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   چکیده
 از ایه گیالس سازگاري خوبی ندارد،که پخی ، سنگال ، آهکی هاي سبک پایه در خاك شود. این یو آلبالو محسوب م سیالگ پایه مهمی براي محلب

ژنوتیـپ پاکوتـاه    30العمل این مطالعه با هدف ارزیابی عکسباشد.  اما به پوسیدگی ریشه ناشی از فایتوفتورا حساس می.  ار استدروسازگاري خوبی برخ
اساس  ) برP.citrophthora و P.cactorum، P.nicotinae ،P.citricola( اشی از چهار گونه قارچ فایتوفتورامحلب به بیماري پوسیدگی طوقه و ریشه ن

هـاي مختلـف فـایتوفتورا روي    گیري میـزان فعالیـت گونـه   هاي آزمایشگاهی شامل اندازههاي آزمایشگاهی، اجرا گردید. در این پژوهش، ارزیابی روش
 نتـایج ارزیـابی   تکـرار انجـام شـد.    4هاي مورد نظر، در قالب طرح کامالً تصـادفی بـا    و چندساله چوبی شده ژنوتیپهاي بریده جوان، دوساله  سرشاخه

وجود  P.citrophthora و P.nicotianae ،P.citricola،P.cactorumهاي  هاي محلب نسبت به گونه ساله ژنوتیپ و چند هاي جوان، دوساله شاخه سر
نشان داد. نتایج کلی این تحقیق   265و  266، 224، 199، 195، 188، 162، 155، 124، 100هاي  فوق را در بین ژنوتیپهاي  پتانسیل مقاومت به گونه

بـاالترین   188و  224، 266بودند و سـه ژنوتیـپ    P.cactorum و P.citricolaهاي محلب  هاي فایتوفتورا روي ژنوتیپ ترین گونه زا نشان داد، بیماري
  را داشتند. P.citrophthora و P.nicotianae،P.citricola ،P.cactorumهاي  گونهپتانسیل مقاومت به 

  
  مقاومت ، فایتوفتورا، محلب پوسیدگی طوقه و ریشه، هاي کلیدي: واژه

  
  ١ مقدمه

بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزي (فائو) ترکیه، آمریکا و 
تند که رتبـه  ایران سه کشور بزرگ تولید کننده گیالس در جهان هس

کند. ایران با  ها نسبت به میزان تولید گیالس در هر سال تغییر می آن
هـزار تـن گـیالس همـواره در      260تـا   200تولید ساالنه بین حدود 

). 1( هاي اول، دوم و گاهی اوقات سوم جهان قرار داشته اسـت ردیف
بهترین پایـه بـراي گـیالس و    در ایران و بسیاري از کشورها محلب 

کـه  خی ، سـنگال  ، آهکی هاي سبک در خاكو  شود لو محسوب میآلبا
  ).12(  ار استدروسازگاري خوبی برخ باشد از ایه گیالس سازگار نمیپ

هـاي فـایتوفتوراي    گونـه  )13(در ایران، سجادي نژاد و همکاران 
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عامل پوسیدگی طوقه و ریشه درختـان گـیالس در اسـتان تهـران را     
 ،P. cactorum هـاي  ، متعلق به گونـه دوازده جدایه. شناسایی کردند

P.citrophthora، P.drechsleri و P.cryptogea    بودنــد کــه از
 .ها اثبات شد زایی تمام جدایه محلب جداسازي و بیماري

هاي فایتوفتورا همراه با  شناسایی گونه) 3(سرتیپی  و بنی هاشمی
مل الع فارس و عکس دار در استان پوسیدگی طوقه درختان میوه هسته

ي  گونـه . را مورد بررسـی قـرار دادنـد    P.cactorumها به  برخی پایه
از طوقـه درختـان    بود که غالبـاً   P.cactorum)هاجدایه% 64(غالب 

نیز  P.nicotianaeبادام، زردآلو و هلو از مناطق مختلف فارس و گونه 
) 2(بختیـاري و خبـاز جلفـایی    . از طوقه بادام و زردآلو جداسازي شـد 

دار در  ي هسـته  زاي طوقه و ریشه درختان میوه رچی بیماريعوامل قا
زایـی   بعد از انجـام آزمـون بیمـاري   . استان همدان را شناسایی کردند

جدایـه از شناسـایی    59مجمـوع   هاي بریده، در ها بر روي شاخه قارچ
جدایـه مربـوط بـه     دو، P.cactorumجدایه مربـوط بـه    چهارشدند، 

P.citricola وط به جدایه مرب دو وP.citrophthora شریفی  .بودند
دار را  پایه درختـان میـوه هسـته    ) مقاومت نسبی پنج14( و همکاران

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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بریـده و   بـه روش شـاخه   P.cactorum و P.drechsleri نسبت بـه 
و  Tetra هـاي  کشت گلدانی ارزیابی کردند نتایج نشـان دادنـد پایـه   

Penta .مـاترون و   مقاومت نسبی باالتري به پوسیدگی طوقه داشتند
 .P در بررسی خود نشان دادند، سـه گونـه فـایتوفتورا   ) 11(میرستیچ 

cambivora،P. megasperma و P.drechsleri   باعث پوسـیدگی
 شـوند و  ریشه و طوقه درختان گیالس در ایالت کالیفرنیا امریکـا مـی  

ویـروالنس بیشـتري    P.cambivora و P.megasperma هاي گونه
زایی هفت  بیماري) 19(ویلکوکس و میرستیچ  .روي پایه محلب دارند

هـاي محلـب و مـازارد بررسـی کـرده و       گونه فایتوفتورا را روي پایـه 
 P. megasperma، P.cambivora هاي کنند که جدایهگزارش می

P.cryptogea هاي جداسازي شده از گیالس، جدایهP. citricola و 
P.cinnamomi  جداسازي شده از گیالس و یک جدایهP.syringae 

درصـد   27-100 درصد پوسیدگی ریشه و 88-100از آفتابگردان بین 
تنها باعث پوسـیدگی ریشـه    P.drechsleriپوسیدگی طوقه و جدایه 

گونه  5در بررسی خود بیماریزایی ) 4(بیلنین و جونز  .روي محلب شد
زایـی   بـا بیمـاري   P.cryptogea و P.cambivora فایتوفتورا، شامل

هـاي   با پوسیدگی ریشه، جدایـه  P.megaspermaهاي  شدید، جدایه
P.cactorum ي ضعیف ولـی همـراه بـا شـانکرهاي      پوسیدگی ریشه

باعـث   P.syringaeهـاي   بزرگ روي ساقه در محل پیونـد و جدایـه  
بــر اســاس  .شــود را گــزارش کردنــد شــانکر روي پایــه محلــب مــی

نظـر  هاي که در نقاط مختلف دنیا انجـام پذیرفتـه اسـت بـه      بررسی
رسد که هلو، زردآلو، بـادام، گـیالس و آلبـالو بـه طـور کلـی بـه         می

تنها آلوتا حـدودي مقـاوم    هاي مختلف فایتوفتورا حساس بوده و گونه
هاي مختلف فایتوفتورا  زایی گونه بیماري) 6(اروین و ریبریو  ).8 ( است

ساقه ) 5( النا و تسیپوریدیس .گیالس گزارش کردند را روي هلو، آلو و
ــوه  14 ــان میــ ــم درختــ ــته رقــ ــا  دار دو ي هســ ــاله را بــ  ســ

P.citrophthora،P.cactorum  وP. megasperma  ،تلقیح کردند
رقـم   یـک بر اساس گسترش قارچ در چوب و طول زخم ایجاد شـده  

رقـم بسـیار    شـش رقم حسـاس و   دورقم کمی حساس،  پنجمقاوم، 
د شده هاي ایجا نتایج همچنین نشان داد که طول زخم .حساس بودند

بـه طـور    P.megaspermaي تلقیح شده به وسیله قـارچ   روي ساقه
  P.citrophthora هاي ایجاد شده به وسیله داري کمتر از زخم معنی

زایـی   بیمـاري ) 18( و همکـاران  تومیدیس .باشد می P.cactorum و
 سـازي شـده از بـادام و    جـدا  P.syringaeو  P.cactorumهاي  گونه

P.citrophthora هـاي مختلـف هلـو، آلـو و      مرکبات روي پایه را از
هاي هلو به پوسیدگی ریشه،  در ارزیابی مقاومت پایه. گیالس نشان داد

هاي هلو  سنجی روي سرشاخه و نهال طوقه و یقه که به روش زیست
ــارچ . انجــام شــد P.megasperma و P.cactorumهــاي  توســط ق
سیدگی طوقـه و  هاي بریده براي ارزیابی مقاومت به پو آزمایش شاخه
روي چنـدین رقـم    P.megaspermaو  P.cactorum ریشه ناشی از

ها به عنـوان معیـار ارزیـابی     ي هلو با استفاده از طول نسبی زخم پایه

ــت ــام گرف ــه. مقاومــت انج ــه   پای ــی ب ــو حساســیت مختلف هــاي هل
P.cactorum  نشان دادند کهGF )ًمقاوم  تقریبا( ،GF677  وPR204 

هایی کـه بـا    گزارش شدند و پایه) حساس( KID I و) حساس  تقریباً(
P.megasperma عالئمـی از آلـودگی نشـان     زنی شـده بودنـد   مایه

پایـه   14پایه گیزال و  5) حساسیت 7( تومیدیس و اگزاداکتیلو .ندادند
ــه  ، P.parasitica، P.citricolaماکســـــماي گـــــیالس را بـــ

P.citrophthora و P.cactorum ــ ا ــزارش کردن ــابی و گ ــه  درزی ک
تومیدیس  زا بودند. ها بیماري هاي فایتوفتورا روي همه پایه تمامی گونه

ژنوتیـــپ گــیالس نســبت بـــه    30 حساســیت ) 17(و همکــاران  
P.cactorum، P.citrophthora ،P.citricola و  P.parasitica 

و یک ) سرشاخه بریده و شاخه بریده(را با انجام دو روش آزمایشگاهی 
در هـر سـه آزمـایش    . بررسی کردند) زنی ساقهمایه(اي روش گلخانه

نتـایج نشـان   . شد طول زخم به عنوان معیار حساسیت در نظر گرفته
داري بین نوع پایه، جدایه قارچ و تعامل بین پایه و دادند که اثر معنی

هـاي گـیالس نسـبت بـه      جدایه وجود داشت و به طور کلی ژنوتیـپ 
P.parasitica و P.citrophthora ــترین ــبت  بیش ــیت و نس حساس

حساسیت کمتـري داشـتند و هـیچ    P.citricola و  P.cactorumبه
هاي قارچ فایتوفتورا ها به طور کامل نسبت به این گونهکدام از ژنوتیپ

 .مقاوم نیستند
هاي گیالس مقاوم یـا  نون در کشور در خصوص انتخاب پایهتاک

ز این رو، به متحمل به فایتوفتورا، مطالعات کاملی انجام نشده است. ا
هـاي مناسـب گـیالس جهـت کاشـت در منـاطق        منظور معرفی پایه

هاي فوق  مختلف کشور، نیاز به ارزیابی میزان مقاومت یا تحمل پایه
هـاي فـایتوفتورا بـود. لـذا بـا توجـه بـه سـابقه          الذکر به برخی گونه

، P.nicotianae، P.citricola يگونـــــهزایـــــی چهار بیمـــــاري
P.cactorum و P.citrophthora دار، ایـن   روي درختان میوه هسته

 پ پاکوتاه محلبیژنوت 30 العمل عکسزان یابی میهدف ارزتحقیق با 
ــه  ــبت بــــ  و P.nicotianae ،P.citricola ،P.cactorumنســــ

P.citrophthora .انجام شد  
  

  هامواد و روش
، 162، 165، 171، 188ژنوتیپ (  30العمل  در این تحقیق عکس

161 ،155 ،139 ،136 ،131 ،120 ،106 ،104 ،101 ،100 ،90 ،194 ،
195 ،199 ،200 ،224 ،228 ،247 ،249 ،265 ،266 ،267 ،268 ،
به بیماري پوسیدگی طوقه و ریشـه   ) پاکوتاه محلب277، 272، 270

، P.nicotianae ،P.citricola ناشی از چهار گونـه قـارچ فـایتوفتورا   
P.cactorum و P.citrophthora گیـري میـزان    از انـدازه  با استفاده

هاي بریده چوبی  ساله و شاخه هاي جوان بریده، یک مقاومت سرشاخه
 آزمایشـگاهی  هـاي  ساله محلب به این چهار گونه بـه روش  شده چند
هاي محلب مورد استفاده در این  مورد ارزیابی گرفتند. ژنوتیپ مختلف
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انتخاب آوري، شناسایی و جمع"حاصل اجراي پروژه تحقیقاتی  مطالعه
در مرکز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزي و    "هاي پاکوتاه گیالس پایه

سال ارزیـابی از   10باشد که در طی منابع طبیعی خراسان رضوي می
ژنوتیپ پاکوتاه محلب که داراي صفات رویشی بهتري بودند،  57بین

  انتخاب شدند.
بـر اسـاس روش    سـاله،  هاي جوان بریده و یـک ارزیابی سرشاخه

هاي بریده چوبی شده چند ساله محلـب  و شاخه )9همکاران (جفرز و 
آگار  –محیط ذرت انجام شد. )10( میرستیچو ماترون اساس روش  بر

 250سـیلین   گرم، آمپی میلی 10هاي پیمارسین  همراه با آنتی بیوتیک
جفـرز و   روش بر اسـاس گرم در لیتر  میلی 10گرم و ریفامیسین  میلی

هاي هر گونه  یسک آگار از هر یک از جدایهتهیه و دو د )9( همکاران

به تفکیک به ارلن حاوي این محـیط اضـافه شـدند. ایـن محـیط در      
گراد و در تاریکی نگهداري و پس  درجه سانتی 25انکوباتور در دماي 
هاي جوان و یک ساله با حدود به ترتیب پنج و ده  از سه روز سرشاخه

دهی از درختـان   مرحله گلمتر طول پس از  سانتی 12متر قطر و  میلی
عفونی شده پایه آنها  عفونی با چاقوي تیز ضد مادري جدا و پس از ضد

چهار ارلن حاوي محیط فوق از هر گونـه   دار بریده شد. به شکل شیب
سرشاخه بریده شده (تکرار) و یک ارلن نیز به  5فایتوفتورا، هرکدام با 

تعداد سرشاخه) عنوان شاهد (حاوي محیط کشت بدون قارچ با همین 
هـاي   هاي حاوي محیط کشـت گونـه   ها در ارلن شاخه با فرو بردن سر

  ). 1 (شکل فایتوفتورا به تفکیک آماده شدند

  

  
  سمت چپ)  ( بریده جوان محلب هاي سرشاخه و ) سمت راست ساله ( هاي یک العمل شاخه روش ارزیابی آزمایشگاهی عکس -1 شکل

   P. citrophthoraو P. citricola به ترتیب نسبت به
Figure 1- Laboratory method for evaluating the reaction of the excised twig (Right) and excised annual shoot (Left) to  

 P. citricola and P. citrophthora respectively  
 

این ظروف دوباره به انکوباتور با شرایط قبلـی منتقـل و پـس از    
العمـل   رد بررسـی قـرار گرفتنـد. بـراي ارزیـابی عکـس      بیست روز مو

ها، نوع عالیم بیماري روي هر سرشاخه براي هرگونه قارچ و  ژنوتیپ
هــاي  طـول ناحیـه میـزان پیشـرفت عالیــم بیمـاري در بـین بافـت       

گونـه   ها به تفکیک براي هـر ژنوتیـپ و نـوع سـر شـاخه و      سرشاخه
سبت به طول کامـل  بر اساس طول داراي عالیم بیماري ن فایتوفتورا

گیـري شـد. همچنـین     انـدازه  سرشاخه و بیـان آن بـه شـکل درصـد    
جداسازي هرگونه قارچ مورد آزمایش پس از خاتمه هر آزمایش بـراي  

  ها انجام شد.  شاخه اطمینان از صحت آزمون از سر
هاي  ) شاخه10( میرستیچو ماترون اساس روش  در آزمون دوم، بر

-2و قطر  15 ژنوتیپ محلب به طول 30بریده چوبی شده چند ساله 
کلکسیون واقع در ایستگاه  متر از درختان مادري موجود در سانتی 5/1

تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی طرق متعلق به مرکز تحقیقـات و  
آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي در آبان مـاه تهیـه   

توفتورا متري جدایـه هـر گونـه فـای     میلی 6دیسک  یک شدند. سپس
عفـونی   هاي چـوبی ضـد   روزه زیر پوست شاخه 5هاي  ازحاشیه کشت

ها با فرو  شده در قسمت میانی هر سرشاخه تلقیح و دو طرف سرشاخه
بردن در پارافین مایع و محل تلقیح با استفاده از نـوار پـارافیلم بـراي    

هاي چوبی تلقیح شـده   جلوگیري از خشک شدن پوشانده شدند. شاخه
در دسیکاتور استریل مرطوب  گراد  سانتیدرجه  25روز در  20 به مدت

هـا هماننـد    العمل ژنوتیـپ  نگهداري و پس از این مدت ارزیابی عکس
گونه قارچ مـورد آزمـایش پـس از     جداسازي هر آزمون قبلی انجام و

  خاتمه هر آزمایش براي اطمینان از صحت آزمون انجام شد. 
  

  نتایج 
هـاي بریـده جـوان، شـاخه      العمل سر شـاخه ارزیابی عکس

ساله بـه چهـار گونـه فـایتوفتورا در      ساله و چند بریده یک
  آزمایشگاه 

هاي بریده جـوان، شـاخه بریـده     سرشاخه العمل در ارزیابی عکس
گونـه   هـاي پاکوتـاه محلـب بـه چهـار      ساله و چندسـاله ژنوتیـپ   یک

فایتوفتورا عالئم بیماري به صورت پوسیدگی و تغییر رنـگ مشـاهده   
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 هاي شـاهد عالئمـی مشـاهده نشـد     ولی در هیچ یک از سرشاخهشد 
هاي محلب که در این  هاي ژنوتیپ ). تمام انواع سرشاخه3 و 2 (شکل

گونه عالیـم تغییـر رنـگ و     آزمون به عنوان شاهد ارزیابی شدند هیچ
گونـه   هاي تیمار شده بـا چهـار   پوسیدگی را نشان ندادند اما سرشاخه

اي روشـن تـا تیـره     رنگ قهـوه  اوتی از تغییرهاي متف درجه فایتوفتورا
  همراه با پوسیدگی را نشان دادند.

نشان داد، بـین   نتایج به دست آمده از جدول تجزیه واریانس نیز
رنگ و  هاي مورد مطالعه از نظر میزان پیشرفت بیماري (تغییر ژنوتیپ

زنـی   هاي بریده مایـه  هاي هر سه گروه شاخه پوسیدگی) در بین بافت
داري در سطح یک درصـد   با چهار گونه فایتوفتورا اختالف معنیشده 

). نتایج حاصل از مقایسه میـانگین طـول ناحیـه    1 (جدول وجود دارد
ها بـه شـرح    در این آزمایش (برحسب درصد) پیشرفت عالیم بیماري

  ذیل به دست آمد.

  
  P.cactorum الف: گونه 

وان هــاي بریــده جــ العمــل سرشــاخه در آزمــون ارزیــابی عکــس
(پیشـرفت عالئـم بیمـاري)     هاي محلب بیشـترین حساسـیت   ژنوتیپ

 79/54 با میانگین آلـودگی  155نسبت به گونه فوق در مورد ژنوتیپ 
سطح  داري در درصد دیده شد و از این نظر این ژنوتیپ، اختالف معنی

و  265، 247، 228، 224، 200، 161هـاي   درصد با ژنوتیپ 5 آماري
یزان حساسیت به گونه فـوق نیـز متعلـق بـه     نداشت. کمترین م 268

درصد بود و از این نظـر ایـن    44/12با میانگین آلودگی  199ژنوتیپ 
 195درصد با ژنوتیپ  5داري در سطح احتمال  ژنوتیپ، اختالف معنی

  ).2 (جدول نداشت

  

  
  شده بازنی مایه 101هاي بریده یک ساله ژنوتیپ  عالیم پوسیدگی و تغییر رنگ سرشاخه -2 شکل

P.citricola در مقایسه با شاهد 
Figure 2- Symptoms of rotting and discoloration of the excised annual shoot genotype 

 101 inoculated with P.citricola compared with control 
  

  
  نی شده بازمایه 272هاي بریده چند ساله ژنوتیپ رنگ سرشاخه عالیم پوسیدگی و تغییر -3 شکل

P.nicotianae (باال) (پایین) در مقایسه با شاهد 
Figure 3- Symptoms of rotting and discoloration of the Excised perennial shoot genotype 

272 inoculated with P.nicotianae (above)compared with control (down) 
  



  697      ...ییبه بیماري پوسیدگی فایتوفتوراسی ژنوتیپ پاکوتاه محلب العمل عکسارزیابی 

ساله و  یکهاي بریده جوان،  شاخه سر بردرصد پیشرفت بیماري بر روي گونه فایتوفتوراثر چهار تجزیه واریانس ارزیابی آزمایشگاهی ا -1 جدول
  کوتاه محلب هاي پا ژنوتیپ ساله چند

Table 1- Analysis variance evaluation laboratory of effect of four species Phytophthora on rate percent of symptoms in 
excised twig, annual and perennial shoot dwarf Mahaleb genotypes  

 میانگین مربعات
 Mean Squares  

  
 

 تغییر منابع
Source of 
variance  

 گونه قارچ
Species of 

fungi  
سرشاخه بریده 

 جوان
Excised twig  

شاخه بریده 
 ساله یک

Excised annual 
shoot  

 ساله شاخه بریده چند
Excised perennial 

shoot  

 آزادي جهدر
Degree of 

Free  

2.81  0.86  2.81  29  ژنوتیپ  
Genotype  
  خطاي آزمایش

Error  

 
 

P.cactorum 
 

0.66  0.45  1.08  90  

4.03  5.39  7.62  29  ژنوتیپ  
Genotype  
  خطاي آزمایش

Error  
P.citrophthora  0.30  1.44  1.27  90  

2.04  3.26  6.23  29  ژنوتیپ  
Genotype  

  طاي آزمایشخ
Error  

P.citricola  0.45  1.98  1.06  90  

3.38  10.77  5.70  29  
  ژنوتیپ

Genotype 
  خطاي آزمایش

Error  

 
P.nicotianae 

 
0.84  1.63  1.24  90   

  و درصد 5و  1 دار در سطح احتمال معنیبه ترتیب  
  

هاي  هاي یک ساله ژنوتیپ العمل سرشاخه در آزمون ارزیابی عکس
(پیشرفت بیماري) مربوط  حلب به گونه فوق نیز بیشترین حساسیتم

درصد بود و کمترین میزان  94/7با میانگین آلودگی  249به ژنوتیپ 
با میانگین آلودگی  162حساسیت به گونه فوق نیز متعلق به ژنوتیپ 

  درصد بود. 42/1
هاي  هاي چندساله ژنوتیپ العمل سرشاخه در آزمون ارزیابی عکس

(پیشرفت عالئم بیماري)  به گونه فوق نیز بیشترین حساسیتمحلب 
درصد بود و کمترین  36/14با میانگین آلودگی  267مربوط به ژنوتیپ 

بـا میـانگین    162میزان حساسیت به گونه فوق نیز متعلق به ژنوتیپ 
داري  درصد بود و از این نظر این ژنوتیپ، اختالف معنی 01/0آلودگی 

 (جـدول  نداشـت  270 و 224هاي  درصد با ژنوتیپ 5در سطح آماري 
2.(  

  
  P.citrophthora ب: گونه 

هــاي بریــده جــوان  العمــل سرشــاخه در آزمــون ارزیــابی عکــس
(پیشرفت بیماري) نسـبت بـه    هاي محلب بیشترین حساسیت ژنوتیپ

درصد دیده  19/52با میانگین آلودگی 199گونه فوق در مورد ژنوتیپ 
 265د. کمترین میزان حساسیت به گونه فوق نیز متعلق به ژنوتیپ ش

درصـد بـود و از ایـن نظـر ایـن ژنوتیـپ،        67/15با میانگین آلودگی 

، 162هـاي   درصـد بـا ژنوتیـپ    5داري در سطح آماري  اختالف معنی
  ).2 (جدول نداشت 228و  188، 171، 165

هاي  نوتیپهاي یک ساله ژ العمل سرشاخه در آزمون ارزیابی عکس
(پیشرفت بیماري) مربوط  محلب به گونه فوق نیز بیشترین حساسیت

درصد بود و از این نظر این  2/33با میانگین آلودگی  101به ژنوتیپ 
هـاي   درصد با ژنوتیپ 5داري در سطح آماري  ژنوتیپ، اختالف معنی

نداشت. کمترین میزان حساسـیت بـه    228و  267، 265، 249، 104
با میانگین آلـودگی   162 و 155هاي  ز متعلق به ژنوتیپگونه فوق نی

داري در  درصد بود و از این نظر ایـن ژنوتیـپ، اخـتالف معنـی     01/0
 نداشـت  277و  268، 171، 100هاي  درصد با ژنوتیپ 5سطح آماري 

  ).2 (جدول
هاي هاي چندساله ژنوتیپ العمل سرشاخه در آزمون ارزیابی عکس

(پیشرفت بیماري) مربوط  شترین حساسیتمحلب به گونه فوق نیز بی
درصد بود و کمترین میزان  5/52با میانگین آلودگی  277به ژنوتیپ 

و  228، 224، 188هـاي   حساسیت به گونه فوق نیز متعلق به ژنوتیپ
ها،  درصد بود و از این نظر این ژنوتیپ 01/0 با میانگین آلودگی 266

 بـا یکـدیگر نداشـتند    درصـد  5داري در سطح احتمـال   اختالف معنی
 ).2 (جدول
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  P.citricola ج: گونه 
هــاي بریــده جــوان  العمــل سرشــاخه در آزمــون ارزیــابی عکــس

(پیشرفت بیماري) نسـبت بـه    هاي محلب بیشترین حساسیت ژنوتیپ
درصد دیده  79/41 با میانگین آلودگی 247گونه فوق در مورد ژنوتیپ 

 124متعلق به ژنوتیپ  شد. کمترین میزان حساسیت به گونه فوق نیز
درصـد بـود و از ایـن نظـر ایـن ژنوتیـپ،        08/11با میانگین آلودگی 

 نداشـت  228درصد با ژنوتیـپ   5داري در سطح آماري اختالف معنی
  ).2 (جدول

هاي  هاي یک ساله ژنوتیپ العمل سرشاخهعکس در آزمون ارزیابی
ربوط (پیشرفت بیماري) م محلب به گونه فوق نیز بیشترین حساسیت

درصد بود و از این نظر این  13/18با میانگین آلودگی  228به ژنوتیپ 
هـاي  درصد با ژنوتیپ 5در سطح احتمال  داري ژنوتیپ، اختالف معنی

نداشت. کمترین میزان حساسیت به گونه فوق نیز متعلق  188و  165
  ).2 درصد بود (جدول 6/0با میانگین آلودگی  100به ژنوتیپ 

هاي  هاي چندساله ژنوتیپالعمل سرشاخه ابی عکسدر آزمون ارزی
(پیشرفت بیماري) مربوط  محلب به گونه فوق نیز بیشترین حساسیت

درصد بود و از این نظر این  79/50 با میانگین آلودگی 270به ژنوتیپ 
 272درصد با ژنوتیـپ   5 داري در سطح آماري ژنوتیپ، اختالف معنی

ونـه فـوق نیـز متعلـق بـه      نداشت. کمتـرین میـزان حساسـیت بـه گ    
درصد بود و از این نظر این  13/3با میانگین آلودگی  266هاي  ژنوتیپ

 195درصد با ژنوتیپ  5داري در سطح احتمال  ژنوتیپ، اختالف معنی
  ).2 (جدول نداشت
  

  P.nicotianea د: گونه 
هــاي بریــده جــوان  العمــل سرشــاخه در آزمــون ارزیــابی عکــس

(پیشرفت بیماري) نسـبت بـه    حساسیت هاي محلب بیشترین ژنوتیپ
درصد دیده  65/70 با میانگین آلودگی 131ژنوتیپ  دگونه فوق در مور

 120شد. کمترین میزان حساسیت به گونه فوق نیز متعلق به ژنوتیپ 
درصـد بـود و از ایـن نظـر ایـن ژنوتیـپ،        15/16با میانگین آلودگی 

 نداشـت  155یـپ  درصد با ژنوت 5داري در سطح آماري  اختالف معنی
هـاي یـک سـاله     العمـل سرشـاخه   ). آزمون ارزیـابی عکـس  2 (جدول
(پیشـرفت   هاي محلب به گونه فوق نیز بیشـترین حساسـیت   ژنوتیپ

درصد بود و  44/27با میانگین آلودگی  228بیماري) مربوط به ژنوتیپ 
و  100در متعلق به ژنوتیپ  کمترین میزان حساسیت به گونه فوق نیز

  ).2 درصد بود (جدول 01/0گین آلودگی با میان 195
هاي  هاي چندساله ژنوتیپ العمل سرشاخه در آزمون ارزیابی عکس

(پیشرفت عالئم بیماري)  محلب به گونه فوق نیز بیشترین حساسیت
درصد بود و از این  92/22 با میانگین آلودگی 272مربوط به ژنوتیپ 

درصـد بـا    5ي داري در سـطح آمـار   نظر این ژنوتیپ، اختالف معنـی 
نداشت. کمترین میزان حساسیت  268و  199، 194، 162هاي  ژنوتیپ

 87/0بـا میـانگین آلـودگی     188به گونه فوق نیز متعلق به ژنوتیـپ  

داري در سـطح  درصد بود و از این نظر این ژنوتیـپ، اخـتالف معنـی   
  ).2 (جدول نداشت 195و  139، 106هاي  درصد با ژنوتیپ 5احتمال 
  

هـاي بریـده جـوان، یـک      امل بیمـاري از شـاخه  جداسازي ع
  ي و چند ساله تلقیح شده ساله

اي شدن بافـت همـراه بـا پوسـیدگی در روي      تغییر رنگ و قهوه
هـا از   هاي سرشـاخه  هایی از بافت ها کامال مشهود بود، برش سرشاخه

کشت  PARP سالم تهیه و روي محیط اختصاصی مرز ناحیه آلوده و
یتوفتورا روي ایــن محــیط وجــود قــارچ در داده شــد، رشــد قــارچ فــا

هاي شاهد هیچ قارچی  که از سرشاخه ها را اثبات کرد در حالی شاخه سر
  جداسازي نشد.

 
  بحث

محلب از نظر خصوصیات باغبانی پایه مهمـی بـراي گـیالس و    
آید و بهترین پایه براي باغـداران ایرانـی محسـوب     آلبالو به شمار می

اي سـبک، آهکـی و سـنگالخی و آب و    هـ  شود. این پایه در خاك می
هواي خنک و اقیانوسی که پایه گـیالس سـازگاري خـوبی نـدارد، از     
سازگاري خوبی برخوردار است. این پایه همچنین متحمل بـه کلـروز   

هاي آهکـی و هـم چنـین کمبـود روي      ناشی از کمبود آهن در خاك
زدگی  هاي آن در دماهاي پایین دچار سرمازدگی و یخ باشد و ریشه می

کوتـاه محلـب تـراکم     هاي پا شود. از سوي دیگر با استفاده از پایه نمی
یابد و در نتیجه با افزایش عملکرد در واحـد   کشت در باغ افزایش می

هاي سنگین  یابد، اما محلب با خاك هاي تولید کاهش می سطح هزینه
ي ناشـی از فـایتوفتورا    و مرطوب سازگار نبوده و به پوسیدگی ریشـه 

  ). 11( استحساس 
، P.citrophthora ،P.cryptogea هاي زایی گونه تاکنون بیماري

P.drechsleri، P.cactorum،P. megasperma، P. syringae ،
P.cinnammomi،P.citricola،P.cambivora، P.cactorum و 

P. parasitica و  )19و  15، 11(اند  داران گزارش شده از روي هسته
ــه ــین گون ــوق بی از ب ــاريهــاي ف ــه م ــی گون ــاي  زای ، P.citricolaه
P.cryptogea ،P.dreschleri،P.cactorum ،P. syringae ،

P.cinnammomi ،P.megasperma و P.cambivor   نیـز بــر روي
و  16، 13، 11، 4( محلب توسط محققین مختلف گزارش شده اسـت 

هاي محلب  ژنوتیپ در این تحقیق نیز عالوه بر ارزیابی حساسیت ).19
بـر  . در آزمایشـگاه، اثبـات گردیـد    P.nicotianae زایی گونه بیماري

هایی که در نقاط مختلف دنیا انجام پذیرفته است به نظر  اساس بررسی
رسد که هلو، زردآلو، گـیالس، آلبـالو و بـادام بـه طـور کلـی بـه        می

هاي مختلف فایتوفتورا حساس بوده و تنها آلو تا حدودي مقـاوم   گونه
  ). 8(است 
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هاي خـاکزاد   هاي مهم و اقتصادي مدیریت بیماري یکی از روش

هاي مقاوم به عامـل بیمـاري اسـت امـا      درختان میوه، استفاده از پایه
هاي فایتوفتورا متفاوت اسـت و   هاي مختلف به گونه العمل پایه عکس

هاي  تر از پایه داري حساس هاي محلب به طور معنی به طور مثال پایه
در ایــن تحقیــق نیــز ). 19(انــد  تورا گــزارش شــدهمــازارد بــه فــایتوف

هاي فایتوفتورا متفاوت  هاي محلب نسبت به گونه العمل ژنوتیپ عکس
هاي فایتوفتوراي اسـتفاده شـده در    دیده شد و با توجه به اینکه جدایه

هاي متفاوتی به جز محلب، جداسازي شده بودند  این تحقیق از میزبان
ها، تخصص میزبـانی   هد که این گونهد نتایج به دست آمده نشان می

هـاي   هاي جدید در محل باغ ندارند و از این نظر در هنگام احداث باغ
قدیمی این موضوع به لحاظ مدیریت بیماري پوسیدگی طوقه و ریشه 

  .ناشی از این قارچها می بایست مد نظر قرار گیرد
استفاده از سرشاخه (جـوان و یـک سـاله) شـاخه بریـده تکنیـک       

 هـاي  هاي درختان به گونهبراي تخمین میزان حساسیت پایه ديمفی
قابل اطمینـان  شود،  باشد زیرا این روش سریع انجام می می فایتوفتورا

توانند با هر نوع میزبان چوبی تطـابق   بوده و قابلیت تکرار دارند و می
ــوند ( ــابی   7داده ش ــراي ارزی ــن روش ب ــز از ای ــق نی ــن تحقی ). در ای

گونه فـایتوفتورا اسـتفاده شـد و     4هاي محلب به  العمل ژنوتیپ عکس
بـین   ها را در نتایج به دست آمده وجود پتانسیل مقاومت به این گونه

همچنین نتایج نشان دادند،  ).1 هاي محلب نشان داد (جدول ژنوتیپ
ساله از نظر میزان بروز ساله و چندهاي بریده جوان، یک بین سرشاخه

هـاي   که میزان آلـودگی سرشـاخه  طوريعالئم تفاوت وجود دارد، به 
هـاي جـوان بیشـتر     شاخه هاي چندساله نسبت به سر ساله و شاخه یک

بود. که با نتایج بدست آمده از بررسی میزان حساسیت ارقام گـیالس  
گونه فایتوفتورا، توسط اگزاداکتیلو  4نسبت به  5 و گیزال 14ماکسماي 

 تیـپ عالئـم بیمـاري   ، مطابقت داشـت. امـا از نظـر     )7و تومیدیس (
هـاي بریـده جـوان،     ها) روي سرشـاخه  (پوسیدگی و تغییر رنگ بافت

گونه قارچی مورد مطالعـه، تفـاوتی دیـده     4ساله بین ساله و چند یک
  نشد.

سـاله  سـاله و چنـد  هـاي جـوان، یـک   نتایج ارزیـابی سـر شـاخه   
ــپ ــه   ژنوتی ــه گون ــبت ب ــب نس ــاي محل ــاي ه  ،P. nicotianae ه

P.citricola ،P.cactorum و  P.citrophthora  ــیل ــود پتانس وج
، 188، 162، 155هـاي   هاي فوق را در بین ژنوتیـپ  مقاومت به گونه

توانـد در   نشان داد که مـی  265و  224، 199، 266، 195، 124، 100
  ). 2 (جدول ها مد نظر قرار گیرند هاي به گزینشی، این ژنوتیپ برنامه

زایی و تهاجم  ل بیماريهاي کنتر اطالعات کمی در مورد مکانیسم
ایـن الزم   هاي مختلف فایتوفتورا روي یک گیاه وجود دارد بنابر جدایه

هاي پنهان خاك  است هنگام استفاده از ارقام متحمل به میزان آلودگی
نیز توجه نمود، چون مطالعات انجام شده نشان داده است کـه میـزان   

باشـد و  رقام حساس میهاي ارقام مقاوم برابر با ا تولید ااسپور در بافت
ها از کاهش  کش توان بدون مصرف قارچ با استفاده از ارقام متحمل می

عملکرد در حد قابل قبول ممانعت کرد، از طرف دیگر به دلیـل بـروز   
تـرین روش پایـدار    هاي جدید قارچ استفاده از ارقام مقاوم، مناسب نژاد

انتخـاب و   البتـه  شـود  براي کنترل بیماري در دراز مدت محسوب می
هاي مقـاوم بـه تنهـائی، راهکـار اجرائـی مناسـب جهـت         کاربرد پایه

پیشگیري از بیماري پوسیدگی طوقه در باغات گیالس نیست. عالوه 
بر انتخاب پایه مقاوم و شدت تهاجم آن، میزان زادمایـه اولیـه قـارچ،    
محل آلودگی و سن گیاه باید مورد توجه قرار گیـرد. همچنـین تهیـه    

وجه به عملیات زراعـی  اي، ت ، استفاده از روش آبیاري قطرهنهال سالم
ــی ــه غن ــت   از جمل ــی جهــت تســریع فعالی ــواد آل ــازي خــاك از م س

کنـد و از انتشـار و    ها، مدیریت این بیماري را آسـان مـی   آنتاگونیست
اما  ).17( فعالیت عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه جلوگیري خواهد کرد

ثر نیسـت و  ؤیی این بیماري چندان مبا توجه به این که کنترل شیمیا
کننـدگان تمـایلی بـه مصـرف      اثرات زیست محیطـی دارد و مصـرف  

هاي تیمار شده با مواد شیمیایی ندارند به همین دالیـل بهتـرین    میوه
روش مبارزه با بیماري پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه استفاده از ارقـام  

  مقاوم است.
تـرین   زا ن داد، بیمـاري نشـا  نتایج به دست آمده از ایـن تحقیـق  

ــه ــپ  گون ــایتوفتورا روي ژنوتی ــاي ف ــب  ه ــاي محل ، P.citricola ه
P.cactorum    ــپ ــه ژنوتی ــد و س ــاالترین  188و  224، 266بودن ب

ــه  ــه گون ــت ب ــیل مقاوم ــاي  پتانس ، P.nicotianae ،P.citricolaه
P.cactorum  وP.citrophthora     شــود  را دارنـد. لـذا پیشـنهاد مـی

هایی کـه بیشـترین سـطح تحمـل را،      ي ژنوتیپتحقیقات تکمیلی رو
هـاي فـایتوفتورا نشـان داده و صـفت باغبـانی       نسبت به ایـن گونـه  

  تري، را دارند، انجام شود. مناسب
  

  سپاسگزاري
شناسـی   از آقاي دکتر ضیاالدین بنی هاشمی استاد بخش بیماري

هـاي   پزشکی دانشگاه شیراز به خاطر در اختیار دادن جدایـه گروه گیاه
و محقـق مرکـز تحقیقـات    و آقاي مهندس حسن حمیدي ایتوفتورا ف

بـه خـاطر انجـام    کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضـوي  آموزش 
  شود.تشکر و قدردانی میکارهاي آماري 
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