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قارچي  بيمارگرزميني نسبت به بيماري لکه موجي ناشي از  سيب هاي ژنوتيپارزيابي مقاومت 

Alternaria tenuissima  وAlternaria allternata اي خانه گل اي و شيشه  در شرايط درون 
 

 3جواد مظفری و 2مقدم ، احمد عباسی1میرکریمی حمیدرضا*

 تٟزاٖ ،ٚاضذ ػّْٛ ٚ تطمیمبت ، دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی،اصالش ٘جبتبتٌزٜٚ دا٘ؾدٛی دوتزی 1

 عغٝ ٟ٘بَ ثذر، وزج،ؤؽٙبعی ٌیبٞی، ثب٘ه صٖ ٌیبٞی ّٔی ایزاٖ، ٔ اعتبدیبر ٌزٜٚ ثیٕبری2 

 عغٝ ٟ٘بَ ثذر، وزجؤّٔی ایزاٖ، ٔؽٙبعی ٌیبٞی، ثب٘ه صٖ ٌیبٞی  دا٘ؾیبر ٌزٜٚ ثیٕبری3 

 28/3/92 ؛ تبریخ پذیزػ: 18/2/92تبریخ دریبفت: 

 1چكيده

، آسٔبیؾی در سٔیٙی ثٝ ثیٕبری ِىٝ ٔٛخی عیتتزیٗ ص٘ٛتیپ  ٔٙبعت ٔٙظٛر تؼییٗ عطٛش ٔمبٚٔت ٚ ثٝ

ٞبی  عبَ دردر ثب٘ه صٖ ٌیبٞی ّٔی ایزاٖ تىزار  3صٛرت فبوتٛریُ ثب  تصبدفی ثٝ طٛر وبُٔ ثٝلبِت طزش 

 ٚ  A. alternata ٚ A. tenuissima لبرزی زٌثیٕبرؽبُٔ  تیٕبرٞبثٝ اخزا ٌذاؽتٝ ؽذ.  88-1387

٘تبیح تدشیٝ ٚاریب٘ظ . ٘ذپیىبعٛ، ٔبرفٛ٘ب، دیتب، آٌزیب، وبعٕٛط ٚ آرٔیذا ثٛد سٔیٙی ؽبُٔ ص٘ٛتیپ عیت 6

ار د ٞب ٔؼٙی ٞب ٚ اثز ٔتمبثُ آٖ ص٘ٛتیپای ٘ؾبٖ داد وٝ اثز ثیٕبرٌزٞب،  خب٘ٝ ٚ ٌُ ای ؽیؾٝ در ارسیبثی درٖٚ

زٚع ٚ تب رٚس ؽؾٓ ادأٝ داؽت. ٓ ٞز دٚ ثیٕبرٌز در رٚس دْٚ ؽیػال ،ای ؽیؾٝ ثٛد. در ارسیبثی درٖٚ

ص٘ٛتیپ وبعٕٛط در عطص  A. alternataاعبط عطص سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری ثزای ثیٕبرٌز ثز

وٝ پیىبعٛ ٚ ٔبرفٛ٘ب ثب دیتب )ؽبٞذ ٔمبْٚ( در ٌزٜٚ  آٖ لزار داؽت، ضبَ تزی اس آٌزیب )ؽبٞذ ضغبط( پبییٗ

٘یش وبعٕٛط ضغبط ٚ تٟٙب پیىبعٛ در ٌزٜٚ  A. tenuissima اعتفبدٜ اس ثیٕبرٌزثب  ٔمبْٚ لزار ٌزفتٙذ.

عْٛ ؽزٚع ٚ تب رٚس ثیغتٓ ادأٝ یبفت. در ایٗ   ٓ در رٚسیػال ای خب٘ٝ در رٚػ ٌُٔمبْٚ لزار ٌزفت. 

اس ٞز دٚ ایشِٚٝ لبرزی، وبعٕٛط در عطص ضغبط ٚ پیىبعٛ در عطص ٔمبْٚ لزار  اعتفبدٜثب ارسیبثی 

وٝ ٓ ثیٕبری اس خٛد ٘ؾبٖ ٘ذاد یٌٛ٘ٝ ػال ای، آرٔیذا ٞیر خب٘ٝ ٌُ ای ٚ ؽیؾٝ فتٙذ. در ارسیبثی درٌٖٚز
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وٝ  ییخب ػٙٛاٖ ص٘ٛتیپ ٔصٖٛ اس ثیٕبری ٔؼزفی وزد. اس آٖ ای ثٝ ٔشرػٝ ٞبی تٛاٖ آٖ را ثؼذ اس آسٔبیؼ ٔی

٘تیدٝ ٌزفت تٛاٖ  ٔؾبثٝ ثٛد، ٔیای وبٔالً  خب٘ٝ ای ٚ ٌُ ؽیؾٝ ٘تبیح ارسیبثی ٔمبٚٔت در ٞز دٚ ؽزایط درٖٚ

 ثبؽذ. ٞب ثٝ ٔمبْٚ ٚ ضغبط در ایٗ ٔطبِؼٝ دارای اػتجبر ٔی ثٙذی ص٘ٛتیپ وٝ دعتٝ

 

 ٔمبٚٔت ،سایی ثیٕبری ،ِىٝ ٔٛخی ،عطص سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبریکلیذی:َایياشٌ

 

 قدههه

 ٞبی ٔتٙبٚة، ٔزوت ٚ ثب ثزي یه عبٌِٝیبٞی اعت  1عٛالْ٘ٛ تٛثزسْٚسٔیٙی ثب ٘بْ ػّٕی  ٌیبٜ عیت

 ٌیزد. صٛرت ٔی وٝ دارای خٛا٘ٝ اعتغذٜ ٞبیی اس  ٚ یب لغٕتٞب  غذٜتىثیز آٖ اس طزیك وبؽتٗ 

 321736ٔیشاٖ  ثٝ 2007در عبَ  د٘یب سٔیٙی تِٛیذ عیت( FAO)اعبط آٔبر عبسٔبٖ خٛارٚثبر خٟب٘ی ثز

ٗ یتز اس ٔخزة یىی 2یٙیسٔ تیع یِىٝ ٔٛخ یٕبریث ٞشار تٗ ثٛدٜ اعت. 5240 در ایزاٖ ٞشار تٗ ٚ

  یذٌیٞب، پٛع ٞب، سخٓ دبد ِىٝیؽٛد ٚ ٔٛخت ا یٔطغٛة ٔ 3بٖیخب٘ٛادٜ ثبد٘دب٘ یلبرز یٞب یٕبریث

 سٔیٙی ثب تٛخٝ  تٌزدد. ثیٕبری ِىٝ ٔٛخی عی یت وبٞؼ ػّٕىزد ٔیمٝ ٚ در ٟ٘بیٜٛ، عبلٝ، یدر ٔ

 ٓ آة ٚ یط الّیػّت تٙٛع در ؽزا در د٘یب ٚ ثبالخص ایزاٖ ثٝ ثٝ تٙٛع لبرزی ٚ ٔیشاٖ خغبرت ثبال

ب ؽبُٔ یٞبی ٟٔٓ ثزای آِتز٘بر ٔیشثبٖٞٛا، ٘مؼ ٟٕٔی در وبٞؼ ػّٕىزد ایٗ ٔطصَٛ سراػی دارد. 

  ی ایٗ ثیٕبریٞب ثبٖ(. عبیز ٔیش1985پغسیذت، ) ثبؽذ سٔیٙی ٚ ثبد٘دبٖ ٔی فزٍ٘ی، عیت ٌٛخٝ

لٛعتب، ثبؽذ ) ؽبُٔ ٌش٘ٝ، فّفُ لزٔش ٚ ٌیبٞبٖ غیز اس خب٘ٛادٜ ثبد٘دب٘یبٖ ٔب٘ٙذ خیبر ٚ ٌُ آٞبر ٔی

 یٌٛ٘ٝ لبرزی آِتز٘بریب در د٘یب ثب اعتفبدٜ اس دٚ ٞبی تز پضٚٞؼ ؼیوٖٙٛ ثتب (.1945٘یزٌبرد،  ؛2004

Alternaria solani ٚ A. alternata یا ٌٛ٘ٝ ؽزایط الّیٕی ثٝ ٛر ایزاٖ اس ٘ظزؾٔؼطٛف ثٛدٜ اعت. و 

ٌٛ٘ٝ لبرزی  6در ٔطبِؼبت اخیز در ایزاٖ ٚ  تٙٛع ثٛد یدارا ٘بْ ثزدٜٞبی لبرزی  اعت وٝ ٌٛ٘ٝ

  ٔطبِؼبت اخیز ٌٛ٘ٝ لبرزی (. در2007 ،اردعتب٘ی ٚ ٕٞىبراٖ طبٞزیآِتز٘بریب ؽٙبعبیی ؽذٜ اعت )

A. tenuissima ٔغبٚی ثب ٌٛ٘ٝ رػ ؽذ ٚ پزاوٙؼ خٕؼیتی تمزیجبًسٔیٙی ایزاٖ ٌشا در ٌیبٜ عیت  

A. alternata ( اس آ2008ٖاردعتب٘ی ٚ ٕٞىبراٖ،  طبٞزیٔؾبٞذٜ ؽذٜ اعت .) وٝ ٔمبٚٔت  خبیی

 ارلبْ، ضصَٛ ٌزدد ٔطغٛة ٔیصفت وٕی یه تز ٔٛارد  ؼیسٔیٙی ثٝ ثیٕبری ِىٝ ٔٛخی در ث عیت

                                                 
1- Solanum Tuberosum 

2- Early Blight of Potato 

3- Solanacea 
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فزا٘ه ٚ ٕٞىبراٖ،  ؛2001غت ٚ ٞبیٙظ، وزیٌیزد ) ٔمبْٚ ٚ ٔٛفك تدبری ثٝ عبدٌی صٛرت ٕ٘ی

ٚیضٜ  ثٝ یٕبریٗ ثیٌیزی اس ا ٞبی ٔجبرسٜ ٚ پیؼ اعتفبدٜ اس رٚػ (.1990ٞزیت ٚ ٕٞىبراٖ،  ؛1979

سیغت ٚ  ٔطیط تخزیتػذْ  سیغتیٞبی سراػی، فیشیىی ٚ  اعتفبدٜ اس ارلبْ ٔمبْٚ ٕٞزاٜ ثب رٚػ

ی ٞب بٞسٝیٌٚاوٙؼ  یبثیارس تٛصیٝ ؽذٜ اعت. ٞبی خب٘جی ٔمبثّٝ ثب ایٗ ثیٕبری ٞشیٙٝدر خٛیی  صزفٝ

 ٌیز٘ذ ٔیا٘دبْ  یا خب٘ٝ ٚ ٌُ یا ؾٝیؽ اعبط دٚ رٚػ درٖٚثز ایٗ ثیٕبرٌزٞب ٔؼٕٛالً سٔیٙی ثٝ عیت

ٗ یبٜ اِٚیٌ یرٚز ثب پخؼ ػصبرٜ ث ای ؽیؾٝ درٖٚ یبثیرٚػ ارس. ( 2006 ،دیتب رٚدریٍٛس ٚ ٕٞىبراٖ )

(. 1948ِٛوٝ،  )ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌزفت  یِىٝ ٔٛخ یٕبریثٝ ث ٔمبٚٔت ییؽٙبعب یؽذ ٚ ثزا یثبر ٔؼزف

 یٚر ثز ،ّتز ؽذٜ لبرذیٞبی ف اس وؾت ثبفت ثب اعتفبدٜ اس ػصبرٜ دعت آٔذٜ ثٝٞبی  ٌیبٞسٝ ثزرعی

 ٞب ٔزي ٌیبٞسٝٓ ؽبُٔ ٔیشاٖ ٘ىزٚس، وّزٚس ٚ یٔجٙبی ثزٚس ػال ثزارسیبثی  ٚ ٌیزد صٛرت ٔیبٜ یعطص ٌ

داد٘ذ، تطبثك  ٘ؾبٖ (1993) اعتیٛارت ٚ ثزادؽٛ(. 2006رٚدریٍٛس ٚ ٕٞىبراٖ،  بدیت ) ؽٛد ا٘دبْ ٔی

ٞبی ص٘تیىی ٔمبْٚ ٚ  ٕ٘ٛ٘ٝ تز دٞذ وٝ ثتٛاٖ ثیؼ اخبسٜ ٔی ای ػٝای ٚ ٔشر خب٘ٝ ثیٗ ا٘تخبة ٌُٔٙبعت 

ٔیشاٖ  ثزرعی ٞذف اس ا٘دبْ ایٗ پضٚٞؼضغبط ثب عطٛش ٔتفبٚت اس ٔمبٚٔت را تؾخیص داد. 

در دٚ  A. alternata ٚ A. tenuissimaسٔیٙی ثٝ دٚ ثیٕبرٌز  ص٘ٛتیپ عیت 6ٔمبٚٔت ضغبعیت ٚ یب 

 ای ثٛد. خب٘ٝ ای ٚ ٌُ ؽیؾٝ ؽزایط ٔختّف درٖٚ

 

 ها هواد و روش

گ دیتب، ، ٔبرفٛ٘بپیىبعٛ،  ٔٛرد ثزرعی در ایٗ پضٚٞؼ ؽبُٔ: سٔیٙی عیت ٞبی ص٘ٛتیپ :ياَیمًاد

ٞبی  ثب٘ه صٖ ٌیبٞی ّٔی ایزاٖ دریبفت ؽذ. ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اس ثخؼ ص٘تیه ٚآٌزیب ٚ ا وبعٕٛط، آرٔیذ

 درٌزاد  درخٝ عب٘تی 25±1در اتبق رؽذ ثب دٔبی ثبثت در  1ٚیزٚط ٕ٘ٛ٘ٝ ػبری اسصٛرت ریشٝ ص٘تیىی ث

ای  خب٘ٝ در طی ارسیبثی ٌُ ؽٛ٘ذ. ای ثب٘ه صٖ ٌیبٞی ّٔی ایزاٖ ٍٟ٘ذاری ٔی ؽیؾٝ ٔدٕٛػٝ ص٘تیىی درٖٚ

ٞب در سیز  پبؽی اعتفبدٜ ٌزدیذ. ٕ٘ٛ٘ٝ اعپٛر ٚ ثب رٚػ اعپٛر 104-106، ثب غّظت اس ٞز دٚ ثیٕبرٌز لبرزی

ارسیبثی ٞبی ص٘تیىی ٔٛرد آسٔبیؼ اعتفبدٜ ؽذ.  ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ؽذ٘ذ. ثز رٚی ثزي  پٛؽؼ پالعتیىی لزار دادٜ

 2س ا پضٚٞؼدر ایٗ ٞب ا٘دبْ ٌزفت.  ٓ ؽبُٔ ٔیشاٖ ٘ىزٚس، وّزٚس ٚ ٔزي ٌیبٞسٝیٔجٙبی ثزٚس ػال ثز

ضغبط  A. alternataػٙٛاٖ ؽبٞذ اعتفبدٜ ٌزدیذ. ص٘ٛتیپ آٌزیب در ٔٙبثغ ٘غجت ثٝ خذایٝ ٝ ص٘ٛتیپ ث

(. ٕ٘ٛ٘ٝ 2004ػٙٛاٖ ؽبٞذ ضغبط در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذ )٘صز اصفٟب٘ی،  ٌشارػ ؽذٜ اعت ٚ در ٘تیدٝ ثٝ

                                                 
1- Viruse Free Plant 
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ٞبی ص٘تیىی  ٛ٘ٝسٔیٙی در ارسیبثی ٕ٘ ػٙٛاٖ ٔٙجغ ٔمبٚٔت ثٝ ثیٕبری ِىٝ ٔٛخی عیت ص٘تیىی دیتب ثٝ

ٔطبِؼٝ  (.1995ثٛیتىظ،  ػٙٛاٖ ؽبٞذ ٔمبْٚ ٔطغٛة ٌزفت ) سٔیٙی در ثزسیُ ٔطغٛة ؽذٜ وٝ ثٝ عیت

فبوتٛریُ در لبِت صٛرت  ٞب ثٝ ای ثٛد. آسٔبیؼ خب٘ٝ ای ٚ ٌُ ؽیؾٝ ؽبُٔ دٚ آسٔبیؼ در ؽزایط درٖٚ

 6سٔیٙی ) ٞبی عیت ٘ٛتیپرٞب ؽبُٔ صتیٕبتىزار صٛرت ٌزفت.  3تصبدفی ثٝ  طٛر وبُٔ طزش پبیٝ ثٝ

ا٘دبْ  1388ٚ  1388ٞبی  عطص( در ثب٘ه صٖ ٌیبٞی ّٔی ایزاٖ در عبَ 2عطص( ٚ ثیٕبرٌزٞبی لبرزی )

 ؽذ.

اعتفبدٜ ؽذ.  1وؾت ثبفت رٚػاس  ٞب ٞب ثزای آسٔبیؼ ٔٙظٛر اسدیبد ٌیبٞسٝ ثٝ :گیاَيکطتبافت

MSسٔیٙی ثب اعتفبدٜ اس ٔطیط وؾت  وؾت ثبفت ثزای عیت
2

ٌٛ٘ٝ ٔٛاد  ٚ ثذٖٚ اضبفٝ وزدٖ ٞیر پبیٝ 

ٚ  18×2ٞبی آسٔبیؼ  در ِِٛٝ پبیٝ را MSٞب اعتفبدٜ ؽذ. ٔطیط خبٔذ  ٞب ٚ ٞٛرٖٔٛ ٚیتبٔیٗخّٕٝ اس 

ٞب  ِِٛٝ عتزٖٚ ٌزدیذ. ثزای اطٕیٙبٖ اس آِٛدٜ ٘جٛدٖریختٝ ؽذ ٚ عپظ ثب اعتفبدٜ اس اتٛوالٚ  20×2

صٛرت اطٕیٙبٖ ضبصُ وزدٖ اس عتزٖٚ  ذ ٚ درعبػت در اتبله وؾت لزار دادٜ ؽ 24-48ٔذت  ثٝ

ٞبی خب٘جی ٚ ا٘تٟبیی ثزای وؾت  اس وؾت خٛا٘ٝ ٞب ثزای وؾت آٔبدٜ ٌزدیذ. ثٛدٖ ٔطیط، ٌیبٞسٝ

تالػ ٌزدیذ  ،اعتفبدٜ ؽذ ٚ در ٞز ثزػ عؼی ٌزدیذ دارای ضذالُ یه ثزي ثٝ اضبفٝ یه خٛا٘ٝ ثبؽذ

ٞبی  ٞبی خؾه پزٞیش ؽذ، تب ضذ أىبٖ ثزيٝ اس وؾت خٛا٘ .ٞب در سٔبٖ ثزػ آعیت ٘جیٙٙذ خٛا٘ٝ

 ، وٝ ٞز ٞب ٍٕ٘ٛ٘ٝ٘زدد ضذف ٌزدیذ. ثؼذ اس وؾت ریشٞب آعیجی ٚارد  ثشري تب ضذٚدی وٝ ثٝ خٛا٘ٝ

ٞبی آسٔبیؼ ثٝ  ٔطیط وؾت لزار ٌزفت، ِِٛٝ ٞبی ؽبُٔ ٌیبٞسٝ ثٝ زٙذیٗ ثزػ تمغیٓ ٚ در ِِٛٝ

 20-25ٞب ٔذت  ( ٔٙتمُ ٌزدیذ. ٌیبٞسٝ ٞب ٌیبٞسٝ اتبله رؽذ ثب ٕٞبٖ ؽزایط دٔبیی )ؽزایط ٍٟ٘ذاری

ارسیبثی  ٚ 3ا٘تمبَ ٚضؼیت ٔٙبعت ثزای ثزٌی ) 4-5رٚس در ایٗ ٚضؼیت ٍٟ٘ذاری ؽذ تب ثٝ ٔزضّٝ 

 ( ثزعٙذ. 4ای خب٘ٝ ٌُ

 یآٚر خٕغ A. tenuissima  ٚA. alternataٌٛ٘ٝ  2 ییسا یٕبریث یٞبٝ یخذا :َایبیمارگرکطتقارچ

ٝ ٟ٘بَ ٚ ثذر یعغٝ اصالش ٚ تٟؤزاٖ ٔیا یّٔ یبٞیوؾٛر اس ثب٘ه صٖ ٌ یوبر یٙیسٔ یتؽذٜ اس ٔشارع ع

PCAرٚی ٔطیط  ،ٝ ؽذیتٟ
ٔتز ثب اعتفبدٜ اس تیغ  ٔیّی 5صٛرت لطؼبتی ثٝ ا٘ذاسٜ ٝ رؽذ ٕ٘ٛد ٚ ثؼذ ث 5

                                                 
1- Tissue Culture 

2- Murashige and Skoog Medium 

3- Transformation 

4- Greenhouse Evaluation 

5- Potato Carrot Agar 
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ا٘تمبَ  PCAٔطیط وؾت  ٔتز ؽبُٔ عب٘تی 9دیؼ  ٞبی پتزی اعىبِپُ اعتزیُ ثزداؽتٝ ؽذ ٚ ثٝ تؾته

در  ٞب تؾته ایٗ(. 2000 ،عیٕٛ٘ش ؛2001رٚثزتظ، ؛ 2002 ٚ 2001 ا٘ذرعٖٛ ٚ ٕٞىبراٖ، ) دٜ ؽذدا

 ٚ عبػت تبریىی 16 عبػت رٚؽٙبیی ٚ 8ثب ٌزاد  عب٘تی درخٝ 20-25 ا٘ىٛثبتٛر تطت ؽزایط دٔبیی

تِٛیذ ٔیشاٖ اعپٛر السْ  ٔٙظٛر رٚس ٍٟ٘ذاری ؽذ. ثٝ 10-12ٔذت سٔبٖ  ثٝ فّٛرعٙت عفیذ ٘ٛر تطت

 .(1ؽىُ  ) ٞبی پتزی دیؼ وؾت ؽذ اس تؾته وبفیثزای ارسیبثی تؼذاد 

 

 
.PCAدرمحیطکطت Alternaria (A. tenuissima)ذٌقارچيضایسيلٍکطت-1ضکل

 

لترضذٌکطتقارچیٍعصارٌفیتُ  ٞبی رؽذ پزٌٙٝ ضبَ در ضبؽیٝ اس ٔتز ٔیّی 5 لطز ثٝ ٞبیی ضّمٝ:

یب PCA  غذایی ٔطیطؽبُٔ  پتزی ٞبی تؾته ثٝ ٚ ؽذ ثزداؽتٝ ٝ ٔٛرد ٔطبِؼٝیخذا ٞز ثٝ ٔزثٛط

PDA
 تطت ٚ ٌزاد عب٘تی ٝدرخ 20-25 در ا٘ىٛثبتٛر تطت ؽزایط دٔبیی ٞب تؾته ایٗ ٌزدیذ.ٔٙتمُ  1

. ٘ذرٚس ٍٟ٘ذاری ؽذ 10-12ٔذت سٔبٖ  عبػت، ثٝ 8/16تبریىی  /٘ٛری ٝززخ ثب فّٛرعٙت عفیذ ٘ٛر

ٞبی لبرزی در ٔطیط وؾت خبٔذ  رٚسٜ خذایٝ 10-12اس وؾت  یٖٛ لبرزیٝ عٛعپب٘غیٔٙظٛر تٟ ثٝ

PCA ب ی PDA ٞبی  ثبر اعتزیُ را رٚی عطص پزٌٙٝ لبرزی در تؾته 2اعتفبدٜ ؽذ. ٔمذاری آة ٔمطز

 یٞب ذٜ ٚ ٞبيیط وؾت زٙذ ثبر وؾیعطص ٔط یوٙیٓ ٚ عپظ ثب اعتفبدٜ اس عٛسٖ رٚ پتزی پخؼ ٔی

شاٖ اعپٛر السْ در ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداؽتٝ ؽذٜ ثب یتزیُ لزار دادٜ ؽذ. ٔذ ؽذٜ ثزداؽتٝ ؽذ ٚ در یه ثؾز اعیتِٛ

6شاٖ غّظت یٔٚ  ذیاعتفبدٜ اس الْ ٕٞٛعبیتٛٔتز ٔطبعجٝ ٌزد
 10-4

ذ. یٓ ٌزدیتز تٙظیِ یّیاعپٛر در ٔ 10 

 100 اس عٛعپب٘غیٖٛ را در ؽیؾٝ ٔطتٛی ٔبیىزِٚیتز 1ٖٛ، یٓ غّظت اعپٛر عٛعپب٘غیثؼذ اس تٙظ

                                                 
1- Potato Dextrose Agar 
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PDBیغ عی ٔطیط وؾت ٔب عی
عبػت ٚ  8/16تبریىی  /٘ٛریریختٝ ٚ در ا٘ىٛثبتٛر ٚ تطت ؽزایط  1

عبػت  4-6ٔذت  ٞب ٞز رٚس ثٝ رٚس ٍٟ٘ذاری ؽذ. ؽیؾٝ 8-10ٔذت  ٌزاد ثٝ درخٝ عب٘تی 20-25دٔبی 

ثؼذ اس ٔذت ٔؾخص وؾت، ٔطیط ٔبیغ وؾت ػجٛر دادٜ ؽذٜ اس  .رٚی دعتٍبٜ ؽیىز لزار دادٜ ؽذ٘ذ

ٔذت  ثٝدر داخُ یه ثؾز اعتزیُ ٍٟ٘ذاری ؽذ. ػصبرٜ لبرزی ػجٛر دادٜ ؽذٜ ،  الیٝ 4پبرزٝ ُّٕٔ 

لزار دادٜ ؽذ. فبس رٚیی ٌزْ  2000-2500ثب اعتفبدٜ اس عب٘تزیفیٛص رٚٔیشی ثب عزػت  دلیمٝ 20-15

ثزای خٌّٛیزی اس ٚخٛد ٚ رؽذ  ٌزدیذ. ثزای ضذف اعپٛرٞبی ػجٛر وزدٜ اس پبرزٝ تٛری خذا

عزً٘ ثب اعتفبدٜ اس فیّتزٞبی  -، اس رٚػ فیّتزدعت آٔذٜ در ٔزاضُ ثبالٝ برزی ثٞب در ػصبرٜ ل ثبوتزی

ػجٛر  ٞبی ٘بْ ثزدٜبرٜ لبرزی را ثزداؽتٝ ٚ اس فیّتزثب اعتفبدٜ اس عزً٘ ػص .اعتفبدٜ ؽذٔیىزٚٔتز  2/0

 فیّتز ؽذٜ وؾت لبرذ تٟیٝ ٌزدیذ. دادٜ ؽذ تب ػصبرٜ

درين ایضیطٍارزیابي اس وؾت ثبفت ثب اعتفبدٜ اس  دعت آٔذٜ ٞبی ثٝ ای ٌیبٞسٝ ؽیؾٝ ارسیبثی درٖٚ:

ٚی عطص ٌیبٜ تٟیٝ ؽذ ٚ ر ٞبی فیّتز ؽذٜ وؾت لبرذ، ثٝ رٚػ پخؼ ػصبرٜ فیّتز ؽذٜ لبرزی ثز ػصبرٜ

ّتز یٞب ا٘دبْ ٌزدیذ. در ایٗ رٚػ ػصبرٜ ف ٓ ؽبُٔ ٔیشاٖ ٘ىزٚس، وّزٚس ٚ ٔزي ٌیبٞسٝیثزٚس ػال ٔجٙبی ثز

ٞبی داخُ  ثز رٚی ثزي ٌیبٞسٝ یا صٛرت لطزٜٝ ت آٔذٜ اس ٔطیط وؾت ٔبیغ ثدعٝ ؽذٜ وؾت لبرذ ث

ٌزاد ٚ  یعب٘ت 23±2ٞب ثؼذ اس تّمیص در ا٘ىٛثبتٛر تطت ؽزایط دٔبیی  ذٜ ؽذ. ٌیبٞسٝیِِٛٝ آسٔبیؼ پبؽ

عبػت ٍٟ٘ذاری ؽذ. ارسیبثی اس رٚس اَٚ تب رٚس ؽؾٓ ٚ ثز ٔجٙبی ٔؾبٞذٜ  8/16تبریىی  دٚرٜ رٚؽٙبیی/

 ثٙذی ؽذ. رتجٝ (2002) ٓ ثیٕبری ثز ٔجٙبی ٔمیبط پزیٛر ٚ ٔیسبِیذسیٔیب٘ی ا٘دبْ ٌزفت. ػال یبٞ ثزي

 

ایخاوٍایيگلضیطٍَایآلترواریادرضرایطدرينيسیلٍگًوٍٍمقیاسبرایارزیابيمیسانخسارتتًلیذیب-1جذيل

 (.2002پریًريمیچالیذز،زمیىي)ريیسیب

 سایی بی ثیٕبریٞ دادٜ ٓ ثیٕبرییػال

 1 ٓ تٛعؼٝ ِىٝیػال ثذٖٚ

 2 ٔتز ٔیّی 1تز اس  ٞبی ثشري ِىٝ

 3 ٔتز ٔیّی 1-5ٞبی ثیٗ  ِىٝ

 4 ٔتز ٔیّی 5تز اس  ٞبی ثشري ِىٝ

 

                                                 
1- Potato Dextrose Broth 
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 یب PCAٞبی لبرزی در ٔطیط وؾت خبٔذ  رٚسٜ خذایٝ 10-12اس وؾت  :ٍسًسپاوسیًنقارچيیتُ

PDA  ٞبی پتزی  زیُ را رٚی عطص پزٌٙٝ لبرزی در تؾتهثبر اعت 2اعتفبدٜ ؽذ. ٔمذاری آة ٔمطز

ذ یتِٛ یٞب ذٜ ٚ ٞبيیط وؾت زٙذ ثبر وؾیعطص ٔط یوٙیٓ ٚ عپظ ثب اعتفبدٜ اس عٛسٖ رٚ پخؼ ٔی

تٛٔتز غّظت یؽذٜ ثزداؽتٝ ؽذ ٚ در یه ثؾز اعتزیُ لزار دادٜ ؽذ، عپظ ثب اعتفبدٜ اس الْ ٕٞٛعب

6شاٖ یٔ ٖٛ اعپٛر ثٝیعٛعپب٘غ
 10-4

بس ی٘  ٖٛ لبرذ در ٔٛارد ٔٛردیذ. عٛعپب٘غیٓ ٌزدیتٙظ اعپٛر 10 

 مٝ ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌزفت.یدل 30ٔذت  یٝ ؽذٜ طیصٛرت تبسٜ تٟٝ ث

ط یثٝ ؽزا یا ؾٝیؽ ط درٖٚیاس ؽزا یىیص٘ت یٞب ای ٕ٘ٛ٘ٝ خب٘ٝ ٔٙظٛر ارسیبثی ٌُ ثٝ:یاخاوٍگليابیارز

خب٘ٝ  ثٝ ٔطیط ٌُ یؼیدرٖٚ ؽیؾٝ تطت ؽزایط طجٞب اس ٔطیط  ٔٙتمُ ؽذ٘ذ. ا٘تمبَ ٌیبٞسٝ یا خب٘ٝ ٌُ

بس دارد. پٛؽؼ پالعتیىی ثب ایدبد یدٝ ؽزایط رطٛثتی ٚ دٔبیی ٔٙبعت ٘یثبؽذ، در ٘ت ثغیبر دؽٛار ٔی

( ٔیشاٖ وبرایی ا٘تمبَ  ٌزاد درخٝ عب٘تی 23-31ٚ درخٝ ضزارت   درصذ 65-80رطٛثت  اَ ) ؽزایط ایذٜ

ٔبط: پزِیت:  ٞب ٔطتٛی پیت ن ٔٛرد اعتفبدٜ ثزای ا٘تمبَ ٌیبٞسٝخب. بفتیافشایؼ درصذ  95شاٖ یٔ ثٝ

رٚس لزار دادٜ ؽذ٘ذ.  25-30ٞب سیز پٛؽؼ پالعتیىی ٔذت  ثٛد. ٌیبٞسٝ 1: 1: 2خبن ثزي ثٝ ٘غجت 

صٛرت ٔدشا ا٘دبْ ٝ ٝ لبرزی ثیٔزاضُ اعپٛر پبؽی ثب اعتفبدٜ اس آثفؾبٖ صٛرت ٌزفت ٚ ثزای ٞز خذا

ذ. ٔزاضُ اعپٛر پبؽی یصٛرت یىٙٛاخت پخؼ ٌزدٝ ٞب ث ص ثز رٚی ثزيیتّم ٝیٌزفت. عٛعپب٘غیٖٛ ٔب

 یٞب بٞسٝیا٘دبْ ؽذ ٚ ٌ یٞبی لبرزی تطت ثزرع ایشِٚٝ ثذٖٚ أىبٖ اختالط ٌٛ٘ٝ در ؽزایط وبٔالً

بٞبٖ یط ٔؾبثٝ ثب ٌیبٞبٖ ؽبٞذ در ؽزایخذاٌب٘ٝ لزار دادٜ ؽذ. ٌ یىیپالعت یٞب ز پٛؽؼیص ؽذٜ سیتّم

 ٔتفبٚت لزار ٌزفتٙذ. یلبرز یٞبٝ یٜ ثب خذاؽذ یوٛثٝ یٔب

بیماری زایيآزمایص ٔٙظٛر اطٕیٙبٖ اس صطت آسٔبیؼ  ثٝ ثبالٞبی  در پبیبٖ ٞز یه اس آسٔبیؼ:

ٞبی آِٛدٜ ٌیبٞبٖ در ٞز دٚ ؽزایط درٖٚ  سای خبرخی دیٍز، ثزي ػٛأُ ثیٕبریٛد ٚ ٘ج سایی ثیٕبری

ثبر  2ٞب را اثتذا در آة ٔمطز  یٗ ٔٙظٛر ثزيا ٝ . ثآٚری ٌزدیذ صٛرت ٔدشا خٕغٝ ؽیؾٝ ٚ ٌّخب٘ٝ ث

ثب٘یٝ  45-60ٔذت  ٚایتىظ تدبری ثٝ درصذ 30 ثب٘یٝ لزار دادٜ ٚ عپظ در ٔطَّٛ 30ٔذت  اعتزَ ثٝ

یذ ٞبیی تمغیٓ ٌزد ثبر اعتزیُ لزار دادٜ، ثٝ تىٝ 2در آة ٔمطز  ٞب را دٚثبرٜ لزار ٌزفت، ثؼذ اس آٖ ثزي

ٞبی ثزي خؾه ؽذٜ در  خؾه ؽذٖ لزار دادٜ ؽذ. تىٝ یُ ثزایٚ ثز رٚی وبغذ صبفی اعتز

تطت  ٞب ثٝ ا٘ىٛثبتٛر ٚ ثٛد لزار ٌزفت ٚ وؾت PCAدیؼ وٝ ٔطتٛی ٔطیط وؾت  ٞبی پتزی تؾته

 6-8ٔذت  ٌزاد ثٝ درخٝ عب٘تی 20-25ٚ دٔبی  عبػت تبریىی 16 عبػت رٚؽٙبیی ٚ 8ثب  ؽزایط ٘ٛری
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 ٛد٘ج یب ٚخٛد ثٙذٞب، آرایؼ رً٘، ٞب، ٞبي ا٘ذاسٜ ؽبُٔ ؼٝٔطبِ ٔٛرد صفبتٔٙتمُ ٌزدیذ. عپظ  رٚس

ثب اعتفبدٜ اس وّیذ ؽٙبعبیی عیٕٛ٘ش ٔٛرد آسٖٔٛ  ثز، ٞبي اثؼبد ٚ ٞب ٞبي عطص تشییٙبت آٖ، طَٛ ٘ٛن ٚ

 ذ٘ذ.یٞبی لبرزی ؽٙبعبیی ٌزد ٌٛ٘ٝ لزار ٌزفت ٚ

 محاسبٍ دادAUDPCٌوحًٌ آماری تجسیٍ عطص سیز  ثیٕبری، ثب تٛخٝ ثٝ ٔٙطٙی پیؾزفت :َاي

ثبؽذ ثب اعتفبدٜ اس فزَٔٛ  ؽذت ثیٕبری ٔیرا وٝ ٔؼیبری ٔٙبعت اس ٔیشاٖ  ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری

=(Ti+1 - Ti ( )Yi+1 + Yi( )5/0)< ∑ ;AUDPC
ٝ ٌزدیذ ٚ ثزای عٙدؼ عطص ٔمبٚٔت ٔطبعج 1

 اعتفبدٜ ؽذ.

 ذت سٔبٖ ارسیبثی اس سٔبٖ تّمیص.ٔ ;T ٚ ثزداری یبدداؽت ٘ٛثت ;i ،سایی ; ٔیشاٖ ثیٕبریYوٝ در آٖ، 

اس رٚس دْٚ تب  یا خب٘ٝ ٌُ یبثیاس رٚس اَٚ تب ؽؾٓ ثٝ ؽىُ رٚسا٘ٝ ٚ در ارس یا ؾٝیؽ ارسیبثی درٖٚ

اسای  لزار ٌزفتٙذ. ثٝ یٕبریثزي ٔیب٘ی ٔٛرد عٙدؼ ٌغتزػ ث 2ثبر ا٘دبْ ؽذ ٚ  هیرٚس  2غتٓ ٞز یث

ٚ آة  یا ؾٝیؽ درٖٚ یبثیذٖٚ رؽذ لبرذ در ارسغ ثیط ٔبیّتز ؽذٜ ٔطیٞز ٌٛ٘ٝ لبرزی، اس ػصبرٜ ف

 ٞبی ٔطبعجٝػٙٛاٖ ؽبٞذ اعتفبدٜ ؽذ.   ثزای ٞز ص٘ٛتیپ ثٝ یا خب٘ٝ ٌُ یبثیُ در ارسیثبر اعتز 2ٔمطز 

ٚ  MSTAT افشار ثب اعتفبدٜ اس ٘زْای  ؽبُٔ تدشیٝ ٚاریب٘ظ، ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ ٚ تدشیٝ خٛؽٝ آٔبری

SPSS .صٛرت ٌزفتٝ اعت 
 

 ثو بح تايجن

ٓ ثیٕبری یػال:ایبااستفادٌازريشپخصعصارٌفیلترضذٌقارچريیگیاٌضیطٍارزیابيدرين

 ٞبی ص٘تیىی ضغبط در رٚس اَٚ ٚ در عطٛش دیٍز ٔمبٚٔت در رٚسٞبی دْٚ ٚ عْٛ ظبٞز در ٕ٘ٛ٘ٝ

زات ٚ اث ٞب ص٘ٛتیپٞبی لبرزی،  ٌزدیذ٘ذ. ثب تٛخٝ ثٝ خذَٚ تدشیٝ ٚاریب٘ظ در ایٗ رٚػ ثیٗ ٌٛ٘ٝ

 (.2 )خذَٚ داری ٚخٛد دارد اختالف ٔؼٙیدرصذ  1ٞب در عطص  ٔتمبثُ ثیٗ آٖ

ٞبی ص٘تیىی  ٓ ثیٕبری ٘بؽی اس ایٗ ٌٛ٘ٝ لبرزی در ٕ٘ٛ٘ٝیػال A. alternataدر ارسیبثی ثب خذایٝ 

 ضغبط اس رٚس دْٚ ٚ در عطٛش دیٍز ٔمبٚٔت در رٚسٞبی عْٛ ٚ زٟبرْ ثؼذ اس تّمیص ٕ٘بیبٖ ٌؾت.

 ٞبی ص٘تیىی ، ٕ٘ٛ٘ٝثب اعتفبدٜ اس آسٖٔٛ دا٘ىٗثیٕبری  پیؾزفتجٝ عطص سیز ٔٙطٙی پظ اس ٔطبع

عطص سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری ثیبٍ٘ز ٔیشاٖ ضغبعیت یه ص٘ٛتیپ . (3)خذَٚ  ٘ذثٙذی ؽذ دعتٝ

تز ثبؽذ ٔیشاٖ ضغبعیت ثٝ ثیٕبری ٘یش ثبالتز خٛاٞذ ثٛد. ثب  زٝ ایٗ عطص ثیؼوٝ ٞز طٛری ثبؽذ، ثٝ ٔی

                                                 
1- Area Under the Disease Progress Curve 
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وبعٕٛط دارای  ٕ٘ٛ٘ٝ ص٘تیىیػٙٛاٖ ؽبٞذ ضغبط در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذ،  وٝ رلٓ آٌزیب ثٝ ثٝ ایٗتٛخٝ 

. تٌزف ثغیبر ضغبط لزارعطٛش در  ٚتز اس آٌزیب ثٛد٘ذ  عطص سیزٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری ثیؼ

 ص٘ٛتیپ. ؽذ٘ذػٙٛاٖ ٔمبْٚ ؽٙبختٝ  ٚ ثٝ ٘ذثٛد یىغب٘یدر عطص ثب دیتب ىبعٛ ٚ ٔبرفٛ٘ب یپٞبی  ٘ٛتیپص

دارای ٔصٛ٘یت ٘غجت ثٝ  ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ص٘ٛتیپایٗ  ثٙبثزایٗٓ ثیٕبری ٘ؾبٖ ٘ذاد، یٌٛ٘ٝ ػال آرٔیذا ٞیر

تزیٗ  ٚ در ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ عطص سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری ثب وٓدر ٘ظز ٌزفتٝ ؽذ ایٗ ایشِٚٝ لبرزی 

وّی ارلبْ آرٔیذا، طٛر ثٝ زفت.ٌ ٝ لزارایٗ خذای  ٘غجت ثٝ ٞب ص٘ٛتیپتزیٗ  ٌزٜٚ ٔدشا ٚ ٔمبْٚ ٔیشاٖ در

 ایٗ ثیٕبرٌز ٔؼزفی ٕ٘ٛد.  تزتیت ٔیشاٖ ٔمبٚٔت ثٝ تٛاٖ ثٝ ٔبرفٛ٘ب، دیتب، پیىبعٛ، آٌزیب ٚ وبعٕٛط را ٔی

 یٞب در ٕ٘ٛ٘ٝ یٌٛ٘ٝ لبرزٗ یاس ا ی٘بؽ یٕبریٓ ثیػال A. tenuissimaدر ارسیبثی ثب خذایٝ 

ص یعْٛ ٚ زٟبرْ ثؼذ اس تّم یدر رٚسٞبٔمبٚٔت  زٍیضغبط اس رٚس دْٚ ٚ در عطٛش د یىیص٘ت

 ص٘ٛتیپ ػٙٛاٖ ؽبٞذ ضغبط در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذ،ٝ ثب یوٝ رلٓ آٌزٗ یا  بٖ ٌؾت. ثب تٛخٝ ثٝیٕ٘ب

بر یثغ در عطٛش ٚ ٘ذدب ثٛیاس آٌز یتز ؼیث یٕبریؾزفت ثیپ یز ٔٙطٙیعطص س یوبعٕٛط دارا

اس ٘ظز عطص سیز  در عطص یىغب٘ی ػٙٛاٖ ؽبٞذ ٔمبْٚ ثب دیتب ثٝپیىبعٛ  ص٘ٛتیپ. ٌزفت ضغبط لزار

 یٕبریٓ ثیٌٛ٘ٝ ػال ریذا ٞیآرٔ ص٘ٛتیپ. ( 3خذَٚ  ) ٔمبْٚ ؽٙبختٝ ؽذ ص٘ٛتیپػٙٛاٖ  ٚ ثٝ ٔٙطٙی ثٛد

در ٘ظز  ایٗ ایشِٚٝ لبرزی  ت ٘غجت ثٝیٔصٛ٘ یدارا ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ص٘ٛتیپٗ یا ثٙبثزایٗ ٘ذ،٘ؾبٖ ٘ذاد

شاٖ در ٌزٜٚ ٔدشا ٚ یٗ ٔیتز ثب وٓ یٕبریؾزفت ثیپ یٙز ٔٙطیٗ عطص سیبٍ٘یغٝ ٔیٚ در ٔمبٌزفتٝ ؽذ 

٘تبیح ٘ؾبٖ داد وٝ  .(3خذَٚ  ) ٝ لزار ٌزفتیٗ خذای٘غجت ثٝ ا یىیص٘ت یٞب ٗ ٕ٘ٛ٘ٝیتز ٔمبْٚ

تٛاٖ ثزضغت درخٝ ٔمبٚٔت ثٝ  ٞبی آرٔیذا، دیتب، پیىبعٛ، ٔبرفٛ٘ب، آٌزیب ٚ وبعٕٛط را ٔی ص٘ٛتیپ

 ٔؼزفی ؽذ. A. tenuissima ثیٕبرٌز
 



زمیىيبااستفادٌازسیبمختلفَایشوًتیپييقارچَایایسيلٍیاطٍیضدرينيابیارزتجسیٍياریاوس-2جذيل

 .سطحزیرمىحىيپیطرفتبیماری

 ٔیبٍ٘یٗ ٔزثؼبت درخٝ آسادی ٔٙبثغ تغییزات
 516/3** 1 ثیٕبرٌز لبرزی
 66/26** 5 سٔیٙی ص٘ٛتیپ عیت

 934/0** 5 ص٘ٛتیپ ×ثیٕبرٌز 
 076/0 24 اؽتجبٜ آسٔبیؾی

  35 وُ
  82/3 ضزیت تغییزات )درصذ(

 .درصذ 1در عطص اضتٕبَ  دار ٔؼٙی** 
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.اساسسطحزیرمىحىيپیطرفتبیماریزمیىيبرَایسیبشوًتیپیاطٍیضدرينيابیهارزیاوگیسٍمیمقا-3جذيل

 A. alternataثیٕبرٌز  A. tenuissimaثیٕبرٌز  

 d 16/6 b 33/6 پیىبعٛ

 c 66/5 b 50/7 ٔبرفٛ٘ب
 d 91/5 b 75/5 دیتب

 a 50/9 a 75/10 وبعٕٛط
 e 00/5 c 00/5 آرٔیذا
 b 25/9 a 91/9 آٌزیب
داری ٘ذار٘ذ  تفبٚت ٔؼٙی درصذ 1ٞبی دارای ضزٚف ٔؾتزن در ٞز عتٖٛ اس ٘ظز آٔبری در عطص اضتٕبَ  ٔیبٍ٘یٗ

 (.درصذ 1دا٘ىٗ  )

 

استفخاوٍارزیابيگل يیگیاٌرادٌازريشپخصسًسپاوسیًنقارچيبرایبا ثغتٝ ثٝ ص٘ٛتیپ :

ثب تٛخٝ  ( اس رٚس عْٛ تب ٞؾتٓ آؽىبر ؽذ.A. alternata ٚ A. tenuissimaٓ ثیٕبری دٚ ایشِٚٝ )یػال

ٞبی ٌیبٞی ٚ اثزات ٔتمبثُ  ثٝ خذَٚ تدشیٝ ٚاریب٘ظ در ایٗ رٚػ ثیٗ ثیٕبرٌزٞبی لبرزی، ص٘ٛتیپ

 (.4داری ٚخٛد دارد )خذَٚ  اختالف ٔؼٙی درصذ 1ٞب در عطص  ثیٗ آٖ

ای در  خب٘ٝ ٓ ثیٕبری در ارسیبثی ٌُیػال  Alternaria alternataای در ثزاثز ٌٛ٘ٝ در ارسیبثی ٌّخب٘ٝ

ٞبی ص٘تیىی ضغبط اس رٚس ؽؾٓ تب ٞؾتٓ ٚ در عطٛش دیٍز ٔمبٚٔت اس رٚس  ثزاثز ایٗ ٌٛ٘ٝ در ٕ٘ٛ٘ٝ

دٞذ وٝ وبعٕٛط در عطٛش ضغبعیت یىغب٘ی ثب آٌزیب ٚ  بیح ٘ؾبٖ ٔیدٞٓ ثؼذ اس تّمیص ٕ٘بیبٖ ٌؾت. ٘ت

تزی در ٔمبیغٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ دیتب ثٛدٜ  (. ص٘ٛتیپ پیىبعٛ در عطص پبیی5ٗ ٌزفت )خذَٚ در ٌزٜٚ ضغبط لزار

ٕی اس ثیٕبری را ٘ؾبٖ ٘ذاد یٌٛ٘ٝ ػال ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ص٘تیىی ٔمبْٚ ؽٙبختٝ ؽذ. ٕ٘ٛ٘ٝ ص٘تیىی آرٔیذا ٞیر ٚ ثٝ

 Alternariaاعبط ٔیشاٖ ٔمبٚٔت ثٝ ٞب را ثز . ص٘ٛتیپدر ٘ظز ٌزفتٝ ؽذػبری اس ثیٕبری  ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ثٝ

alternata ٝصٛرت آرٔیذا، ٔبرفٛ٘ب، دیتب، پیىبعٛ، وبعٕٛط ٚ آٌزیب ٔزتت ٕ٘ٛد. ث 

 ٌٛ٘ٝ لبرزی  ٓ ثیٕبری در ایٗیػال  Alternaria tenuissimaای در ثزاثز ٌٛ٘ٝ خب٘ٝ در ارسیبثی ٌُ

دٞٓ ثؼذ اس تّمیص ٞبی ضغبط اس رٚس ؽؾٓ تب ٞؾتٓ ٚ در عطٛش دیٍز ٔمبٚٔت اس رٚس  در ص٘ٛتیپ

وبعٕٛط در عطٛش ضغبعیت  سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری، ٕ٘ٛ٘ٝ اعبط عطصٕ٘بیبٖ ٌؾت. ثز

(. ٕ٘ٛ٘ٝ ص٘تیىی پیىبعٛ در عطص یىغب٘ی ثب 5 ٌزفت )خذَٚ ثبالتزی اس آٌزیب در ٌزٜٚ ضغبط لزار
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ٌٛ٘ٝ  ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ص٘تیىی ٔمبْٚ ؽٙبختٝ ؽذٜ اعت. ٕ٘ٛ٘ٝ ص٘تیىی آرٔیذا ٞیر تب ثٛدٜ ٚ ثٕٝ٘ٛ٘ٝ دی

. تزتیت ٔمبٚٔت در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ػبری اس ثیٕبری  ٕی اس ثیٕبری را ٘ؾبٖ ٘ذاد ٚ ثٝیػال

ٚ  آٌزیب صٛرت آرٔیذا، پیىبعٛ، دیتب، ٔبرفٛ٘ب، ثٝ Alternaria tenuissimaٞب ثٝ ثیٕبرٌز  ص٘ٛتیپ

 وبعٕٛط ثٛد.

 
زمیىيمختلفبااستفادٌازسطحَایسیبَایقارچييشوًتیپایایسيلٍخاوٍتجسیٍياریاوسارزیابيگل-4جذيل

زیرمىحىيپیطرفتبیماری.

 ٔیبٍ٘یٗ ٔزثؼبت درخٝ آسادی ٔٙبثغ تغییزات

 162/16** 1 ثیٕبرٌز لبرزی

 61/1650** 5 سٔیٙی ص٘ٛتیپ عیت

 656/60** 5 ص٘ٛتیپ × ثیٕبرٌز

 688/0 24 اؽتجبٜ آسٔبیؾی

  35 وُ

 82/3  ضزیت تغییزات )درصذ(

 .درصذ 1در عطص اضتٕبَ  دار ٔؼٙی** 

 
.اساسسطحزیرمىحىيپیطرفتبیماریبرزمیىيَایسیبشوًتیپایخاوٍمقایسٍمیاوگیهارزیابيگل-5جذيل

 A. alternataثیٕبرٌز  A. tenuissimaثیٕبرٌز  ص٘ٛتیپ

 d 83/32 b 83/29 پیىبعٛ

 c 83/25 d 83/32 ٔبرفٛ٘ب
 d 29 c 16/30 دیتب

 a 50/54 a 50/51 وبعٕٛط
 e 00/18 e 00/18 آرٔیذا
 b 50/55 a 66/46 آٌزیب

داری ٘ذار٘ذ  تفبٚت ٔؼٙی درصذ 1ٞبی دارای ضزٚف ٔؾتزن در ٞز عتٖٛ اس ٘ظز آٔبری در عطص اضتٕبَ  ٔیبٍ٘یٗ

 (.درصذ 1دا٘ىٗ  )

 



 1931( 4(، ضواره )12هاي توليد گياهي ) نطريه پژوهص

 

 111 

ارسیبثی  دعت آٔذٜ اسٝ اعبط دادٞبی ثٞبی ٔٛرد آسٔبیؼ ثز ای ص٘ٛتیپ تدشیٝ خٛؽٝ:ایتجسیٍخًضٍ

ٞبی  . ص٘ٛتیپ(1 )ٕ٘ٛدار ٕ٘ٛدثٙذی  ٌزٜٚ دعتٝ 3ای ثب ٞز دٚ ایشِٚٝ لبرزی در  خب٘ٝ ای ٚ ٌُ ؽیؾٝ درٖٚ

یبر ٔمبْٚ یب ٔصٖٛ اس ثیٕبری ٚ دیتب، پیىبعٛ ٚ ٔبرفٛ٘ب در ٌزٜٚ ٔمبْٚ، ص٘ٛتیپ آرٔیذا در ٌزٜٚ ثغ

صٛرت یه  لزار ٌزفتٗ ص٘ٛتیپ آرٔیذا ثٝٞبی آٌزیب ٚ وبعٕٛط در ٌزٜٚ ضغبط لزار ٌزفتٙذ.  ص٘ٛتیپ

دٞذ وٝ  ثز ثیبٖ ٔصٛ٘یت ایٗ ص٘ٛتیپ ٘ؾبٖ ٔی ٞبی ٔمبْٚ ػالٜٚ ص٘ٛتیپ خٛؽٝخذاٌب٘ٝ در وٙبر  خٛؽٝ

ٔجزٞٗ اعت ٞب ٔمبْٚ اعت. ثٙبثزایٗ  یز ص٘ٛتیپٔمبٚٔت ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘غجت ثٝ ٞز دٚ لبرذ ٔتفبٚت اس عب

آرٔیذا را رلٓ ٔصٖٛ، دیتب، پیىبعٛ ٚ ٔبرفٛ٘ب را ٔمبْٚ ٚ آٌزیب ٚ وبعٕٛط را ضغبط ثٝ ٞز دٚ لبرذ 

 .ثبؽذ صٛرت خذاٌب٘ٝ صبدق ٔیٝ در ٞز ایشِٚٝ لبرزی ث دعت آٔذٜ ثٝدعت آٔذٜ ثب ٘تبیح ٝ ٘تبیح ث ٘بٔیذ.

 

 
 

ایخاوٍایيگلضیطٍاساسارزیابيدرينزمیىيبرَایسیبًتیپایشوخًضٍتجسیٍ-2ضکل

(.Alternaria allternataيAlternaria tenuissimaتحتتیمارديایسيلٍقارچيبیماریلکٍمًجي)

 
ٞبی دیتب  ثز ٔجٙبی ٔطبعجٝ عطص سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری ا٘دبْ ٌزفت، ثزرعی ٞب ایٗ آسٔبیؼ

٘یش اعتفبدٜ اس عطص سیز ٔٙطٙی پیؾزفت ثیٕبری را در عٙدؼ ٔمبٚٔت  (2006) رٚدریٍٛس ٚ ٕٞىبراٖ

وٝ طجك ٘ظز ثغیبری اس  خبیی ایٗ ثیٕبری ٔفیذ اػالْ ٕ٘ٛدٜ اعت. اس آٖ سٔیٙی ٘غجت ثٝ رلٓ عیت 4

صٛرت وٕی اعت ٔطبعجٝ عطص سیز ٔٙطٙی ٝ تز ث ثیٕبری ِىٝ ٔٛخی ثیؼ ثٝٔمبٚٔت  ٌزاٖ پضٚٞؼ

 یبثی ثٝ ٔٙبثغ ٔمبٚٔت وٕی ثغیبر عٛدٔٙذ اعت ٚ تٛعط ثغیبری اس ٔتخصصبٖ عتپیؾزفت ثیٕبری در د

در ارسیبثی  (2006) دیتب رٚدریٍٛس ٚ ٕٞىبراٖ(. 1990تٛصیٝ ؽذٜ اعت )پبِٛیىظ ٚ ٕٞىبراٖ، 
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ٓ را در یظٟٛر ػال A. solaniای ثزای ٔمبٚٔت ثٝ ثیٕبری ِىٝ ٔٛخی ثب ػبُٔ لبرزی  ؽیؾٝ درٖٚ

ارسیبثی  ٓ ثیٕبری ِىٝ ٔٛخی دریػالدر طی ایٗ آسٔبیؼ  .ؾبٞذٜ وزد٘ذرٚسٞبی دْٚ ٚ عْٛ ٔ

 ٚ   A. tenuissimaٚی ٌیبٜ در ثزاثز دٚ ٌٛ٘ٝر ای ثب رٚػ پخؼ ػصبرٜ لبرذ ثز ؽیؾٝ درٖٚ

A. alternata ٕٝ٘ٛ٘ ٞبی ص٘تیىی ثب    ٞبی ص٘تیىی ضغبط در رٚس دْٚ ثؼذ اس تّمیص ٚ در ٕ٘ٛ٘ٝ در

ٓ در ارلبْ یٔؾبٞذٜ ػال ٞبی عْٛ ٚ زٟبرْ ثؼذ اس تّمیص ٔؾبٞذٜ ؽذ. عطٛش دیٍز ٔمبٚٔت در رٚس

ضغبط ٚ ٔمبْٚ ٔمذاری ٔتفبٚت اعت. در ارلبْ ضغبط اس رٚس دْٚ ٚ در ارلبْ ٔمبْٚ اس رٚس زٟبرْ 

ٞبی عطص  ای ثب تٛخٝ ثٝ ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ دادٜ خب٘ٝ ای ٚ ٌُ ؽیؾٝ درٖٚ ٞبی در آسٔبیؼ ٌزدد. ؽزٚع ٔی

ٞبی  لبثُ اطٕیٙبٖ ثٛدٖ رٚػ دعت آٔذ ٚ ایٗ ٘تبیح ثیبٍ٘زٝ زفت ٘تبیح یىغب٘ی ثسیز ٔٙطٙی پیؾ

ایٗ در تٛخٟی در ٚلت ٚ ٞشیٙٝ ایدبد ٕ٘بیذ.  تٛا٘ذ ٔٛخت وبٞؼ لبثُ ثبؽذ، وٝ ٔی ای ٔی ؽیؾٝ درٖٚ

ٕ٘ٛ٘ٝ ص٘تیىی دیتب در ؽبخٝ ٔمبْٚ لزار  A. alternata  ٚA. tenuissimaٞبی  ارسیبثی در ٔمبثُ ٌٛ٘ٝ

ٔٙجغ  ؽبُٕٔ٘ٛ٘ٝ  ػٙٛاٖ ثز ایٗ ٔٛرد وٝ ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ص٘تیىی ثٝ  ٔٙتؾز ؽذٜ ٔجتٙی ٞبی زفت وٝ ثب ٌشارػٌ

سٔیٙی در ثزسیُ ٔؾخص  ٞبی ص٘تیىی عیت سٔیٙی در ارسیبثی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔمبٚٔت ثٝ ثیٕبری ِىٝ ٔٛخی عیت

 ثٝ خذایٝ (. ص٘ٛتیپ آٌزیب در ٔٙبثغ ٘غجت 1995)ثٛیتىظ ٚ ٕٞىبراٖ،  ٌزدیذ٘ذ ٔطبثمبت دارد

A. alternata دعت آٔذٜ در ایٗ ٝ ٘تبیح ث (.2004 ،٘صز اصفٟب٘ی) ضغبط ٌشارػ ؽذٜ اعت

ٌٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ص٘تیىی ٔصٖٛ ثٝ ثیٕبری ِىٝ  وٖٙٛ ٞیر تب. ثیبٍ٘ز ضغبعیت ایٗ ص٘ٛتیپ اعت ٞب آسٔبیؼ

 ٚ  A. tenuissimaٞبی در ثزاثز ٌٛ٘ٝ .ثٛدٞبی لبرزی ٔٛرد ثزرعی ٔؾبٞذٜ ٘ؾذٜ  ٔٛخی در ثزاثز ٌٛ٘ٝ

A. alternata خی ٘ؾبٖ ٘ذاد، وٝ ثؼذ اس ٕی اس ثیٕبری ِىٝ ٔٛیٌٛ٘ٝ ػال ٕ٘ٛ٘ٝ ص٘تیىی آرٔیذا ٞیر

تزی  ٞب ٔطبِؼبت ثیؼ ص٘تیىی ٔصٖٛ اس ثیٕبری ثزٚی آٖ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ تٛاٖ ثٝ ای ٔی ٔشرػٝ ٞبی آسٔبیؼ

ٞبی  ٝ آِتز٘بریب در ثیٗ الیٗ٘جٛد یب وٕجٛد ٔٙبثغ ٔمبٚٔت ثایٗ ٔطّت وٝ   ا٘دبْ داد. ثب تٛخٝ ثٝ

(، پیذا وزدٖ 1965ٞبی تدبری اػالْ ؽذٜ ثٛد )رٚتٓ ٚ فّذٔٗ،  سٔیٙی  زٙیٗ عیت سٔیٙی ٚ ٞٓ عیت

ٞز زٙذ وٝ عطٛش  ثبؽذ. ثز ٔیؤٔمبْٚ یب ٔصٖٛ اس ثیٕبری در وٙتزَ ایٗ ثیٕبری ثغیبر ٔ ٞبی ص٘ٛتیپ

تبٔغٖٛ ٚ ؛ 1989ؽذٜ اعت )ٔٙذٚسا،  ٞبی دیپّٛییذ ٚضؾی ٔؾبٞذٜ سٔیٙی ٔتفبٚت ٔمبٚٔت در عیت

ٞبی اضتٕبِی ٔصٖٛ ثب عطص ثبالی ٔمبٚٔت ثٝ ایٗ ثیٕبری  (. ثٙبثزایٗ ٚخٛد ص٘ٛتیپ1984ٔٙذٚسا، 

سراػی ٔمبْٚ ٔٛرد  ارلبٌْذار ثٛدٜ ٚ تِٛیذ  ثیزأتٛا٘ذ در ٔمبٚٔت ثٝ ثیٕبری ِىٝ ٔٛخی ثغیبر ت ٔی

 اعتفبدٜ لزار ٌیزد.
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Abstract
1
 

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. 
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