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  چکیده

اما به . ار استدروسازگاري خوبی برخ ازخی ، سنگال، آهکیهاي سبکپایه در خاك شود. اینو آلبالو محسوب می سیالگ پایه مهمی براي محلب
ژنوتیپ پاکوتاه گـزینش شـده محلـب بـه بیمـاري       30 العمللذا این تحقیق با هدف ارزیابی عکسباشد. پوسیدگی ریشه ناشی از فیتوفتورا حساس می

) توسـط  P.citrophthora و Phytophthora cactorum،P. nicotinae ، P.citricolaز چهار گونه قارچ فیتوفتـورا ( پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی ا
 5ها، در قالب طرح آزمایشی کامالً تصادفی بـا  اي براي ارزیابی ژنوتیپاي و صحرایی انجام گردید. در این پژوهش، آزمایش گلخانهگلخانه هايآزمون

هاي کاشته شده هاي مختلف فیتوفتورا به تفکیک در زیر پوست طوقه نهالها بر اساس تلقیح گونهباغی نیز براي ارزیابی ژنوتیپ تکرار انجام و آزمایش
،  100هاي ها در گلخانه نشان داد که ژنوتیپنتایج ارزیابی صفات مورد بررسی ژنوتیپ تکرار انجام گردید. 5هاي کامل تصادفی با در قالب طرح بلوك

ــه  266 و 224، 200، 199، 188،194، 171، 162، 155 ــه گون  و P. nicotianae ،P.citricola ،P.cactorumهــاي کمتــرین حساســیت را نســبت ب
P.citrophthora هاي فیتوفتوراي مورد ها به گونهبافتی در روي طوقه نهال ها در باغ، کمترین سطح نکروزتیپدارند. همچنین نتایج آزمون ارزیابی ژنو

هـاي  نشان داد. نتایج کلی ایـن تحقیـق نشـان داد بیمـاریزاترین گونـه      270 و 266 ،224، 195، 188، 162، 139، 106 هايبرررسی را در بین ژنوتیپ
 .Pهـاي  بیشترین پتانسیل مقاومـت بـه گونـه    188و  224، 266بودند و سه ژنوتیپ  P.cactorum و P.citricolaهاي محلب فیتوفتورا روي ژنوتیپ

nicotianae، P.citricola ،P.cactorum و P.citrophthora .را داشتند  
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). با توجه به نقش پایه در 1( ترتیب در رده هاي دوم و سوم قرار دارند
مقاومـت در برابـر    و میزان رشد رویشـی، زودرسـی، میـزان عملکـرد    

ي مناسب نقش به سزایی در برنامه مـدیریت  انتخاب پایه ها،بیماري
بهترین پایـه   ایران و بسیاري از کشورها محلبدر  خواهد داشت. باغ

، ، آهکیهاي سبکدر خاك شود ولبالو محسوب میآبراي گیالس و 
سـازگاري خـوبی    باشـد از ایه گـیالس سـازگار نمـی   که پخی سنگال

  ).14( ار استدروبرخ
 .Pهاي فیتوفتوراي گونه )17در ایران، سجادي نژاد و همکاران (

cactorum ،P. citrophthora و P. drechsleri  را به عنوان عامل
در استان تهـران را  وقه و ریشه درختان گیالس و محلب پوسیدگی ط

 ) نیز در استان تهران سه گونه2( شناسایی کردند. علیزاده و آقا رفیعی
P. citrophthora ،P. capsici و P.citricola  را به عنوان یکی از

بنی هاشـمی و سـرتیپی    کردند.عوامل زوال درختان گیالس گزارش 
هاي فیتوفتورا همراه با پوسـیدگی طوقـه درختـان    ) شناسایی گونه3(

 هـا بـه  العمـل برخـی پایـه   فـارس و عکـس   دار در اسـتان میوه هسته
P.cactorum  .ــد ــی کردن ــاس    را بررس ــر اس ــه ب ــرایط گلخان در ش
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ي ظاهري گیاهان و میزان کلونیزاسیون ریشـه و طوقـه  العمل عکس
ترین و هلوي بذر تلخ، زردآلو هلندر و بـادام  بادام، رقم مامائی حساس

ترین بودند. شـریفی و همکـاران   ي بی نام نجف آباد مقاومرقم تلخه
دار پایه جدید درختان میوه هسـته  پنج) در ارزیابی مقاومت نسبی 18(

نسـبت بـه    GF677و  Cadaman ،Tetra ،Penta  ،Mr.s2/5شامل
P.cactorum وP. dreschleri   ،در آزمایشگاه و گلخانه نشان دادنـد

 Pentaو  Tetraهاي بیشترین و پایه GF677و  Cadamanهاي پایه
هـاي  بررسـی  کمترین حساسیت را به این دو گونه فیتوفتورا داشـتند. 

دادند، در یونان دو نوع ) نشان 10و همکاران ( ) و هولواس15( پاندیدو
دارد که اولین نوع  دار وجودي هستهعالئم بیماري روي درختان میوه

 .P. cryptogea، P آن در طــی دوره گــرم تابســتان توســط    
citrophthora،P. cactorum و P. dreschleri شود کـه  ایجاد می

یا اواخر شود. دومین نوع آن در اوایل باعث مرگ ناگهانی درختان می
 شود کهایجاد می P. syringae و P. megaspermaتوسط، زمستان 

هـاي  درختـان جـوان و ایجـاد شـاخه     هـا در باعث باز نشدن شـکوفه 
 مـاترون  میرسـتیچ و  شود.خشکیده در درختان بالغ میتر و سرکوچک

ــورا    13( ــه فیتوفت ــه گون ــد، س ــان دادن ــود نش ــی خ  .P ) در بررس
cambivora،P. megasperma و P.dreschleri    باعـث پوسـیدگی

شـوند و  ریشه و طوقه درختان گیالس در ایالت کالیفرنیا امریکـا مـی  
ویـروالنس بیشـتري    P.cambivora و P.megasperma هايگونه

زایی هفت ) بیماري23ویلکوکس و میرستیچ ( روي پایه محلب دارند.
، P. megasperma  ،P.cambivoraگونـــه فیتوفتـــورا شـــامل 

P.cryptogea، P.citricola و  P.cinnamomi  هـاي  را روي پایـه
گونه  5) بیماریزایی 4بیلنین و جونز ( .کنندمحلب و مازارد گزارش می

ــورا شــامل ــا P. cryptogea  و P. cambivora فیتوفت ــم  ب عالی
 .Pپوسیدگی ریشـه،   با عالیم P. megasperma ،بیماریزایی شدید

cactorum همراه با شانکرهاي  ولی ریشه پوسیدگی ضعیف با عالیم
شـانکر را   با عالیـم  P. syringae بزرگ روي ساقه در محل پیوند و
  روي پایه محلب، گزارش کردند.

پذیرفته است  هایی که در نقاط مختلف دنیا انجامبر اساس بررسی
رسد که هلو، زردآلو، بادام، گیالس و آلبالو به طور کلی به به نظر می

تا حدودي مقاوم اسـت   آلو فیتوفتورا حساس بوده وهاي مختلف گونه
دار ي هسـته رقم درختان میوه 14) ساقه 7( ). النا و تسیپوریدیس10(

 P. megasperma و P. citrophthora ، P. cactorumدوساله را با
تلقیح کردند، بر اساس میزان گسترش قارچ در چـوب و طـول زخـم    

حساس، دو رقم حسـاس و   ایجاد شده یک رقم مقاوم، پنج رقم کمی
زایی ) بیماري20( شش رقم بسیار حساس بودند. تومیدیس و همکاران

 سازي شـده از بـادام و  جدا P. syringae و P. cactorumهاي گونه
P. citrophthora هاي مختلـف هلـو، آلـو و    را از مرکبات روي پایه

هاي هلو به پوسیدگی در ارزیابی مقاومت پایه آنها، ندگیالس نشان داد
هاي بریده بـراي  سنجی روي شاخهریشه، طوقه و یقه از روش زیست

 و P. cactorumارزیابی مقاومت به پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از 
P.megasperma ها به عنوان گیري طول نسبی زخمو از روش اندازه

) 22( تومیدیس و سوتیروپالس کند.ارزیابی مقاومت استفاده می معیار
گیالس ارزیابی  CAB-6P گونه فیتوفتورا را روي پایه 11 زاییبیماري

 P. nicotianae،P. citricola،P. citrophthora هايکردند. جدایه
،P. cryptogae و P. cactorum هاي آزمون بیمـاري در همه روش

، P. erythroseptica هايزا بودند و گونهزایی روي پایه فوق بیماري
P. cambivora و P. capsici   زا روي پوست تنه پایه فـوق بیمـاري

پایـه   14پایه گیزال و  5حساسیت  )8( تومیدیس و نبودند. اگزاداکتیلو
ــه   ــیالس را بـــ ــماي گـــ ، P.parasitica ،P.citricolaماکســـ

P.citrophthora  و P. cactorum  ارزیابی و گزارش کردند، تمامی
تومیـدیس و   زا بودنـد. هـا بیمـاري  فیتوفتورا روي همه پایههاي گونه

 P. cactorumژنوتیپ گیالس نسبت به  30) حساسیت 21همکاران (
،P. citrophthora ،P. citricola و P. parasitica   را با انجـام دو

روش آزمایشــگاهی (سرشــاخه بریــده و شــاخه بریــده) و یــک روش 
زنی ساقه) بررسی کردند و در هر سه آزمـایش طـول   اي (مایهگلخانه

  زخم به عنوان معیار حساسیت در نظر گرفته شد. 
هـاي گـیالس مقـاوم یـا متحمـل بـه       در خصوص انتخاب پایـه 

کشور مطالعات کاملی انجام نشده است. به منظور معرفی  فیتوفتورا، در
هاي مناسب گیالس جهت کاشت در مناطق مختلف کشور، نیـاز  پایه

الذکر به برخی گونههاي فوقبه ارزیابی میزان مقاومت یا تحمل پایه
 30 تیزان حساسیابی میهدف ارزاین تحقیق با هاي فیتوفتورا بود. لذا 

ــژنوت ــب  ی ــاه محل ــار پ پاکوت ــه چه ــه ب  ،P. nicotianae يگون
P.citricola،P.cactorum  و P.citrophthora   ــابقه ــاس س براس

بر مبناي این فرضیه که  دار،درختان میوه هستهزایی آنها روي بیماري
هاي پاکوتاه پیژنوتبین را در وفتوتیهاي فگونه ایننسبی به  مقاومت
تواننـد بـه   و مـی  وجـود دارد سازگار به شرایط محیطی کشور محلب 

هاي مقاوم به بیماري پوسیدگی طوقه معرفی شوند، انجام عنوان پایه
  شد.

  
  هامواد و روش

، 188( ژنوتیـپ پاکوتـاه محلـب    30 العمـل تحقیق عکسدر این 
171 ،165 ،162 ،161 ،155 ،139 ،136 ،131 ،120 ،106 ،104 ،
101 ،100 ،90 ،194 ،195 ،199 ،200 ،224 ،228 ،247 ،249 ،265 ،
بــه بیمــاري پوســیدگی طوقــه و  )277، 272، 270، 268، 267، 266

 ،P. nicotianae، P.citricolaریشه ناشی از چهار گونه فیتوفتـورا ( 
P.cactorum و P. citrophthora(   .در گلخانه و باغ ارزیابی شـدند

هاي یکساله) در قالب ها (نهالاي براي ارزیابی ژنوتیپگلخانه آزمایش
تکرار براي هـر گونـه    5و  تیمار (ژنوتیپ) 30 طرح کامالً تصادفی با

ها سازي گلدانآلودهتلقیح و  تهیه مایه فیتوفتورا به تفکیک انجام شد.
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) انجام شد. بر 9یافته آن () و تغییر16ریبریو و بائومر (روش  بر اساس
ده دیسک از کلنی چهـار روزه   اساس این روش براي تولید اینوکولوم،

بـه تفکیـک از    یافته روي محیط ذرت آگـار  هاي فیتوفتورا رشدگونه
پتـري حـاوي    متر برداشته و به ظروفمیلی 5 گونه به قطر هیف هر

درجـه   25محیط رقیق شده هـویج آگـار اضـافه گردیـد و در دمـاي      
سـاعت   24تحـت شـرایط نـور دائـم فلوئورسـنت بـراي        گـراد یسانت

نگهداري و بعد از این مدت محیط هویج آگار بـا آب مقطـر اسـتریل    
در ادامه ایـن ظـروف    براي تحریک به تولید زئوسپور تعویض گردید.

و در  گـراد یسـانت درجـه   25 در دمـاي  سـاعت  48پتري براي مدت 
سـازي سوسپانسـیون   دقیقـه پـیش از آمـاده    15تاریکی نگهـداري و  

 گرادیسانتدرجه  10-12پروپاگول، براي رهاسازي زئوسپور در دماي 
مـایر  نگهداري شدند. سپس محتویات داخل هر ظرف پتري بـه ارلـن  

 300به  لیتري استریل منتقل و حجم کل با آب مقطر سردمیلی 500
در  4101لیتر رسانده شد به نحوي که جمعیت زئوسپور متحرك میلی

لیتري میلی 150مایر به دو بخش لیتر بود. محتویات هر ارلنهر میلی
سـانتی  30گلدان پالستیکی (قطر دهانه سوسپانسیون تقسیم و در هر

رس استریل بـه نسـبت مسـاوي)    برگ، ماسه و خاكمتر حاوي خاك
سـاله هـر   برگی، (حـاوي نهـال یـک    6-8گیاه در مرحله داراي یک 
گلخانه در روي سکو نگهداري و در فواصل منظم آبیاري  ژنوتیپ و در

شـدند) در فاصـله زمـانی یـک     و با محلول غذایی یکسان تغذیه مـی 
 ساعت تلقیح شدند، گلدان شاهد نیز با همین حجم آب مقطر استریل

متـر  سانتی 10سوراخ به عمق تلقیح شد. روز بعد در هر گلدان هشت 
هـا ایجـاد و   براي تسهیل نفوذ سوسپانسیون اسـپور در بسـتر گلـدان   

 28-25به روش غرقابی آبیـاري و در دمـاي    ها به طور منظمگلدان
روز بعد از تلقیح گیاهان آلوده و  60 نگهداري شدند. گرادیسانتدرجه 

زیـر شـیر آب   هاي پالستیکی خارج و به دقت گیاهان شاهد از گلدان
کوتـاه  هـاي پـا  العمل ژنوتیـپ براي ارزیابی عکس شستشو داده شدند.

بـراي   محلب، از پنج مقیاس زیر براي ارزیابی شاخص شدت بیمـاري 
  ) استفاده شد. 5( اساس روش برادبنت و گولونو هر ژنوتیپ بر

     1        بدون عالئم بیماري و بدون کاهش رشد    
     2     بدون کاهش رشد همراه با عالئم بیماري      

  3       درصد                     30 -10کاهش رشد 
  4       درصد                      31-50کاهش رشد 

     5                 درصد) 50کاهش رشد شدید (باالي 
هـاي هـوایی شـامل    کمی اندام هاياین، برخی ویژگی بر عالوه

خشـک انـدام   عداد برگ (قبل و بعد از تلقیح)، زیرزمینی شـامل وزن ت
 نیـز  شـه یر ویی هـوا  اندام تر وزنهوایی و وزن خشک ریشه گیاه، و 

  ي شدند.ریگاندازه
آزمایش باغی در قطعه زمینی واقع در ایستگاه تحقیقات کشاورزي 

 لوم، با دور آبیـاري و منابع طبیعی طرق (مشهد) با بافت خاك سیلتی
اجـرا شـد.    1392مـاه  اسفند روز و سیستم آبیاري جوي و پشته از 20

) در قالب طرح بلوك19تومیدیس ( ها بر اساس روشارزیابی ژنوتیپ
ژنوتیپ براي چهار گونه فیتوفتورا  30 تکرار و 5هاي کامل تصادفی با 

گلخانه تکثیر و  ساله هر ژنوتیپ درهاي دوبه تفکیک انجام شد. نهال
هاي کامل تصادفی در زمـین  در قالب طرح بلوك ماه واسفند در اواخر

به دلیل احتمـال خطـا در عـدم    اصلی به تعداد بیشتري کاشته شدند (
هایی با قطـر تنـه تقریبـا    ) نهال1393استقرار) و در تیرماه سال بعد (

متري زیر خاك و زیر پوسـت آنهـا   یکسان انتخاب و حدود ده سانتی
زنـی شـد   از هیف یک گونه فیتوفتورا مایـه متري میلی 5یک دیسک 

هاي بوجود آمده براي جلوگیري از خشک شدن با کمک ژلهروي زخم
روز بعد سطح منطقه نکروزه (سطح محل  60 هاي صنعتی پوشانده و

گرفتـه   نظـر  در تغییررنگ یافته پوست به صورت یک مربع مستطیل
در هر بلـوك   فیتوفتورانهال براي هر گونه  چهار .گیري شدشد) اندازه

نیز به عنوان شاهد مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت. از      نهال یک تلقیح و
 10 (پیمارسـین  PARP ) و محیط انتخـابی 11روش جفرز و مارتین (

گـرم و  میلـی  10گـرم، ریفامپیسـین  میلـی 250سـیلین گرم، آمپیمیلی
اي گرم در یک لیتر محیط ذرت آگار) برمیلی 100پنتاکلرو نیترو بنزن 

روش  بـر اسـاس   آلودگیارزیابی  جداسازي مجدد قارچ استفاده شد و
اندازه گیري وسعت منطقه نکروز به شکل زیر انجام  ) با19تومیدیس (

  شد:
  صفر                  هاي بدون زخم                     نهال 
  یک    متر مربع سانتی 3هایی با سطح نکروز کمتر از نهال 

  دو    متر مربع  سانتی  3-5سطح نکروز بین  هایی بانهال
  سه    متر مربع  سانتی  5-8هایی با سطح نکروز بین نهال
 چهار                                             هاي مرده  نهال
  

  نتایج 
هـاي  هاي یک ساله ژنوتیـپ نهال العملعکس نتایج ارزیابی

  محلب به چهار گونه فیتوفتورا در گلخانه  
هاي یـک سـاله   نهال العملنتایج به دست آمده از ارزیابی عکس

کوتاه محلب به چهار گونه فیتوفتورا در گلخانـه نشـان   هاي پاژنوتیپ
گونه فیتوفتورا مورد استفاده در این تحقیق روي ژنوتیپ داد، هر چهار

نتایج تجزیه واریانس این ارزیابی نشـان  زا بودند. هاي محلب بیماري
 زایـی وجـود دارد و دو گونـه   داد که بین چهار گونه تفاوت در بیماري

P.citricola و P.cactorum  ــه و  P.citrophthoraاز دو گونـــــ
P.nicotianae 1 ویروالنس بیشتري داشتند (جدول.(  

 
 



  1396 پاییز، 3 شماره، 31 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)     448

و وزن  وزن خشک ریشه، تعداد برگ، شاخص شدت بیماريژنوتیپ محلب بر روي  30 تجزیه واریانس اثر چهار گونه فیتوفتورا بر - 1 جدول
 گلخانهدر خشک اندام هوایی شاخسار 

Table 1- Variance analysis for the effects of four species of Phytophthora on 30 genotypes infection rate, number of leaves, 
root and shoot dry weight in greenhouse 

 وزن خشک ریشه
Root dry weight 

 وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight 

 تعداد برگ
Number of leaves 

 شدت آلودگی
Infection rate 

آزادي درجه  
df. 

یرتغی منابع  
S.O.V. 

 گونه قارچ
Fungi species 

4.18 4.59 7.58 0.99 29 ژنوتیپ 
Genotype P.cactorum 

  Error  خطا 90 0.38 1/63 1.02 0.85
6.13 8.47 12.01 0.70 29 ژنوتیپ 

Genotype P.citrophthora 
   Errorخطا 90 0.43 2.17 1.25 1.12

4.95 6.16 6.65 0.93 29 ژنوتیپ 
Genotype P.citricola 

  Error خطا 90 0.27 1.82 0.94 0.90
7.00 9.48 7.66 0.99 29 ژنوتیپ 

Genotype P.nicotianae 
  Errorخطا  90 0.59 1.73 2.69 1.51

  و:  درصد 5و  1 دار در سطح احتمالمعنیترتیب به  
*and **: Significant at 5% and 1% level     

 

 
 (سمت چپ) با شاهد در گلخانه  در مقایسه (سمت راست) P. citricola با 100زنی شده ژنوتیپ ي نهال مایهعالیم پوسیدگی ریشه -1 شکل

Figure 1- Symptom of inoculated genotype 100 seedling root rot with P.citricola (right) and Control (left) in greenhouse 
  

، تعـداد  شـاخص شـدت بیمـاري   نتایج حاصل از مقایسه میانگین 
گلخانه در و وزن خشک اندام هوایی شاخسار وزن خشک ریشه برگ، 

در این آزمایش نیز به شرح ذیل به دست آمد کـه در ادامـه بـه آنهـا     
  شود.اشاره می

  
  P. cactorumالف: گونه 

هاي محلب یکهاي ژنوتیپالعمل نهالدر آزمون ارزیابی عکس
یزان آلودگی نسبت به گونه فوق در ژنوتیپ ساله در گلخانه بیشترین م

کمتـرین   ارزیابی شـد و  75/2با میانگین شاخص شدت بیماري  277
هـاي  شاخص شدت بیماري نسبت به گونه فوق نیز متعلق به ژنوتیپ

با میانگین یک بود و از این نظر  266و  224، 200، 199، 188، 100
درصـد بـا    5احتمـال  داري در سـطح  ها، اخـتالف معنـی  این ژنوتیپ

  ).2 (جدول یکدیگر نداشتند
این آزمون بیشترین تعداد برگ در خاتمه آزمایش نسـبت بـه    در

برگ شمارش شد و از این  5/9 با میانگین 199گونه فوق در ژنوتیپ 
درصـد بـا    5داري در سـطح احتمـال   نظر این ژنوتیپ اختالف معنـی 

عدد بـرگ   4یانگین نداشت. کمترین تعداد برگ نیز با م 100ژنوتیپ 
هـا،  بود و از این نظر این ژنوتیـپ  277 و 272هاي متعلق به ژنوتیپ

درصـد بـا یکـدیگر نداشـتند      5داري در سطح احتمـال  اختالف معنی
  ).2 (جدول
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هاي هوایی نسبت در این آزمون کمترین میزان وزن خشک اندام
شد و از  گیريگرم اندازه 5/1با میانگین  277به گونه فوق در ژنوتیپ 

درصد بـا   5داري در سطح احتمال این نظر این ژنوتیپ اختالف معنی
هاي هوایی نیز میزان وزن خشک اندام نداشت. بیشترین 272ژنوتیپ 

بود و از ایـن نظـر ایـن     100گرم متعلق به ژنوتیپ  82/5با میانگین 
هـاي  درصد با ژنوتیپ 5داري در سطح احتمال ژنوتیپ، اختالف معنی

  ).2 نداشت (جدول 266و  199، 188، 155
دراین آزمون کمترین میزان وزن خشک ریشه نسـبت بـه گونـه    

گیري شـد و از ایـن   گرم اندازه 42/1با میانگین  277 فوق در ژنوتیپ
درصـد بـا    5داري در سـطح احتمـال   نظر این ژنوتیپ اختالف معنـی 

نداشت. بیشترین میزان وزن خشک ریشـه بـا میـانگین     272ژنوتیپ 
گیـري شـد کـه    اندازه 100گرم نسبت به گونه فوق در ژنوتیپ  87/4

هـاي  درصد با ژنوتیپ ژنوتیپ 5داري در سطح احتمال اختالف معنی
  ).2 نداشت (جدول 199 و 188

  
  P. citrophtoraب: گونه 

هاي محلب یک هاي ژنوتیپالعمل نهالدر آزمون ارزیابی عکس
نسبت به گونه فوق در ژنوتیپ  ساله در گلخانه بیشترین میزان بیماري

ارزیابی شد و از این نظـر   5/2با میانگین شاخص شدت بیماري  265
درصد با ژنوتیـپ   5داري در سطح احتمال این ژنوتیپ، اختالف معنی

نداشت. کمترین شاخص شدت بیماري نسبت به گونه فـوق نیـز    90
ود و از با میانگین یک ب 199و  194، 188، 100هاي متعلق به ژنوتیپ

درصد  5داري در سطح احتمال ها، اختالف معنیاین نظر این ژنوتیپ
  ).2 (جدول با یکدیگر نداشتند

دراین آزمون بیشترین تعداد برگ در خاتمه آزمـایش نسـبت بـه    
برگ شمارش شـد و از   75/11 با میانگین 188گونه فوق در ژنوتیپ 

درصد بـا   5ال داري در سطح احتماین نظر این ژنوتیپ اختالف معنی
عدد  5نداشت. کمترین تعداد برگ نیز با میانگین  199و  100ژنوتیپ 

  ).2 (جدول بود 249برگ متعلق به ژنوتیپ 
هاي هوایی نسبت در این آزمون کمترین میزان وزن خشک اندام

گیري شد و از گرم اندازه 5/1با میانگین  249به گونه فوق در ژنوتیپ 
درصد بـا   5داري در سطح احتمال ف معنیاین نظر این ژنوتیپ اختال

هاي هوایی نیز میزان وزن خشک اندام نداشت. بیشترین 106ژنوتیپ 
  ).2 بود (جدول 100گرم متعلق به ژنوتیپ  25/9با میانگین 

دراین آزمون کمترین میزان وزن خشک ریشه نسـبت بـه گونـه    
بیشـترین  و  گیري شدگرم اندازه 5/1با میانگین  265فوق در ژنوتیپ 

بـا   100میزان وزن خشک ریشه نسبت بـه گونـه فـوق در ژنوتیـپ     
  ).2 گیري شد (جدولگرم اندازه 62/7میانگین 

  

   P.citricolaج: 
هاي محلب یک هاي ژنوتیپالعمل نهالدر آزمون ارزیابی عکس

ساله در گلخانه بیشترین میزان بیماري نسبت به گونه فوق در ژنوتیپ 
ارزیابی شد و از این نظر  75/2ص شدت بیماري با میانگین شاخ 265

درصد با ژنوتیـپ   5داري در سطح احتمال این ژنوتیپ، اختالف معنی
کمترین شاخص شدت بیماري نسبت به گونه فوق نیـز   نداشت. 277

بـا   224و  200، 199، 188، 171، 162، 100هـاي  متعلق به ژنوتیپ
داري در ، اختالف معنـی هامیانگین یک بود و از این نظر این ژنوتیپ

  ).2 (جدول درصد با یکدیگر نداشتند 5سطح احتمال 
دراین آزمون بیشترین تعداد برگ در خاتمه آزمـایش نسـبت بـه    

برگ شمارش شـد و از ایـن    10با میانگین 100گونه فوق در ژنوتیپ 
درصـد بـا    5داري در سـطح احتمـال   نظر این ژنوتیپ اختالف معنـی 

عدد برگ  8/1ترین تعداد برگ نیز با میانگین نداشت. کم 199ژنوتیپ 
هـا،  بود و از این نظر این ژنوتیـپ  277 و 272هاي متعلق به ژنوتیپ

درصـد بـا یکـدیگر نداشـتند      5داري در سطح احتمـال  اختالف معنی
  ).2 (جدول

هاي هوایی نسبت در این آزمون کمترین میزان وزن خشک اندام
گیري شد و از گرم اندازه 8/1میانگین با  272به گونه فوق در ژنوتیپ 

درصد بـا   5داري در سطح احتمال این نظر این ژنوتیپ اختالف معنی
هاي هوایی نیز میزان وزن خشک اندام نداشت. بیشترین 277ژنوتیپ 

  ).2 بود (جدول 100گرم متعلق به ژنوتیپ  25/7با میانگین 
گونـه   این آزمون کمترین میزان وزن خشک ریشه نسبت بـه  در

گیري شد و از این نظر گرم اندازه 6/1با میانگین  277فوق در ژنوتیپ 
درصد بـا ژنوتیـپ   5داري در سطح احتمال این ژنوتیپ اختالف معنی

نداشت. بیشترین میزان  277و  272، 267، 265، 249، 20، 131هاي 
گرم نسبت به گونه فـوق در ژنوتیـپ    6وزن خشک ریشه با میانگین 

  ).2 گیري شد (جدولاندازه 100
  

  P.nicotianae د:
هاي محلب یکهاي ژنوتیپالعمل نهالدر آزمون ارزیابی عکس

 ساله در گلخانه بیشترین میزان بیماري نسبت به گونه فوق در ژنوتیپ
ارزیابی شد و از این نظر  75/2با میانگین شاخص شدت بیماري  120

-درصد با ژنوتیـپ  5داري در سطح احتمال این ژنوتیپ اختالف معنی
نداشت. کمترین شاخص شدت بیماري نسـبت بـه    277و  272هاي 

 با میانگین یک بود و 199و  188هاي گونه فوق نیز متعلق به ژنوتیپ
 5داري در سـطح احتمـال   ها، اخـتالف معنـی  از این نظر این ژنوتیپ

  ).2 (جدول درصد با یکدیگر نداشتند
در خاتمه آزمایش نسـبت بـه   این آزمون بیشترین تعداد برگ  در

بـرگ شـمارش شـد.     5/11بـا میـانگین    100گونه فوق در ژنوتیـپ  
هاي عدد برگ متعلق به ژنوتیپ 5کمترین تعداد برگ نیز با میانگین 

داري در ها، اخـتالف معنـی  بود و از این نظر این ژنوتیپ 277 و 272
  ).2 درصد با یکدیگر نداشتند (جدول 5سطح احتمال 



  1396 پاییز، 3 شماره، 31 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)     450

  

 



  451     در گلخانه و باغي فیتوفتورا ژنوتیپ پاکوتاه محلب به چهار گونه 30ارزیابی مقاومت نسبی 

 
هاي هوایی نسبت در این آزمون کمترین میزان وزن خشک اندام

گیري شد و از گرم اندازه 2/2با میانگین  247به گونه فوق در ژنوتیپ 
درصد با  5داري در سطح احتمال این نظر این ژنوتیپ، اختالف معنی

هاي هوایی نیز نداشت. بیشترین میزان وزن خشک اندام 265ژنوتیپ 
  ).2 بود (جدول 100گرم متعلق به ژنوتیپ  37/9با میانگین 

در این آزمون کمترین میزان وزن خشک ریشه نسبت بـه گونـه   
گیري شـد و از ایـن   گرم اندازه 70/1با میانگین  265فوق در ژنوتیپ 

درصـد بـا    5اري در سـطح احتمـال   دنظر این ژنوتیپ اختالف معنـی 
نداشت. بیشترین میزان وزن خشک ریشـه بـا میـانگین     247ژنوتیپ 

 گیري شد (جدولاندازه 100ه گونه فوق در ژنوتیپ گرم نسبت ب 87/7
2.(  

  
هـاي  هاي دو ساله ژنوتیـپ نهال العملعکس نتایج ارزیابی

  محلب به چهار گونه فیتوفتورا در باغ  
سـاله  هـاي دو نهـال  العمـل ه از ارزیابی عکسنتایج به دست آمد

کوتاه محلب به چهار گونه فیتوفتورا در باغ نشـان داد،  هاي پاژنوتیپ
هر چهارگونه فیتوفتوراي مورد استفاده در این تحقیـق روي ژنوتیـپ  

هاي محلب درجات متفاوتی از عالیم بیماري را نشان دادنـد. نتـایج   
سـاله ژنوتیـپ  هاي دونهال العملتجزیه واریانس نشان داد که عکس

و هاي محلب در باغ نسبت به این چهار گونه فیتوفتورا متفاوت بوده 
درصد  5داري در سطح احتمال ها اختالف معنیاز این نظر این ژنوتیپ

هاي فیتوفتورا از نظر ) و همچنین بین گونه3 (جدولبا یکدیگر دارند 
جـود دارد و کمتـرین سـطح    توانایی در ایجاد عالیم بیماري تفاوت و

و از ایـن نظـر   باشـد  مـی  P. cactorum به نکروز ایجاد شده مربوط
 داري در سطح احتمال یک درصد با سه گونه دیگر دارداختالف معنی

  ).4 (جدول
در این  باغدر  طوقه نکروزنتایج حاصل از مقایسه میانگین سطح 

آنها اشاره مـی آزمایش نیز به شرح ذیل به دست آمد که در ادامه به 
  ).5 شود (جدول

  
در باغکوتاه محلب ژنوتیپ پا 30طوقه نکروز سطح گونه فیتوفتورا بر میزان  تجزیه واریانس اثر چهار - 3 جدول  

Table 3- Analysis of variance effect of  four Phytophthora on necrotic surface crown30 dwarf genotype 
Mahaleb in the garden 

طوقه نکروز سطح   
Necrotic surface crown 

آزادي درجه  
df. 

ییرتغ منابع  
S.O.V. 

 گونه قارچ
Fungi species 

ns1.65 3 تکرار 
Repeat P.cactorum 

2.81 29 ژنوتیپ 
Genotype  

 خطا 87 1.06
Error  

2.33ns 3 تکرار 
Repeat P.citrophthora 

6.53 29 ژنوتیپ 
Genotype  

 خطا 87 1.24
Error  

ns2.23 3 تکرار 
Repeat P.citricola 

6.23 29 ژنوتیپ 
Genotype  

 خطا 87 1.02
Error  

3.6ns 3 تکرار 
Repeat P.nicotianae 

5.70 29 ژنوتیپ 
Genotype  

 خطا 87 1.16
Error  

ns و   ** درصد 1در سطح دار دار و معنی: به ترتیب غیرمعنی **and ns: Significant at 1% level and non significant   
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 در باغژنوتیپ پا کوتاه محلب  30طوقه نکروز سطح نتایج تجزیه واریانس اثر گونه قارچ و ژنوتیپ بر  -4 جدول
Table 4- Analysis of variance effect of fungi species and genotype on necroticsurface crown30dwarfgenotypeMahalebin the 

garden 
طوقهنکروز سطح   

Necrotic surface crown 
آزادي درجه  

df. 
تغییر منابع  

S.O.V 
ns3.37 3 تکرار 

Repeat 
70.34 3 ) گونه قارچA( 

Species Fungi 
 خطاي اصلی 9 2.14

Main error 
7.18 29 ) ژنوتیپB( 

Genotype 
4.70 87 B   × A 

1.12 r48 خطاي فرعی 
Sub error 

ns و   ** درصد 1دار در سطح دار و معنی: به ترتیب غیر معنی  
**and ns: Significant at 1% level and non significant  

  
  P. cactorumالف: گونه 

هـاي دو سـاله   هـاي ژنوتیـپ  العمل نهالدر آزمون ارزیابی عکس
نسبت به گونه فوق  طوقه نکروزمحلب در باغ، بیشترین میزان سطح 

گیري شد و از متر مربع اندازهسانتی 53/3 با میانگین 267در ژنوتیپ 
داري در سـطح  اخـتالف معنـی   195این نظر این ژنوتیپ، با ژنوتیپ 

نسبت به  طوقه نکروزکمترین میزان سطح  درصد نداشت و 5احتمال 
متر مربع سانتی 09/0با میانگین  162فوق نیز متعلق به ژنوتیپ  گونه

اخـتالف   224و  270هـاي  بود و از این نظر این ژنوتیپ، با ژنوتیـپ 
  ).5 درصد نداشت (جدول 5داري در سطح احتمال معنی

 
  P. citrophthoraب: گونه 

هاي ژنوتیـپ هـاي دو سـاله    العمل نهالدر آزمون ارزیابی عکس
نسبت به گونه فوق  طوقه نکروزاغ، بیشترین میزان سطح محلب در ب
 گیـري شـد و  متر مربع اندازهسانتی 45/6با میانگین  277در ژنوتیپ 

نسبت به گونه فوق نیز متعلـق بـه    طوقه نکروزکمترین میزان سطح 
متر مربع بود و از ایـن نظـر ایـن    سانتی 09/0با میانگین 188ژنوتیپ 

 266 ، و247، 228، 224، 120،199،200، 100هاي ژنوتیپ، با ژنوتیپ
  ).5 درصد نداشت (جدول 5داري در سطح احتمال اختالف معنی

 
 P. citricolaج: گونه 

هـاي دوسـاله   هـاي ژنوتیـپ  العمل نهالدر آزمون ارزیابی عکس
نسبت به گونه فوق  طوقه نکروزمحلب در باغ، بیشترین میزان سطح 

گیري شد و از متر مربع اندازهسانتی 10/7با میانگین  270در ژنوتیپ 
اخـتالف معنـی داري در سـطح     272این نظر این ژنوتیپ، با ژنوتیپ 

نسبت به  طوقه نکروزکمترین میزان سطح  درصد نداشت و 5احتمال 

مربع  مترسانتی 28/1با میانگین  266ژنوتیپ  گونه فوق نیز متعلق به
داري در اختالف معنـی  195تیپ بود و از این نظر این ژنوتیپ، با ژنو

  ).5 درصد نداشت (جدول 5سطح احتمال 
 

  P. nicotianae د: گونه
هـاي دوسـاله   هـاي ژنوتیـپ  العمل نهالدر آزمون ارزیابی عکس

نسبت به گونه فوق  طوقه نکروزمحلب در باغ، بیشترین میزان سطح 
شد و از گیري متر مربع اندازهسانتی 67/4با میانگین  272در ژنوتیپ 

اختالف معنی 268و  199، 194هاي این نظر این ژنوتیپ، با ژنوتیپ
 نکروزکمترین میزان سطح  درصد نداشت و 5داري در سطح احتمال 

 54/0با میانگین  188ژنوتیپ  نسبت به گونه فوق نیز متعلق به طوقه
 106و  139متر مربع بود و از این نظر این ژنوتیپ، با ژنوتیـپ  سانتی
 ).5 درصد نداشت (جدول 5داري در سطح احتمال ف معنیاختال

  
  گیريبحث و نتیجه

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

هـاي سـبک، آهکـی و سـنگالخی و آب و     شود. این پایه در خاكمی
که پایه گـیالس سـازگاري خـوبی نـدارد، از      هواي خنک و اقیانوسی

سازگاري خوبی برخوردار است. این پایه همچنین متحمل بـه کلـروز   
هاي آهکی و هم چنین کمبود روي میناشی از کمبود آهن در خاك

هاي آن در دماهاي پایین دچار سرمازدگی و یخ زدگـی  باشد و ریشه
  شود.نمی
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 متر مربع)(سانتی مختلف محلب در باغ ژنوتیپ 30 طوقه نکروزسطح اثر گونه قارچ بر  مقایسه میانگین - 5 جدول

Table 5- Comparison means of effect of four Phytophthora on necrotic surface crown 30 dwarf genotype Mahaleb in the 
garden 

P. cactorum P. citrophthora P. citricola P. nicotianae ژنوتیپ 
Genotype 

1.10 efgh 1.11de 2.97defghi 1.83defg 90 
1.56 bcdefgh 0.76e 3.44defg 1.77defg 100 

2.11 abcd 1.95bcde 2.68defghi 3.05abcde 101 
2.34 abcd 1.08de 3.05defgh 1.82defg 104 

2.09 abcdefg 1.00de 2.89defghi 1.00fg 106 
0.82 fgh 0.61e 3.89cde 3.22abcd 120 

1.60 bcdefgh 1.56cde 3.17defgh 2.93abcde 131 
2.99 abc 1.43cde 2.95defghi 1.27efg 136 

2.33 abcdefg 1.02de 3.90cd 1.02fg 139 
1.60 bcdefgh 1.68cde 3.88cde 2.87abcde 155 
2.34 abcdefg 1.38de 2.93defghi 3.20abcd 161 

0.09 h 1.90bcde 2.01fghi 4.43a 162 
1.05 efgh 1.07de 2.14efghi 3.10abcde 165 
1.11 efgh 1.41cde 3.33defg 2.52bcdef 171 

2.14 abcdefg 0.09e 3.42defg 0.54g 188 
2.98 abcd 1.23de 2.36defghi 4.56a 194 
3.13 ab 3.62b 1.58hi 1.58defg 195 

1.34 cdefgh 0.56e 2.01fghi 4.52a 199 
1.62 bcdefgh 1.02de 1.81ghi 1.99cdefg 200 

0.58 gh 0.56e 2.01fghi 2.52bcdef 224 
2.51 abcdef 0.08e 2.52defghi 1.63defg 228 
1.19 defgh 0.79e 3.25defgh 3.14abcd 247 

1.56 bcdefgh 2.80bcd 3.25defgh 3.31abcd 249 
1.59 bcdefgh 1.37de 3.05defgh 2.84abcde 265 
2.16 abcdefg 0.08e 1.28i 3.77abc 266 

3.53 a 1.03de 2.68defghi 3.81abc 267 
1.66 bcdefgh 2.84bcd 3.65cdef 4.63a 268 

0.61 gh 1.87bcde 7.10a 3.90ab 270 
2.91 abcd 3.25bc 6.23ab 4.67a 272 
2.63 abcde 6.45a 5.06bc 1.67defg 277 

  ون دانکن تفاوت معنی داري ندارندبر اساس آزم %5داراي حروف مشترك از نظر آماري در سطح احتمال  يمیانگین ها              
on the basis Duncan test.Means with the same letter are not significantly different at P≤ 0.05 level 

  
هاي پا کوتاه محلب تراکم کشـت  از سوي دیگر با استفاده از پایه

یابد و در نتیجه با افزایش عملکرد در واحـد سـطح   در باغ افزایش می
هـاي سـنگین و   یابد، اما محلب با خـاك هاي تولید کاهش میهزینه

از فیتوفتورا حساس  ي ناشیمرطوب سازگار نبوده و به پوسیدگی ریشه
ژنوتیپ پاکوتاه محلب بدست آمده از  30در این تحقیق  ). لذا13( است

و منابع کشاورزي و آموزش توده بذور بومی محلب در مرکز تحقیقات 
ي خراسان رضوي از نظر مقاومت به بیماري پوسیدگی ریشـه طبیعی 

هـاي  ژنوتیپناشی از فیتوفتورا مورد ارزیابی قرار گرفتند تا با ارزیابی 
هاي با سطح تحمل قابـل قبـول بـه بیمـاري     تحت آزمایش، ژنوتیپ

  گزینش شوند.
ــاري ــاکنون بیم ــاي ت ــه ه ــی گون  .P. citrophthora ،P زای

cryptogea ،P. dreschleri، P. cactorum،P. megasperma ،
P. syringae ،P. cinnammomi ،P. citricola  وP. cambivora 

و از  )12و  13داران گزارش شده اند (روي هستهاز  P. parasiticaو 

 .P. citricola،Pهـاي  زایـی گونـه  هـاي فـوق بیمـاري   بـین گونـه  
cryptogea ،P. dreschleri، P. cactorum،P. syringae ،P. 

cinnammomi ،P. megasperma  وP. cambivora   نیز بـر روي
 و 17، 13، 12، 4( محلب توسط محققین مختلف گزارش شده اسـت 

هاي محلب . در این تحقیق نیز عالوه بر ارزیابی حساسیت ژنوتیپ)22
بـر   در گلخانه و باغ اثبات گردید.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

اي مختلف فیتوفتورا حساس بوده و تنها آلو تا حـدودي مقـاوم   هگونه
  ). 10است (

زاد هاي خاكهاي مهم و اقتصادي مدیریت بیماريیکی از روش
هاي مقاوم به عامـل بیمـاري اسـت امـا     درختان میوه، استفاده از پایه

هاي فیتوفتورا متفاوت است و به هاي مختلف به گونهالعمل پایهعکس
هـاي  تـر از پایـه  داري حساسمعنی طورهاي محلب بهایهطور مثال پ
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ــز 23( انــدمــازارد بــه فیتوفتــورا گــزارش شــده ). در ایــن تحقیــق نی
هاي فیتوفتورا متفاوت هاي محلب نسبت به گونهالعمل ژنوتیپعکس

هاي فیتوفتوراي اسـتفاده شـده در   دیده شد و با توجه به اینکه جدایه
فاوتی به جز محلب، جداسازي شده بودند هاي متاین تحقیق از میزبان

ها، تخصص میزبانی ندارند نتایج به دست آمده نشان داد که این گونه
هاي قدیمی هاي جدید در محل باغو از این نظر در هنگام احداث باغ

این موضوع به لحاظ مدیریت بیماري پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از 
  رد.بایست مد نظر قرار گیها میاین قارچ

ها در گلخانـه نشـان داد کـه    ارزیابی صفات مورد بررسی ژنوتیپ
ــپ  و 224، 200، 199 194، 188، 171، 162، 155، 100هــاي ژنوتی

 P nicotianae، P هـاي  کمترین حساسیت را نسبت به گونـه  266
.citricola, P .cactorum و P. citrophthora و 4 (جـدول  دارند (

 P. citrophthoraزنـی خـاك اطـراف منطقـه ریشـه      در آزمون مایه
عالئم بیماري را نشان داد که این امـر   P. citricolaسریعتر از گونه 

زایی ایـن گونـه یـا حساسـیت     تواند ناشی از توانایی بیشتر بیماريمی
هاي محلب باشد. همچنین نتایج نشان داد که بین این بیشتر ژنوتیپ

 .P هـاي زایی وجود دارد و گونـه ماريگونه تفاوت، در میزان بی چهار
citricola و P. cactorum  از دو گونــهP. citrophthora  وP. 

nicotianae     ویروالنس بیشتري دارند که این نتیجه بـا نظـر النـا و
) مطابقت دارد، عالئم ایجاد شـده در گلخانـه، روي   7توسیپوریدیس (

میرستیچ و مـاترون   هاي آلوده به فیتوفتورا با عالئمی که توسطنهال
) براي درختان گیالس روي پایه محلب گزارش کردند مطابقـت  13(

 .Pزنی خـاك اطـراف ریشـه بـا گونـه      هایی که مایهدر نهال داشت.
citrophthora   10 انجام شده بود عالئم ضعف و پژمردگـی پـس از 

روز ظاهر شدند که با نتایج تحقیق سجادي نژاد و همکـاران   15الی 
ها در باغ نیز نشان نتایج آزمون ارزیابی ژنوتیپ هنگی داشت.) هما17(

هـا یـا   داد که کمترین سـطح نکـروز بـافتی در روي طوقـه ژنوتیـپ     
هـاي  هاي فیتوفتوراي مورد برررسی در بین ژنوتیپحساسیت به گونه

  دیده شدند. 139و  106، 188، 266، 195، 224، 270، 162
زایی و تهاجم نترل بیماريهاي کاطالعات کمی در مورد مکانیسم

ایـن الزم  هاي مختلف فیتوفتورا روي یک گیاه وجود دارد بنـابر جدایه
هاي پنهان خاك است هنگام استفاده از ارقام متحمل به میزان آلودگی

نیز توجه نمود، زیرا مطالعات انجام شده نشان داده اسـت کـه میـزان    
باشـد و  ارقام حساس برابر میهاي ارقام مقاوم با تولید ااسپور در بافت

هـا، از  کـش توان بـدون مصـرف قـارچ   با استفاده از ارقام متحمل می
)، از طرف دیگر بـه  6( کاهش عملکرد در حد قابل قبول ممانعت کرد

تـرین  هاي جدید قارچ استفاده از ارقام مقـاوم، مناسـب  دلیل بروز نژاد
شـود البتـه   یروش پایدار براي کنترل بیماري در درازمدت محسوب م

هاي مقاوم به تنهائی، راهکـار اجرائـی مناسـب    انتخاب و کاربرد پایه
جهت پیشگیري از بیماري پوسیدگی طوقه در باغات گیالس نیسـت.  
عالوه بر انتخاب پایه مقاوم و توجه به شدت تهاجم عامـل بیمـاري،   
میزان زادمایه اولیه قارچ، محل آلودگی و سن گیاه نیز باید مورد توجه 

اي، قرار گیرد. همچنین تهیه نهال سالم، استفاده از روش آبیاري قطره
سازي خاك از مـواد آلـی جهـت    توجه به عملیات زراعی از جمله غنی

کند و از ها، مدیریت این بیماري را آسان میتسریع فعالیت آنتاگونیست
 انتشار و فعالیت عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه جلوگیري خواهد کـرد 

ثر ؤما با توجه به این که کنترل شیمیایی این بیماري چندان ما ).21(
نیست و اثرات زیست محیطی نامناسبی دارد و نیز مصرف کننـدگان  

هاي تیمار شده با مـواد شـیمیایی ندارنـد بـه     تمایلی به تغذیه از میوه
ـ   رایی وهمین دالیل بهترین روش مبارزه با بیماري پوسـیدگی فیتوفت

  ام مقاوم است.ریشه استفاده از ارق
در نهایت نتایج به دست آمده از این تحقیق تا مرحله پیشگزینی، 

گونه فیتوفتورا را به  4هایی با درجه حساسیت کمتر نسبت به ژنوتیپ
شود تحقیقات تکمیلی روي این ژنوتیپدهد لذا پیشنهاد میدست می

بیشترین سطح تحمل نسبت  تري دارند وکه صفت باغبانی مناسب ها
  قارچ را نشان دادند، انجام شود.این شبه به
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