزٞب ،ص٘ٛتیپٞب  ٚاثز ٔتمبثُ آٖٞب ٔؼٙیدار
ثٛد .در ارسیبثی درٖٚؽیؾٝای ،ػالیٓ ٞز د ٚثیٕبرٌز در رٚس د ْٚؽزٚع  ٚتب رٚس ؽؾٓ ادأ ٝداؽت.
ثزاعبط عطص سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری ثزای ثیٕبرٌز  A. alternataص٘ٛتیپ وبعٕٛط در عطص
پبییٗتزی اس آٌزیب (ؽبٞذ ضغبط) لزار داؽت ،ضبَ آٖو ٝپیىبعٔ ٚ ٛبرف٘ٛب ثب دیتب (ؽبٞذ ٔمب )ْٚدر ٌزٜٚ
ٔمب ْٚلزار ٌزفتٙذ .ثب اعتفبد ٜاس ثیٕبرٌز ٘ A. tenuissimaیش وبعٕٛط ضغبط  ٚتٟٙب پیىبع ٛدر ٌزٜٚ
ٔمب ْٚلزار ٌزفت .در رٚػ ٌُخب٘ٝای ػالیٓ در رٚس ع ْٛؽزٚع  ٚتب رٚس ثیغتٓ ادأ ٝیبفت .در ایٗ
ارسیبثی ثب اعتفبد ٜاس ٞز د ٚایش ِٝٚلبرزی ،وبعٕٛط در عطص ضغبط  ٚپیىبع ٛدر عطص ٔمب ْٚلزار
ٌزفتٙذ .در ارسیبثی درٖٚؽیؾٝای ٌُ ٚخب٘ٝای ،آرٔیذا ٞیرٌ ٝ٘ٛػالیٓ ثیٕبری اس خٛد ٘ؾبٖ ٘ذاد وٝ
* ٔغئٔ َٛىبتجrezamirkarimi21@gmail.com :ٝ
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ٔیتٛاٖ آٖ را ثؼذ اس آسٔبیؼٞبی ٔشرػٝای ثٝػٛٙاٖ ص٘ٛتیپ ٔص ٖٛاس ثیٕبری ٔؼزفی وزد .اس آٖخبییوٝ
٘تبیح ارسیبثی ٔمبٔٚت در ٞز د ٚؽزایط درٖٚؽیؾٝای ٌُ ٚخب٘ٝای وبٔالً ٔؾبث ٝثٛدٔ ،یتٛاٖ ٘تیدٌ ٝزفت
و ٝدعتٝثٙذی ص٘ٛتیپٞب ثٔ ٝمب ٚ ْٚضغبط در ایٗ ٔطبِؼ ٝدارای اػتجبر ٔیثبؽذ.
ياشٌَایکلیذی:عطص سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبریِ ،ىٛٔ ٝخی ،ثیٕبریساییٔ ،مبٔٚت

هقدهه
ٌیب ٜعیتسٔیٙی ثب ٘بْ ػّٕی عٛال٘ ْٛتٛثزسٌ ْٚیبٞی اعت یه عبِ ٝثب ثزيٞبی ٔتٙبٚةٔ ،زوت ٚ
1

تىثیز آٖ اس طزیك وبؽتٗ غذٜٞب  ٚیب لغٕتٞبیی اس غذ ٜو ٝدارای خٛا٘ ٝاعت صٛرت ٔیٌیزد.
ثزاعبط آٔبر عبسٔبٖ خٛارٚثبر خٟب٘ی ( )FAOتِٛیذ عیتسٔیٙی د٘یب در عبَ  2007ثٔٝیشاٖ 321736
ٞشار تٗ  ٚدر ایزاٖ ٞ 5240شار تٗ ثٛد ٜاعت .ثیٕبری ِىٛٔ ٝخی عیتسٔیٙی 2یىی اس ٔخزةتزیٗ
ثیٕبریٞبی لبرزی خب٘ٛاد ٜثبد٘دب٘یبٖٔ 3طغٛة ٔیؽٛد ٛٔ ٚخت ایدبد ِىٞٝب ،سخٓٞب ،پٛعیذٌی
در ٔی ،ٜٛعبل ،ٝیم ٚ ٝدر ٟ٘بیت وبٞؼ ػّٕىزد ٔیٌزدد .ثیٕبری ِىٛٔ ٝخی عیتسٔیٙی ثب تٛخٝ
ث ٝتٛٙع لبرزی ٔ ٚیشاٖ خغبرت ثبال در د٘یب  ٚثبالخص ایزاٖ ثٝػّت تٛٙع در ؽزایط الّیٓ آة ٚ
ٛٞا٘ ،مؼ ٕٟٔی در وبٞؼ ػّٕىزد ایٗ ٔطص َٛسراػی داردٔ .یشثبٖٞبی ٔ ٟٓثزای آِتز٘بریب ؽبُٔ
ٌٛخٝفزٍ٘ی ،عیتسٔیٙی  ٚثبد٘دبٖ ٔیثبؽذ (پغسیذت .)1985 ،عبیز ٔیشثبٖٞبی ایٗ ثیٕبری
ؽبُٔ ٌش٘ ،ٝفّفُ لزٔش ٌ ٚیبٞبٖ غیز اس خب٘ٛاد ٜثبد٘دب٘یبٖ ٔب٘ٙذ خیبر  ٌُ ٚآٞبر ٔیثبؽذ (لٛعتب،
2004؛ ٘یزٌبرد .)1945 ،تبو ٖٛٙثیؼتز پضٞٚؼٞبی در د٘یب ثب اعتفبد ٜاس د ٌٝ٘ٛ ٚلبرزی آِتز٘بریبی
ٔ A. alternata ٚ Alternaria solaniؼطٛف ثٛد ٜاعت .وؾٛر ایزاٖ اس ٘ظز ؽزایط الّیٕی ثٌٝ٘ٛٝای
اعت وٌٞٝ٘ٛ ٝبی لبرزی ٘بْ ثزد ٜدارای تٛٙع ثٛد  ٚدر ٔطبِؼبت اخیز در ایزاٖ  ٌٝ٘ٛ 6لبرزی
آِتز٘بریب ؽٙبعبیی ؽذ ٜاعت (طبٞزیاردعتب٘ی ٕٞ ٚىبراٖ .)2007 ،در ٔطبِؼبت اخیز ٌ ٝ٘ٛلبرزی
 A. tenuissimaدر ٌیب ٜعیتسٔیٙی ایزاٖ ٌشارػ ؽذ  ٚپزاوٙؼ خٕؼیتی تمزیجبً ٔغبٚی ثب ٌٝ٘ٛ
ٔ A. alternataؾبٞذ ٜؽذ ٜاعت (طبٞزیاردعتب٘ی ٕٞ ٚىبراٖ .)2008 ،اس آٖخبییؤ ٝمبٔٚت
عیتسٔیٙی ث ٝثیٕبری ِىٛٔ ٝخی در ثیؼتز ٔٛارد یه صفت وٕی ٔطغٛة ٔیٌزدد ،ضص َٛارلبْ
1- Solanum Tuberosum
2- Early Blight of Potato
3- Solanacea
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ٔمبٛٔ ٚ ْٚفك تدبری ث ٝعبدٌی صٛرت ٕ٘یٌیزد (وزیغت ٞ ٚبیٙظ2001 ،؛ فزا٘ه ٕٞ ٚىبراٖ،
1979؛ ٞزیت ٕٞ ٚىبراٖ .)1990 ،اعتفبد ٜاس رٚػٞبی ٔجبرس ٚ ٜپیؼٌیزی اس ایٗ ثیٕبری ثٚٝیضٜ
اعتفبد ٜاس ارلبْ ٔمبٕٞ ْٚزا ٜثب رٚػٞبی سراػی ،فیشیىی  ٚسیغتی ػذْ تخزیت ٔطیطسیغت ٚ
صزفٝخٛیی در ٞشیٞٝٙبی خب٘جی ٔمبثّ ٝثب ایٗ ثیٕبری تٛصی ٝؽذ ٜاعت .ارسیبثی ٚاوٙؼ ٌیبٞسٞٝبی
عیتسٔیٙی ثٝایٗ ثیٕبرٌزٞب ٔؼٕٛالً ثزاعبط د ٚرٚػ درٖٚؽیؾٝای ٌُ ٚخب٘ٝای ا٘دبْ ٔیٌیز٘ذ
(دیتب رٚدریٍٛس ٕٞ ٚىبراٖ .)2006 ،رٚػ ارسیبثی درٖٚؽیؾٝای ثب پخؼ ػصبر ٜثز رٚی ٌیب ٜاِٚیٗ
ثبر ٔؼزفی ؽذ  ٚثزای ؽٙبعبیی ٔمبٔٚت ث ٝثیٕبری ِىٛٔ ٝخی ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٌزفت (ِٛو.)1948 ،ٝ
ثزرعی ٌیبٞسٞٝبی ثٝدعت آٔذ ٜاس وؾت ثبفت ثب اعتفبد ٜاس ػصبرٜٞبی فیّتز ؽذ ٜلبرذ ،ثز رٚی
عطص ٌیب ٜصٛرت ٔیٌیزد  ٚارسیبثی ثز ٔجٙبی ثزٚس ػالیٓ ؽبُٔ ٔیشاٖ ٘ىزٚس ،وّزٚس ٔ ٚزي ٌیبٞسٞٝب
ا٘دبْ ٔیؽٛد (دیتب رٚدریٍٛس ٕٞ ٚىبراٖ .)2006 ،اعتیٛارت  ٚثزادؽ٘ )1993( ٛؾبٖ داد٘ذ ،تطبثك
ٔٙبعت ثیٗ ا٘تخبة ٌُخب٘ٝای ٔ ٚشرػٝای اخبسٔ ٜیدٞذ و ٝثتٛاٖ ثیؼتز ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ص٘تیىی ٔمبٚ ْٚ
ضغبط ثب عطٛش ٔتفبٚت اس ٔمبٔٚت را تؾخیص دادٞ .ذف اس ا٘دبْ ایٗ پضٞٚؼ ثزرعی ٔیشاٖ
ضغبعیت  ٚیب ٔمبٔٚت  6ص٘ٛتیپ عیتسٔیٙی ث ٝد ٚثیٕبرٌز  A. tenuissima ٚ A. alternataدر دٚ
ؽزایط ٔختّف درٖٚؽیؾٝای ٌُ ٚخب٘ٝای ثٛد.
هواد و روشها
مًاد گیاَي :ص٘ٛتیپٞبی عیتسٔیٙی ٔٛرد ثزرعی در ایٗ پضٞٚؼ ؽبُٔ :پیىبعٔ ،ٛبرف٘ٛب ،دیتب،
وبعٕٛط ،آرٔیذا  ٚآٌزیب اس ثخؼ ص٘تیه  ٚثب٘ه صٖ ٌیبٞی ّٔی ایزاٖ دریبفت ؽذ .ایٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی
ص٘تیىی ثٝصٛرت ریشٕ٘ ٝ٘ٛػبری اس ٚیزٚط 1در اتبق رؽذ ثب دٔبی ثبثت در  25±1درخ ٝعب٘تیٌزاد در
ٔدٕٛػ ٝص٘تیىی درٖٚؽیؾٝای ثب٘ه صٖ ٌیبٞی ّٔی ایزاٖ ٍٟ٘ذاری ٔیؽ٘ٛذ .در طی ارسیبثی ٌُخب٘ٝای
اس ٞز د ٚثیٕبرٌز لبرزی ،ثب غّظت  104-106اعپٛر  ٚثب رٚػ اعپٛرپبؽی اعتفبدٌ ٜزدیذٕٞٝ٘ٛ٘ .ب در سیز
پٛؽؼ پالعتیىی لزار داد ٜؽذ٘ذ .ثز رٚی ثزيٞبی ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ص٘تیىی ٔٛرد آسٔبیؼ اعتفبد ٜؽذ .ارسیبثی
ثز ٔجٙبی ثزٚس ػالیٓ ؽبُٔ ٔیشاٖ ٘ىزٚس ،وّزٚس ٔ ٚزي ٌیبٞسٞٝب ا٘دبْ ٌزفت .در ایٗ پضٞٚؼ اس 2
ص٘ٛتیپ ثٝػٛٙاٖ ؽبٞذ اعتفبدٌ ٜزدیذ .ص٘ٛتیپ آٌزیب در ٔٙبثغ ٘غجت ث ٝخذای A. alternata ٝضغبط
ٌشارػ ؽذ ٜاعت  ٚدر ٘تید ٝثٝػٛٙاٖ ؽبٞذ ضغبط در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ (٘صز اصفٟب٘یٕٝ٘ٛ٘ .)2004 ،
1- Viruse Free Plant
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ص٘تیىی دیتب ثٝػٛٙاٖ ٔٙجغ ٔمبٔٚت ث ٝثیٕبری ِىٛٔ ٝخی عیتسٔیٙی در ارسیبثی ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ص٘تیىی
عیتسٔیٙی در ثزسیُ ٔطغٛة ؽذ ٜو ٝثٝػٛٙاٖ ؽبٞذ ٔمبٔ ْٚطغٛة ٌزفت (ثٛیتىظٔ .)1995 ،طبِؼٝ
ؽبُٔ د ٚآسٔبیؼ در ؽزایط درٖٚؽیؾٝای ٌُ ٚخب٘ٝای ثٛد .آسٔبیؼٞب ثٝصٛرت فبوتٛریُ در لبِت
طزش پبی ٝثٝطٛر وبُٔ تصبدفی ث 3 ٝتىزار صٛرت ٌزفت .تیٕبرٞب ؽبُٔ ص٘ٛتیپٞبی عیتسٔیٙی (6
عطص)  ٚثیٕبرٌزٞبی لبرزی ( 2عطص) در ثب٘ه صٖ ٌیبٞی ّٔی ایزاٖ در عبَٞبی  1388 ٚ 1388ا٘دبْ
ؽذ.
کطت بافت گیاَي :ثٙٔٝظٛر اسدیبد ٌیبٞسٞٝب ثزای آسٔبیؼٞب اس رٚػ وؾت ثبفت 1اعتفبد ٜؽذ.
وؾت ثبفت ثزای عیتسٔیٙی ثب اعتفبد ٜاس ٔطیط وؾت  2MSپبی ٚ ٝثذ ٖٚاضبف ٝوزدٖ ٞیرٌٛٔ ٝ٘ٛاد
اس خّٕٚ ٝیتبٔیٗٞب ٛٞ ٚرٖٔٞٛب اعتفبد ٜؽذٔ .طیط خبٔذ  MSپبی ٝرا در ِِٞٝٛبی آسٔبیؼ ٚ 18×2
 20×2ریخت ٝؽذ  ٚعپظ ثب اعتفبد ٜاس اتٛوال ٚعتزٌ ٖٚزدیذ .ثزای اطٕیٙبٖ اس آِٛد٘ ٜجٛدٖ ِِٞٝٛب
ثٔٝذت  24-48عبػت در اتبله وؾت لزار داد ٜؽذ  ٚدر صٛرت اطٕیٙبٖ ضبصُ وزدٖ اس عتزٖٚ
ثٛدٖ ٔطیطٌ ،یبٞسٞٝب ثزای وؾت آٔبدٌ ٜزدیذ .اس وؾت خٛا٘ٞٝبی خب٘جی  ٚا٘تٟبیی ثزای وؾت
اعتفبد ٜؽذ  ٚدر ٞز ثزػ عؼی ٌزدیذ دارای ضذالُ یه ثزي ث ٝاضبف ٝیه خٛا٘ ٝثبؽذ ،تالػ ٌزدیذ
خٛا٘ٞٝب در سٔبٖ ثزػ آعیت ٘جیٙٙذ .اس وؾت خٛا٘ٞٝبی خؾه پزٞیش ؽذ ،تب ضذ أىبٖ ثزيٞبی
ثشري تب ضذٚدی و ٝث ٝخٛا٘ٞٝب آعیجی ٚارد ٍ٘زدد ضذف ٌزدیذ .ثؼذ اس وؾت ریشٕ٘ٞٝ٘ٛب ،وٞ ٝز
ٌیبٞس ٝث ٝزٙذیٗ ثزػ تمغیٓ  ٚدر ِِٞٝٛبی ؽبُٔ ٔطیط وؾت لزار ٌزفتِِٞٝٛ ،بی آسٔبیؼ ثٝ
اتبله رؽذ ثب ٕٞبٖ ؽزایط دٔبیی (ؽزایط ٍٟ٘ذاری ٌیبٞسٞٝب) ٔٙتمُ ٌزدیذٌ .یبٞسٞٝب ٔذت 20-25
رٚس در ایٗ ٚضؼیت ٍٟ٘ذاری ؽذ تب ثٔ ٝزضّ 4-5 ٝثزٌی (ٚضؼیت ٔٙبعت ثزای ا٘تمبَ ٚ 3ارسیبثی
ٌُخب٘ٝای )4ثزعٙذ.
کطتقارچَایبیمارگر :خذایٞٝبی ثیٕبریسایی  A. alternata ٚ A. tenuissima ٌٝ٘ٛ 2خٕغآٚری

ؽذ ٜاس ٔشارع عیتسٔیٙی وبری وؾٛر اس ثب٘ه صٖ ٌیبٞی ّٔی ایزاٖ ٔؤعغ ٝاصالش  ٚتٟیٟ٘ ٝبَ  ٚثذر
تٟی ٝؽذ ،رٚی ٔطیط  5PCAرؽذ ٕ٘ٛد  ٚثؼذ ثٝصٛرت لطؼبتی ث ٝا٘ذاسٔ 5 ٜیّیٔتز ثب اعتفبد ٜاس تیغ
1- Tissue Culture
2- Murashige and Skoog Medium
3- Transformation
4- Greenhouse Evaluation
5- Potato Carrot Agar
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اعىبِپُ اعتزیُ ثزداؽت ٝؽذ  ٚث ٝتؾتهٞبی پتزیدیؼ  9عب٘تیٔتز ؽبُٔ ٔطیط وؾت  PCAا٘تمبَ
داد ٜؽذ (ا٘ذرعٕٞ ٚ ٖٛىبراٖ2002 ٚ 2001 ،؛ رٚثزتظ2001 ،؛ عیٕ٘ٛش .)2000 ،ایٗ تؾتهٞب در
ا٘ىٛثبتٛر تطت ؽزایط دٔبیی  20-25درخ ٝعب٘تیٌزاد ثب  8عبػت رٚؽٙبیی  16 ٚعبػت تبریىی ٚ
تطت ٘ٛر عفیذ فّٛرعٙت ثٔٝذت سٔبٖ  10-12رٚس ٍٟ٘ذاری ؽذ .ثٙٔٝظٛر تِٛیذ ٔیشاٖ اعپٛر السْ
ثزای ارسیبثی تؼذاد وبفی اس تؾتهٞبی پتزی دیؼ وؾت ؽذ (ؽىُ .)1

ضکل-1ایسيلٍکطتضذٌقارچي )Alternaria (A. tenuissimaدرمحیطکطت .PCA

تُیٍعصارٌفیلترضذٌکطتقارچ:ضّمٞٝبیی ث ٝلطز ٔ 5یّیٔتز اس ضبؽی ٝدر ضبَ رؽذ پزٌٞٝٙبی
ٔزثٛط ثٞ ٝز خذایٛٔ ٝرد ٔطبِؼ ٝثزداؽت ٝؽذ  ٚث ٝتؾتهٞبی پتزی ؽبُٔ ٔطیط غذایی  PCAیب
ٙٔ 1PDAتمُ ٌزدیذ .ایٗ تؾتهٞب در ا٘ىٛثبتٛر تطت ؽزایط دٔبیی  20-25درخ ٝعب٘تیٌزاد  ٚتطت
٘ٛر عفیذ فّٛرعٙت ثب ززخٛ٘ ٝری /تبریىی  16/8عبػت ،ثٔٝذت سٔبٖ  10-12رٚس ٍٟ٘ذاری ؽذ٘ذ.
ثٙٔٝظٛر تٟی ٝعٛعپب٘غی ٖٛلبرزی اس وؾت  10-12رٚس ٜخذایٞٝبی لبرزی در ٔطیط وؾت خبٔذ
 PCAیب  PDAاعتفبد ٜؽذٔ .مذاری آة ٔمطز  2ثبر اعتزیُ را رٚی عطص پزٌ ٝٙلبرزی در تؾتهٞبی
پتزی پخؼ ٔیوٙیٓ  ٚعپظ ثب اعتفبد ٜاس عٛسٖ رٚی عطص ٔطیط وؾت زٙذ ثبر وؾیذٞ ٚ ٜبيٞبی
تِٛیذ ؽذ ٜثزداؽت ٝؽذ  ٚدر یه ثؾز اعتزیُ لزار داد ٜؽذٔ .یشاٖ اعپٛر السْ در ٕ٘ ٝ٘ٛثزداؽت ٝؽذ ٜثب
اعتفبد ٜاس الْ ٕٛٞعبیتٔٛتز ٔطبعجٌ ٝزدیذ ٔ ٚیشاٖ غّظت  10 4-10 6اعپٛر در ٔیّیِیتز تٙظیٓ ٌزدیذ.
ثؼذ اس تٙظیٓ غّظت اعپٛر عٛعپب٘غیٔ 1 ،ٖٛبیىزِٚیتز اس عٛعپب٘غی ٖٛرا در ؽیؾٔ ٝطتٛی 100

1- Potato Dextrose Agar
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عیعی ٔطیط وؾت ٔبیغ  1PDBریخت ٚ ٝدر ا٘ىٛثبتٛر  ٚتطت ؽزایط ٘ٛری /تبریىی  16/8عبػت ٚ
دٔبی  20-25درخ ٝعب٘تیٌزاد ثٔٝذت  8-10رٚس ٍٟ٘ذاری ؽذ .ؽیؾٞٝب ٞز رٚس ثٔٝذت  4-6عبػت
رٚی دعتٍب ٜؽیىز لزار داد ٜؽذ٘ذ .ثؼذ اس ٔذت ٔؾخص وؾتٔ ،طیط ٔبیغ وؾت ػجٛر داد ٜؽذ ٜاس
پبرز 4 ُّٕٔ ٝالی ،ٝدر داخُ یه ثؾز اعتزیُ ٍٟ٘ذاری ؽذ .ػصبر ٜلبرزی ػجٛر داد ٜؽذ ٜثٔٝذت
 15-20دلیم ٝثب اعتفبد ٜاس عب٘تزیفیٛص رٔٚیشی ثب عزػت ٌ 2000-2500زْ لزار داد ٜؽذ .فبس رٚیی
ثزای ضذف اعپٛرٞبی ػجٛر وزد ٜاس پبرز ٝتٛری خذا ٌزدیذ .ثزای خٌّٛیزی اس ٚخٛد  ٚرؽذ
ثبوتزیٞب در ػصبر ٜلبرزی ثٝدعت آٔذ ٜدر ٔزاضُ ثبال ،اس رٚػ فیّتز -عزً٘ ثب اعتفبد ٜاس فیّتزٞبی
ٔ 0/2یىزٔٚتز اعتفبد ٜؽذ .ثب اعتفبد ٜاس عزً٘ ػصبر ٜلبرزی را ثزداؽت ٚ ٝاس فیّتزٞبی ٘بْ ثزد ٜػجٛر
داد ٜؽذ تب ػصبر ٜفیّتز ؽذ ٜوؾت لبرذ تٟیٌ ٝزدیذ.
ضیطٍای :ارسیبثی درٖٚؽیؾٝای ٌیبٞسٞٝبی ثٝدعت آٔذ ٜاس وؾت ثبفت ثب اعتفبد ٜاس
ارزیابي درين 
ػصبرٜٞبی فیّتز ؽذ ٜوؾت لبرذ ،ث ٝرٚػ پخؼ ػصبر ٜفیّتز ؽذ ٜلبرزی ثز رٚی عطص ٌیب ٜتٟی ٝؽذ ٚ
ثز ٔجٙبی ثزٚس ػالیٓ ؽبُٔ ٔیشاٖ ٘ىزٚس ،وّزٚس ٔ ٚزي ٌیبٞسٞٝب ا٘دبْ ٌزدیذ .در ایٗ رٚػ ػصبر ٜفیّتز
ؽذ ٜوؾت لبرذ ثٝدعت آٔذ ٜاس ٔطیط وؾت ٔبیغ ثٝصٛرت لطزٜای ثز رٚی ثزي ٌیبٞسٞٝبی داخُ
ِ ِٝٛآسٔبیؼ پبؽیذ ٜؽذٌ .یبٞسٞٝب ثؼذ اس تّمیص در ا٘ىٛثبتٛر تطت ؽزایط دٔبیی  23±2عب٘تیٌزاد ٚ
دٚر ٜرٚؽٙبیی /تبریىی  16/8عبػت ٍٟ٘ذاری ؽذ .ارسیبثی اس رٚس ا َٚتب رٚس ؽؾٓ  ٚثز ٔجٙبی ٔؾبٞذٜ
ثزيٞبی ٔیب٘ی ا٘دبْ ٌزفت .ػالیٓ ثیٕبری ثز ٔجٙبی ٔمیبط پزیٛر ٔ ٚیسبِیذس ( )2002رتجٝثٙذی ؽذ.
خاوٍای
ایيگل 

َایآلترواریادرضرایطدرين 
ضیطٍ


يسیلٍگًوٍ
جذيل-1مقیاسبرایارزیابيمیسانخسارتتًلیذیبٍ
ريیسیبزمیىي(پریًريمیچالیذز.)2002،

دادٜٞبی ثیٕبریسایی

ػالیٓ ثیٕبری

1

ثذ ٖٚػالیٓ تٛعؼِ ٝىٝ

2

ِىٞٝبی ثشريتز اس ٔ 1یّیٔتز

3

ِىٞٝبی ثیٗ ٔ 1-5یّیٔتز

4

ِىٞٝبی ثشريتز اس ٔ 5یّیٔتز

1- Potato Dextrose Broth

111

حويدرضا هيركريوي و هوكاراى

تُیٍسًسپاوسیًنقارچي :اس وؾت  10-12رٚس ٜخذایٞٝبی لبرزی در ٔطیط وؾت خبٔذ  PCAیب
 PDAاعتفبد ٜؽذٔ .مذاری آة ٔمطز  2ثبر اعتزیُ را رٚی عطص پزٌ ٝٙلبرزی در تؾتهٞبی پتزی
پخؼ ٔیوٙیٓ  ٚعپظ ثب اعتفبد ٜاس عٛسٖ رٚی عطص ٔطیط وؾت زٙذ ثبر وؾیذٞ ٚ ٜبيٞبی تِٛیذ
ؽذ ٜثزداؽت ٝؽذ  ٚدر یه ثؾز اعتزیُ لزار داد ٜؽذ ،عپظ ثب اعتفبد ٜاس الْ ٕٛٞعبیتٔٛتز غّظت
عٛعپب٘غی ٖٛاعپٛر ثٔٝیشاٖ  10 4-10 6اعپٛر تٙظیٓ ٌزدیذ .عٛعپب٘غی ٖٛلبرذ در ٔٛارد ٔٛرد٘یبس
ثٝصٛرت تبس ٜتٟی ٝؽذ ٜطی ٔذت  30دلیمٛٔ ٝرد اعتفبد ٜلزار ٌزفت.
گلخاوٍای:ثٙٔٝظٛر ارسیبثی ٌُخب٘ٝای ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ص٘تیىی اس ؽزایط درٖٚؽیؾٝای ث ٝؽزایط
ارزیابي  
ٌُخب٘ٝای ٔٙتمُ ؽذ٘ذ .ا٘تمبَ ٌیبٞسٞٝب اس ٔطیط در ٖٚؽیؾ ٝتطت ؽزایط طجیؼی ثٔ ٝطیط ٌُخب٘ٝ
ثغیبر دؽٛار ٔیثبؽذ ،در ٘تید ٝؽزایط رطٛثتی  ٚدٔبیی ٔٙبعت ٘یبس دارد .پٛؽؼ پالعتیىی ثب ایدبد
ؽزایط ایذٜاَ (رطٛثت  65-80درصذ  ٚدرخ ٝضزارت  23-31درخ ٝعب٘تیٌزاد) ٔیشاٖ وبرایی ا٘تمبَ
ثٔٝیشاٖ  95درصذ افشایؼ یبفت .خبن ٔٛرد اعتفبد ٜثزای ا٘تمبَ ٌیبٞسٞٝب ٔطتٛی پیتٔبط :پزِیت:
خبن ثزي ث٘ ٝغجت  1: 1: 2ثٛدٌ .یبٞسٞٝب سیز پٛؽؼ پالعتیىی ٔذت  25-30رٚس لزار داد ٜؽذ٘ذ.
ٔزاضُ اعپٛر پبؽی ثب اعتفبد ٜاس آثفؾبٖ صٛرت ٌزفت  ٚثزای ٞز خذای ٝلبرزی ثٝصٛرت ٔدشا ا٘دبْ
ٌزفت .عٛعپب٘غیٔ ٖٛبی ٝتّمیص ثز رٚی ثزيٞب ثٝصٛرت یىٛٙاخت پخؼ ٌزدیذٔ .زاضُ اعپٛر پبؽی
در ؽزایط وبٔالً ایش ِٝٚثذ ٖٚأىبٖ اختالط ٌٞٝ٘ٛبی لبرزی تطت ثزرعی ا٘دبْ ؽذ ٌ ٚیبٞسٞٝبی
تّمیص ؽذ ٜسیز پٛؽؼٞبی پالعتیىی خذاٌب٘ ٝلزار داد ٜؽذٌ .یبٞبٖ ؽبٞذ در ؽزایط ٔؾبث ٝثب ٌیبٞبٖ
ٔبیٝوٛثی ؽذ ٜثب خذایٞٝبی لبرزی ٔتفبٚت لزار ٌزفتٙذ.
آزمایص بیماریزایي :در پبیبٖ ٞز یه اس آسٔبیؼٞبی ثبال ثٙٔٝظٛر اطٕیٙبٖ اس صطت آسٔبیؼ
ثیٕبریسایی ٘ ٚجٛد ػٛأُ ثیٕبریسای خبرخی دیٍز ،ثزيٞبی آِٛدٌ ٜیبٞبٖ در ٞز د ٚؽزایط درٖٚ
ؽیؾٌّ ٚ ٝخب٘ ٝثٝصٛرت ٔدشا خٕغآٚری ٌزدیذ .ثٝایٗ ٔٙظٛر ثزيٞب را اثتذا در آة ٔمطز  2ثبر
اعتزَ ثٔٝذت  30ثب٘ی ٝلزار داد ٚ ٜعپظ در ٔطّ 30 َٛدرصذ ٚایتىظ تدبری ثٔٝذت  45-60ثب٘یٝ
لزار ٌزفت ،ثؼذ اس آٖ ثزيٞب را دٚثبر ٜدر آة ٔمطز  2ثبر اعتزیُ لزار داد ،ٜث ٝتىٞٝبیی تمغیٓ ٌزدیذ
 ٚثز رٚی وبغذ صبفی اعتزیُ ثزای خؾه ؽذٖ لزار داد ٜؽذ .تىٞٝبی ثزي خؾه ؽذ ٜدر
تؾتهٞبی پتزیدیؼ ؤ ٝطتٛی ٔطیط وؾت  PCAثٛد لزار ٌزفت  ٚوؾتٞب ث ٝا٘ىٛثبتٛر  ٚتطت
ؽزایط ٘ٛری ثب  8عبػت رٚؽٙبیی  16 ٚعبػت تبریىی  ٚدٔبی  20-25درخ ٝعب٘تیٌزاد ثٔٝذت 6-8
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رٚس ٔٙتمُ ٌزدیذ .عپظ صفبت ٔٛرد ٔطبِؼ ٝؽبُٔ ا٘ذاسٞ ٜبيٞب ،رً٘ ،آرایؼثٙذٞبٚ ،خٛد یب ٘جٛد
٘ٛن  ٚط َٛآٖ ،تشییٙبت عطص ٞبيٞب  ٚاثؼبد ٞبيثز ،ثب اعتفبد ٜاس وّیذ ؽٙبعبیی عیٕ٘ٛش ٔٛرد آسٖٔٛ
لزار ٌزفت ٌٞٝ٘ٛ ٚبی لبرزی ؽٙبعبیی ٌزدیذ٘ذ.
وحًٌ محاسبٍ  AUDPCي تجسیٍ آماری دادٌَا :ثب تٛخ ٝثٙٔ ٝطٙی پیؾزفت ثیٕبری ،عطص سیز
ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری را ؤ ٝؼیبری ٔٙبعت اس ٔیشاٖ ؽذت ثیٕبری ٔیثبؽذ ثب اعتفبد ٜاس فزَٔٛ
=( ٔ 1AUDPC; ∑ <)0/5( )Yi+1 + Yi( )Ti+1 - Tiطبعجٌ ٝزدیذ  ٚثزای عٙدؼ عطص ٔمبٔٚت
اعتفبد ٜؽذ.
و ٝدر آٖٔ ;Y ،یشاٖ ثیٕبریساییٛ٘ ;i ،ثت یبدداؽتثزداری ٔ ;T ٚذت سٔبٖ ارسیبثی اس سٔبٖ تّمیص.
ارسیبثی درٖٚؽیؾٝای اس رٚس ا َٚتب ؽؾٓ ث ٝؽىُ رٚسا٘ ٚ ٝدر ارسیبثی ٌُخب٘ٝای اس رٚس د ْٚتب
ثیغتٓ ٞز  2رٚس یهثبر ا٘دبْ ؽذ  2 ٚثزي ٔیب٘ی ٔٛرد عٙدؼ ٌغتزػ ثیٕبری لزار ٌزفتٙذ .ثٝاسای
ٞز ٌ ٝ٘ٛلبرزی ،اس ػصبر ٜفیّتز ؽذٔ ٜطیط ٔبیغ ثذ ٖٚرؽذ لبرذ در ارسیبثی درٖٚؽیؾٝای  ٚآة
ٔمطز  2ثبر اعتزیُ در ارسیبثی ٌُخب٘ٝای ثزای ٞز ص٘ٛتیپ ثٝػٛٙاٖ ؽبٞذ اعتفبد ٜؽذٔ .طبعجٞٝبی
آٔبری ؽبُٔ تدشیٚ ٝاریب٘ظٔ ،مبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ  ٚتدشی ٝخٛؽٝای ثب اعتفبد ٜاس ٘زْافشار ٚ MSTAT
 SPSSصٛرت ٌزفت ٝاعت.
نتايج و بحث
ضیطٍایبااستفادٌازريشپخصعصارٌفیلترضذٌقارچريیگیاٌ:ػالیٓ ثیٕبری
ارزیابيدرين 

در ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ص٘تیىی ضغبط در رٚس ا ٚ َٚدر عطٛش دیٍز ٔمبٔٚت در رٚسٞبی د ٚ ْٚع ْٛظبٞز
ٌزدیذ٘ذ .ثب تٛخ ٝث ٝخذ َٚتدشیٚ ٝاریب٘ظ در ایٗ رٚػ ثیٗ ٌٞٝ٘ٛبی لبرزی ،ص٘ٛتیپٞب  ٚاثزات
ٔتمبثُ ثیٗ آٖٞب در عطص  1درصذ اختالف ٔؼٙیداری ٚخٛد دارد (خذ.)2 َٚ
در ارسیبثی ثب خذای A. alternata ٝػالیٓ ثیٕبری ٘بؽی اس ایٗ ٌ ٝ٘ٛلبرزی در ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ص٘تیىی
ضغبط اس رٚس د ٚ ْٚدر عطٛش دیٍز ٔمبٔٚت در رٚسٞبی ع ٚ ْٛزٟبرْ ثؼذ اس تّمیص ٕ٘بیبٖ ٌؾت.
پظ اس ٔطبعج ٝعطص سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری ثب اعتفبد ٜاس آسٔ ٖٛدا٘ىٕٗٞٝ٘ٛ٘ ،بی ص٘تیىی
دعتٝثٙذی ؽذ٘ذ (خذ .)3 َٚعطص سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری ثیبٍ٘ز ٔیشاٖ ضغبعیت یه ص٘ٛتیپ
ٔیثبؽذ ،ثٝطٛریوٞ ٝزز ٝایٗ عطص ثیؼتز ثبؽذ ٔیشاٖ ضغبعیت ث ٝثیٕبری ٘یش ثبالتز خٛاٞذ ثٛد .ثب
1- Area Under the Disease Progress Curve
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تٛخ ٝث ٝایٗو ٝرلٓ آٌزیب ثٝػٛٙاٖ ؽبٞذ ضغبط در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ ٕٝ٘ٛ٘ ،ص٘تیىی وبعٕٛط دارای
عطص سیزٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری ثیؼتز اس آٌزیب ثٛد٘ذ  ٚدر عطٛش ثغیبر ضغبط لزار ٌزفت.
ص٘ٛتیپٞبی پیىبعٔ ٚ ٛبرف٘ٛب ثب دیتب در عطص یىغب٘ی ثٛد٘ذ  ٚثٝػٛٙاٖ ٔمب ْٚؽٙبخت ٝؽذ٘ذ .ص٘ٛتیپ
آرٔیذا ٞیرٌ ٝ٘ٛػالیٓ ثیٕبری ٘ؾبٖ ٘ذاد ،ثٙبثزایٗ ایٗ ص٘ٛتیپ ثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛدارای ٔص٘ٛیت ٘غجت ثٝ
ایٗ ایش ِٝٚلبرزی در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ  ٚدر ٔمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ عطص سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری ثب وٓتزیٗ
ٔیشاٖ در ٌزٔ ٜٚدشا ٔ ٚمبْٚتزیٗ ص٘ٛتیپٞب ٘غجت ثٝایٗ خذای ٝلزار ٌزفت .ثٝطٛروّی ارلبْ آرٔیذا،
ٔبرف٘ٛب ،دیتب ،پیىبع ،ٛآٌزیب  ٚوبعٕٛط را ٔیتٛاٖ ثٝتزتیت ٔیشاٖ ٔمبٔٚت ثٝایٗ ثیٕبرٌز ٔؼزفی ٕ٘ٛد.
در ارسیبثی ثب خذای A. tenuissima ٝػالیٓ ثیٕبری ٘بؽی اس ایٌٗ ٝ٘ٛلبرزی در ٕ٘ٞٝ٘ٛبی
ص٘تیىی ضغبط اس رٚس د ٚ ْٚدر عطٛش دیٍز ٔمبٔٚت در رٚسٞبی ع ٚ ْٛزٟبرْ ثؼذ اس تّمیص
ٕ٘بیبٖ ٌؾت .ثب تٛخ ٝث ٝایٗو ٝرلٓ آٌزیب ث ٝػٛٙاٖ ؽبٞذ ضغبط در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ ،ص٘ٛتیپ
وبعٕٛط دارای عطص سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری ثیؼتزی اس آٌزیب ثٛد٘ذ  ٚدر عطٛش ثغیبر
ضغبط لزار ٌزفت .ص٘ٛتیپ پیىبع ٛثب دیتب ث ٝػٛٙاٖ ؽبٞذ ٔمب ْٚدر عطص یىغب٘ی اس ٘ظز عطص سیز
ٔٙطٙی ثٛد  ٚثٝػٛٙاٖ ص٘ٛتیپ ٔمب ْٚؽٙبخت ٝؽذ (خذ .)3 َٚص٘ٛتیپ آرٔیذا ٞیرٌ ٝ٘ٛػالیٓ ثیٕبری
٘ؾبٖ ٘ذاد٘ذ ،ثٙبثزایٗ ایٗ ص٘ٛتیپ ثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛدارای ٔص٘ٛیت ٘غجت ث ٝایٗ ایش ِٝٚلبرزی در ٘ظز
ٌزفت ٝؽذ  ٚدر ٔمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ عطص سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری ثب وٓتزیٗ ٔیشاٖ در ٌزٔ ٜٚدشا ٚ
ٔمبْٚتزیٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ص٘تیىی ٘غجت ث ٝایٗ خذای ٝلزار ٌزفت (خذ٘ .)3 َٚتبیح ٘ؾبٖ داد وٝ
ص٘ٛتیپ ٞبی آرٔیذا ،دیتب ،پیىبعٔ ،ٛبرف٘ٛب ،آٌزیب  ٚوبعٕٛط را ٔی تٛاٖ ثزضغت درخٔ ٝمبٔٚت ثٝ
ثیٕبرٌز ٔ A. tenuissimaؼزفی ؽذ.


سیبزمیىيبااستفادٌاز
شوًتیپَایمختلف  

ایسيلٍَای قارچي ي 

طٍای 
درينضی 
جذيل  -2تجسیٍياریاوس ارزیابي  
سطحزیرمىحىيپیطرفتبیماری.

ٔٙبثغ تغییزات

درخ ٝآسادی

ثیٕبرٌز لبرزی

1

ص٘ٛتیپ عیتسٔیٙی

5

ثیٕبرٌز × ص٘ٛتیپ

5

اؽتجب ٜآسٔبیؾی

24

وُ

35

ضزیت تغییزات (درصذ)

3/82

** ٔؼٙیدار در عطص اضتٕبَ  1درصذ.
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3/516

**26/66
**0/934
0/076
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َایسیبزمیىيبراساسسطحزیرمىحىيپیطرفتبیماری .


شوًتیپ
طٍای
درينضی 
جذيل-3مقایسٍمیاوگیهارزیابي 
ثیٕبرٌز A. tenuissima

ثیٕبرٌز A. alternata

پیىبعٛ

6/33

d

6/16

b

ٔبرف٘ٛب

7/50

c

5/66

b

دیتب

5/75

d

5/91

b

وبعٕٛط

10/75

a

9/50

a

آرٔیذا

5/00

e

5/00

c

آٌزیب

9/91

b

9/25

a

ٔیبٍ٘یٗ ٞبی دارای ضزٚف ٔؾتزن در ٞز عت ٖٛاس ٘ظز آٔبری در عطص اضتٕبَ  1درصذ تفبٚت ٔؼٙیداری ٘ذار٘ذ
(دا٘ىٗ  1درصذ).

خاوٍایبااستفادٌازريشپخصسًسپاوسیًنقارچيبر ريیگیاٌ:ثغت ٝث ٝص٘ٛتیپ
ارزیابيگل 

ػالیٓ ثیٕبری د ٚایش )A. tenuissima ٚ A. alternata( ِٝٚاس رٚس ع ْٛتب ٞؾتٓ آؽىبر ؽذ .ثب تٛخٝ
ث ٝخذ َٚتدشیٚ ٝاریب٘ظ در ایٗ رٚػ ثیٗ ثیٕبرٌزٞبی لبرزی ،ص٘ٛتیپٞبی ٌیبٞی  ٚاثزات ٔتمبثُ
ثیٗ آٖٞب در عطص  1درصذ اختالف ٔؼٙیداری ٚخٛد دارد (خذ.)4 َٚ
در ارسیبثی ٌّخب٘ٝای در ثزاثز ٌ Alternaria alternata ٝ٘ٛػالیٓ ثیٕبری در ارسیبثی ٌُخب٘ٝای در
ثزاثز ایٗ ٌ ٝ٘ٛدر ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ص٘تیىی ضغبط اس رٚس ؽؾٓ تب ٞؾتٓ  ٚدر عطٛش دیٍز ٔمبٔٚت اس رٚس
د ٓٞثؼذ اس تّمیص ٕ٘بیبٖ ٌؾت٘ .تبیح ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝوبعٕٛط در عطٛش ضغبعیت یىغب٘ی ثب آٌزیب ٚ
در ٌز ٜٚضغبط لزار ٌزفت (خذ .)5 َٚص٘ٛتیپ پیىبع ٛدر عطص پبییٗتزی در ٔمبیغ ٝثب ٕ٘ ٝ٘ٛدیتب ثٛدٜ
 ٚثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛص٘تیىی ٔمب ْٚؽٙبخت ٝؽذ ٕٝ٘ٛ٘ .ص٘تیىی آرٔیذا ٞیرٌ ٝ٘ٛػالیٕی اس ثیٕبری را ٘ؾبٖ ٘ذاد
 ٚثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛػبری اس ثیٕبری در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ .ص٘ٛتیپٞب را ثزاعبط ٔیشاٖ ٔمبٔٚت ثAlternaria ٝ

 alternataثٝصٛرت آرٔیذأ ،برف٘ٛب ،دیتب ،پیىبع ،ٛوبعٕٛط  ٚآٌزیب ٔزتت ٕ٘ٛد.
در ارسیبثی ٌُخب٘ٝای در ثزاثز ٌ Alternaria tenuissima ٝ٘ٛػالیٓ ثیٕبری در ایٗ ٌ ٝ٘ٛلبرزی
در ص٘ٛتیپٞبی ضغبط اس رٚس ؽؾٓ تب ٞؾتٓ  ٚدر عطٛش دیٍز ٔمبٔٚت اس رٚس د ٓٞثؼذ اس تّمیص
ٕ٘بیبٖ ٌؾت .ثزاعبط عطص سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری ٕٝ٘ٛ٘ ،وبعٕٛط در عطٛش ضغبعیت
ثبالتزی اس آٌزیب در ٌز ٜٚضغبط لزار ٌزفت (خذ ٕٝ٘ٛ٘ .)5 َٚص٘تیىی پیىبع ٛدر عطص یىغب٘ی ثب
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ٕ٘ ٝ٘ٛدیتب ثٛد ٚ ٜثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛص٘تیىی ٔمب ْٚؽٙبخت ٝؽذ ٜاعت ٕٝ٘ٛ٘ .ص٘تیىی آرٔیذا ٞیرٌٝ٘ٛ
ػالیٕی اس ثیٕبری را ٘ؾبٖ ٘ذاد  ٚثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛػبری اس ثیٕبری در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ .تزتیت ٔمبٔٚت
ص٘ٛتیپٞب ث ٝثیٕبرٌز  Alternaria tenuissimaثٝصٛرت آرٔیذا ،پیىبع ،ٛدیتبٔ ،برف٘ٛب ،آٌزیب ٚ
وبعٕٛط ثٛد.
َایسیبزمیىيمختلفبااستفادٌازسطح


َایقارچييشوًتیپ

ایایسيلٍ
تجسیٍياریاوسارزیابيگل 
خاوٍ

جذيل-4
زیرمىحىيپیطرفتبیماری .
ٔٙبثغ تغییزات

درخ ٝآسادی

ثیٕبرٌز لبرزی

1

ص٘ٛتیپ عیتسٔیٙی

5

ثیٕبرٌز × ص٘ٛتیپ

5

اؽتجب ٜآسٔبیؾی

24

وُ

35

ٔیبٍ٘یٗ ٔزثؼبت
**
**

16/162

1650/61

**

60/656

0/688
3/82

ضزیت تغییزات (درصذ)
** ٔؼٙیدار در عطص اضتٕبَ  1درصذ.

َایسیبزمیىيبراساسسطحزیرمىحىيپیطرفتبیماری .


شوًتیپ
خاوٍای
مقایسٍمیاوگیهارزیابيگل 

جذيل-5
ص٘ٛتیپ

ثیٕبرٌز A. tenuissima

ثیٕبرٌز A. alternata

پیىبعٛ

29/83

d

32/83

b

ٔبرف٘ٛب

32/83

c

25/83

d

دیتب

30/16

d

29

c

وبعٕٛط

51/50

a

54/50

a

آرٔیذا

18/00

e

18/00

e

آٌزیب

46/66

b

55/50

a

ٔیبٍ٘یٗ ٞبی دارای ضزٚف ٔؾتزن در ٞز عت ٖٛاس ٘ظز آٔبری در عطص اضتٕبَ  1درصذ تفبٚت ٔؼٙیداری ٘ذار٘ذ
(دا٘ىٗ  1درصذ).
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تجسیٍخًضٍای:تدشی ٝخٛؽٝای ص٘ٛتیپٞبی ٔٛرد آسٔبیؼ ثزاعبط دادٞبی ثٝدعت آٔذ ٜاس ارسیبثی

درٖٚؽیؾٝای ٌُ ٚخب٘ٝای ثب ٞز د ٚایش ِٝٚلبرزی در ٌ 3ز ٜٚدعتٝثٙذی ٕ٘ٛد (ٕ٘ٛدار  .)1ص٘ٛتیپٞبی
دیتب ،پیىبعٔ ٚ ٛبرف٘ٛب در ٌزٔ ٜٚمب ،ْٚص٘ٛتیپ آرٔیذا در ٌز ٜٚثغیبر ٔمب ْٚیب ٔص ٖٛاس ثیٕبری ٚ
ص٘ٛتیپٞبی آٌزیب  ٚوبعٕٛط در ٌز ٜٚضغبط لزار ٌزفتٙذ .لزار ٌزفتٗ ص٘ٛتیپ آرٔیذا ثٝصٛرت یه
خٛؽ ٝخذاٌب٘ ٝدر وٙبر خٛؽ ٝص٘ٛتیپٞبی ٔمب ْٚػالٜٚثز ثیبٖ ٔص٘ٛیت ایٗ ص٘ٛتیپ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ وٝ
ٔمبٔٚت ایٗ ٕ٘٘ ٝ٘ٛغجت ثٞ ٝز د ٚلبرذ ٔتفبٚت اس عبیز ص٘ٛتیپٞب ٔمب ْٚاعت .ثٙبثزایٗ ٔجز ٗٞاعت
آرٔیذا را رلٓ ٔص ،ٖٛدیتب ،پیىبعٔ ٚ ٛبرف٘ٛب را ٔمب ٚ ْٚآٌزیب  ٚوبعٕٛط را ضغبط ثٞ ٝز د ٚلبرذ
٘بٔیذ٘ .تبیح ثٝدعت آٔذ ٜثب ٘تبیح ثٝدعت آٔذ ٜدر ٞز ایش ِٝٚلبرزی ثٝصٛرت خذاٌب٘ ٝصبدق ٔیثبؽذ.

خاوٍای 
ایيگل 

اساسارزیابيدرين 
ضیطٍ

َایسیبزمیىيبر

خًضٍایشو 
ًتیپ

ضکل-2تجسیٍ
تحتتیمارديایسيلٍقارچيبیماریلکٍمًجي(Alternaria tenuissimaي .)Alternaria allternata

ایٗ آسٔبیؼٞب ثز ٔجٙبی ٔطبعج ٝعطص سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری ا٘دبْ ٌزفت ،ثزرعیٞبی دیتب
رٚدریٍٛس ٕٞ ٚىبراٖ (٘ )2006یش اعتفبد ٜاس عطص سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری را در عٙدؼ ٔمبٔٚت
 4رلٓ عیتسٔیٙی ٘غجت ثٝایٗ ثیٕبری ٔفیذ اػالْ ٕ٘ٛد ٜاعت .اس آٖخبییو ٝطجك ٘ظز ثغیبری اس
پضٞٚؼٌزاٖ ٔمبٔٚت ث ٝثیٕبری ِىٛٔ ٝخی ثیؼتز ثٝصٛرت وٕی اعت ٔطبعج ٝعطص سیز ٔٙطٙی
پیؾزفت ثیٕبری در دعتیبثی ثٙٔ ٝبثغ ٔمبٔٚت وٕی ثغیبر عٛدٔٙذ اعت  ٚتٛعط ثغیبری اس ٔتخصصبٖ
تٛصی ٝؽذ ٜاعت (پبِٛیىظ ٕٞ ٚىبراٖ .)1990 ،دیتب رٚدریٍٛس ٕٞ ٚىبراٖ ( )2006در ارسیبثی
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درٖٚؽیؾٝای ثزای ٔمبٔٚت ث ٝثیٕبری ِىٛٔ ٝخی ثب ػبُٔ لبرزی  A. solaniظٟٛر ػالیٓ را در
رٚسٞبی د ٚ ْٚعٔ ْٛؾبٞذ ٜوزد٘ذ .در طی ایٗ آسٔبیؼ ػالیٓ ثیٕبری ِىٛٔ ٝخی در ارسیبثی
درٖٚؽیؾٝای ثب رٚػ پخؼ ػصبر ٜلبرذ ثز رٚی ٌیب ٜدر ثزاثز دٚ A. tenuissima ٌٝ٘ٛ ٚ
 A. alternataدر ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ص٘تیىی ضغبط در رٚس د ْٚثؼذ اس تّمیص  ٚدر ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ص٘تیىی ثب
عطٛش دیٍز ٔمبٔٚت در رٚسٞبی ع ٚ ْٛزٟبرْ ثؼذ اس تّمیص ٔؾبٞذ ٜؽذٔ .ؾبٞذ ٜػالیٓ در ارلبْ
ضغبط ٔ ٚمبٔ ْٚمذاری ٔتفبٚت اعت .در ارلبْ ضغبط اس رٚس د ٚ ْٚدر ارلبْ ٔمب ْٚاس رٚس زٟبرْ
ؽزٚع ٔیٌزدد .در آسٔبیؼٞبی درٖٚؽیؾٝای ٌُ ٚخب٘ٝای ثب تٛخ ٝثٔ ٝمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ دادٜٞبی عطص
سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ٘تبیح یىغب٘ی ثٝدعت آٔذ  ٚایٗ ٘تبیح ثیبٍ٘ز لبثُ اطٕیٙبٖ ثٛدٖ رٚػٞبی
درٖٚؽیؾٝای ٔیثبؽذ ،ؤ ٝیتٛا٘ذ ٔٛخت وبٞؼ لبثُتٛخٟی در ٚلت ٞ ٚشی ٝٙایدبد ٕ٘بیذ .در ایٗ
ارسیبثی در ٔمبثُ ٌٞٝ٘ٛبی  ٕٝ٘ٛ٘ A. tenuissima ٚ A. alternataص٘تیىی دیتب در ؽبخٔ ٝمب ْٚلزار
ٌزفت و ٝثب ٌشارػٞبی ٔٙتؾز ؽذٔ ٜجتٙیثز ایٗ ٔٛرد و ٝایٗ ٕ٘ ٝ٘ٛص٘تیىی ثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛؽبُٔ ٔٙجغ
ٔمبٔٚت ث ٝثیٕبری ِىٛٔ ٝخی عیتسٔیٙی در ارسیبثی ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ص٘تیىی عیتسٔیٙی در ثزسیُ ٔؾخص
ٌزدیذ٘ذ ٔطبثمبت دارد (ثٛیتىظ ٕٞ ٚىبراٖ .)1995 ،ص٘ٛتیپ آٌزیب در ٔٙبثغ ٘غجت ث ٝخذایٝ
 A. alternataضغبط ٌشارػ ؽذ ٜاعت (٘صز اصفٟب٘ی٘ .)2004 ،تبیح ثٝدعت آٔذ ٜدر ایٗ
آسٔبیؼٞب ثیبٍ٘ز ضغبعیت ایٗ ص٘ٛتیپ اعت .تبوٞ ٖٛٙیرٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٝ٘ٛص٘تیىی ٔص ٖٛث ٝثیٕبری ِىٝ
ٔٛخی در ثزاثز ٌٞٝ٘ٛبی لبرزی ٔٛرد ثزرعی ٔؾبٞذ٘ ٜؾذ ٜثٛد .در ثزاثز ٌٞٝ٘ٛبی ٚ A. tenuissima
 ٕٝ٘ٛ٘ A. alternataص٘تیىی آرٔیذا ٞیرٌ ٝ٘ٛػالیٕی اس ثیٕبری ِىٛٔ ٝخی ٘ؾبٖ ٘ذاد ،و ٝثؼذ اس
آسٔبیؼٞبی ٔشرػٝای ٔیتٛاٖ ثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛص٘تیىی ٔص ٖٛاس ثیٕبری ثزٚی آٖٞب ٔطبِؼبت ثیؼتزی
ا٘دبْ داد .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔطّت و٘ ٝجٛد یب وٕجٛد ٔٙبثغ ٔمبٔٚت ث ٝآِتز٘بریب در ثیٗ الیٗٞبی
عیتسٔیٙی ٓٞ ٚزٙیٗ عیتسٔیٙیٞبی تدبری اػالْ ؽذ ٜثٛد (رٚتٓ  ٚفّذٔٗ ،)1965 ،پیذا وزدٖ
ص٘ٛتیپٞبی ٔمب ْٚیب ٔص ٖٛاس ثیٕبری در وٙتزَ ایٗ ثیٕبری ثغیبر ٔؤثز ٔیثبؽذٞ .ز زٙذ و ٝعطٛش
ٔتفبٚت ٔمبٔٚت در عیتسٔیٙیٞبی دیپّٛییذ ٚضؾی ٔؾبٞذ ٜؽذ ٜاعت (ٔٙذٚسا1989 ،؛ تبٔغٚ ٖٛ
ٔٙذٚسا .)1984 ،ثٙبثزایٗ ٚخٛد ص٘ٛتیپٞبی اضتٕبِی ٔص ٖٛثب عطص ثبالی ٔمبٔٚت ث ٝایٗ ثیٕبری
ٔیتٛا٘ذ در ٔمبٔٚت ث ٝثیٕبری ِىٛٔ ٝخی ثغیبر تأثیزٌذار ثٛد ٚ ٜتِٛیذ ارلبْ سراػی ٔمبٛٔ ْٚرد
اعتفبد ٜلزار ٌیزد.
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Abstract1
In order to determine the resistance levels and the most suitable potato
genotypes to the early blight, an experiment was conducted in a completely
randomized factorial design with three replications, in National Plant Gene Bank of
Iran during 2007-2008. Factors included pathogenic fungus, A. tenuissima and A.
alternata and six potato genotypes, Picasso, Marfona, Delta, Agria, Cosmos and
Armida. Analysis of variance, in vitro and greenhouse evaluation showed that there
were significant between pathogen, genotype and their interactions. In vitro
evaluation, symptoms appeared after the second day and continued until the sixth
day. Based on area under the disease progress curve for pathogenic A. alternata,
Cosmos genotype had a lower level of Agria (susceptible control), while Picasso
and Marfona with Delta (resistant control) were resistant patients.With the
pathogenic A. tenuissima, Cosmos was sensitive, and only Picasso was resistant
patient.The method greenhouse, symptoms began on the third day and it lasted
until the twentieth day. In this evaluation, using both fungal isolates, Cosmos was
sensitive level and Picasso was resistant level. In vitro and greenhouse assessment,
Armida not show any signs of disease, it may be referred to as a genotype-immune
disease, after field testing. Since, the results of the assessment of resistance was
generally similar in both in vitro and greenhouse conditions, it can be argued that
this study is validated by classifying genotypes to resistant and susceptible.
Keywords: Area under disease progress curves, Wave spots, Pathogenesis,
Resistance
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