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چكيده
 عامل بیماری لکهموجی سیب زمینی بوده و بیشتر کشتزارهای سیبزمینی کشور را تهدیدA. solani  وAlternaria alternata قارچهای
 و نیز درA. alternata  بررسیهایی در سطح گلخانه با مایهزنی گونۀ غالب، لذا در جهت ارزیابی رقمهای مقاوم و یا متحمل.میکنند
 در، میانگین دادهها. رقم مورد کشت تجاری سیبزمینی در اصفهان و فریدن انجام شد24 سطح مزرعه با آلودگی بهطور طبیعی روی
 شدت و، بر پایۀ درصد آلودگی، سوناته و آگریا بهترتیب، سانته، آتالنتیک، پرمیر، کنبک، رقمهای مارکیز،سطح گلخانه مشخص کرد
 مارفونا و نیز کایزر به ترتیب کمترین میزان، مارادونا، پیکاسو، دیامانت،شاخص بیماری از حساسترین رقمها هستند و رقم های گرانوال
 نتایج بهدستآمده از بررسیهای. شدت و شاخص بیماری را داشته که بهترتیب بهعنوان مقاومترین رقمها مشخص شدند،آلودگی
 روند گسترش.صحرایی نیز کماکان با کمی اختالف در ترتیب رقمها نتایج بهدست آمده از گلخانه را تأیید و از همان روند پیروی کرد
 رقمهای مربوطه واکنشهای یکسانی نسبت به بیماری،و پیشرفت بیماری در مراحل مختلف رشد در رقمهای مورد بررسی نشان داد
.لکهموجی نداشته و با اثر معنیدار از یکدیگر متمایز هستند
. مزرعه و مراحل رشد، مقاومت، لکهموجی، گلخانه، سیبزمینی، رقمها:واژههای کليدی
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ABSTRACT
The early blight disease of potato caused by Alternaria alternata and A. solani is one of the most important epidemic
diseases of potato crop in Iran, out of which A. alternata is the dominant one. For resistance sources, 24 potato
cultivars which are grown throughout Iran were assessed at greenhouse and field conditions. The infection
percentages, severity, and disease scoring scales means showed that the cultivars Markies, Kennebeck, Premiere,
Atlantic, Sante, Sonate, and Agria were the most susceptible ones under greenhouse conditions. However, the
cultivars Granula, Diamont, Picasso, Maradona, and Kayzer were the most resistant ones and were ranged in the
significant and respective groups of statistical analysis. The other cultivars reacted intermediately with a moderately
resistance, tolerance, and moderately susceptible reactions with significant effects. The field results also showed
almost the same results as for greenhouse experiments with significant statistical groups and distinct on the basis of
the disease developments. The disease expansion in advanced stages of the crop growth showed an ascending level of
developments in a varying degree with high significant effects, indicating that, the cultivars reacted independently
and were distinct from each other on the basis of disease severity and scoring scale.
Keywords: Cultivars, early blight, field, glass-house, growth stages, potato.
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مقدمه
بيماری لكهموجی که توسط عاملهای قارچی
 Alternaria solaniو  A. Alternataایجاد میشود،
بيماری رایج در اغلب مناطق کشت سيبزمينی و
گوجهفرنگی است ( ;Edin & Andersson, 2014
 .)Gannibal et al., 2014بيماری لكهموجی در
گسترهای از شرایط اقليمی بهصورت همهجاگير
(اپيدميک) بروز میکند که گسترش بيماری بستگی
به رطوبت برگها در اثر ریزش باران ،مه ،شبنم،
آبياری ،وضعيت تغذیهای گياه و حساس بودن رقمهای
زراعی به این بيماری دارد ( ;Ghahreman et al., 2015
.)Vega & Dewdney, 2014; Wharton & Kirk, 2012
کنترل نكردن بيماری ،میتواند بسيار زیانبار باشد،
بهطوریکه بيش از  20درصد محصول را از بين میبرد
( Abbas et al., 2013; Runno-Paurson et al.,
 .)2015در ایران نيز گونههای اصلی عامل بيماری
توسط  ،(2006) Nasr Esfahani & Ansaripourدو
گونۀ یادشده بوده و گونۀ غالب A. Alternata ،گزارش
شد.
به دليل حساس بودن رقمهای تجاری و نبودن
رقمهای مقاوم در سرتاسر جهان ،مدیریت بيماری
لكهموجی با کندی انجام میشود .از دشواریهای
عمده در برنامۀ اصالحی مقاومت در گياه سيبزمينی،
بروز بيماری در مراحل انتهایی رشد گياه است.
همچنين با توجه به اینكه ویژگیها و شناسایی ژن
مقاومت در رقمهای تجاری تاکنون شناخته نشده و
منابع ژنتيكی مقاومت در گونههای وحشی دیده شده
است ،بنابراین دستیابی به رقمهای مقاوم تجاری با
دشواری روبرو است ).(Christ & Haynes, 2001
بررسیهای کميتی اجزای مقاومت رقمهای زراعی
سيبزمينی به بيماری لكهموجی ،میتواند نژادگان
(ژنوتيپ)های سيبزمينی را بر پایۀ سطوح مقاومت از
هم جداساخته و سازوکارهای احتمالی درگير در
مقاومت را مشخص کند ( & Rotem, 1994; Sillero
 .)Rubiales, 2002اجزای کمی مقاومت شامل ،دورة
نهفتگی تا بروز نشانههای بيماری ،درصد آلودگی،
ميزان گسترش آلودگی ،شدت بيماری و توليد هاگ
در قسمت آلوده است که پیدرپی در پاتوسيستم

 Solanum. tuberousmو  A. solaniبررسی شده است
(.)Boiteaux et al., 1995; Christ & Haynes, 2001
در اغلب بررسیها ،شدت بيماری در رقمهای با
سطوح مختلف مقاومت متفاوت و درصد آن در
رقمهای مقاوم کمتر است .این گزارش با دیگر
آزمونها در تعيين کمی سطح مقاومت سيبزمينی و
دیگر گياهان در پاتوسيستمهایی شامل ،پنبه
) ،A. Macrospora (Bashi et al., 1983آفتابگردان
) ،A. Helianthi (Allen et al., 1983پياز A. porri
( (Aveling et al., 1994و کنگر A. cirsinoxia
( )Green & Baily, 2000همخوانی داشته است.
در برزیل بررسی مقاومت در جهت تشخيص
نژادگانهای مقاوم سيبزمينی به لكهموجی در برنامۀ
توليد سيبزمينی بهعنوان راهبرد مدیریت بيماری لكه
موجی به کار گرفته شده است (.)Brune et al., 1994
همچنين در ایتاليا 13رقم زراعی نسبت به بيماری لكه
موجی مورد بررسی و تعيين حساسيت شدهاند
( .)Broggio & Runcci, 1992در دانشگاه داکوتای
امریكا نيز رقمهای ردنولند ،نورچيپ و سوپر بهعنوان
رقمهای بسيار حساس معرفی شدهاند (.)Holm, 2004
در کشور اسپانيا  31نتاج (نسلهای در حال تفكيک)
بررسی و رقم دزیره متحمل و  DTO-33حساس
معرفی شدند (.)Anguiz & Mendoza, 1995
بررسی و معرفی رقمهای جدید مقاوم و یا متحمل
در مبارزه با بيماریهای گياهی از روشهای اقتصادی
و بدون هرگونه اثرگذاری سوء زیستمحيطی بوده و
درنهایت موجب بهرهمندی کشاورزان با بيشترین توليد
و کمترین هزینۀ قارچكش را در بر خواهد داشت .لذا،
به علت آنكه سيبزمينی  ، S. tuberosumبهعنوان یک
گياه تتراپلویيدی بدون ژنهایی برای سطوح مقاومت،
در برابر شماری از آفات و بيمارگرها ارزیابی شده است،
در طول یكصد سال اخير ،توليدکنندگان سيبزمينی
در تالش برای انتقال ژن و یا ژنهای مقاومت به
بيماریها و آفات از گونههای وحشی به زراعی بودهاند
).(Jansky, 2000; Pavek & Corsini, 2001
یكی از مهمترین بيماریهای سيبزمينی به نام
)( Late Blight (LBبادزدگی) با عامل بيماریزای
 Phytophthora infestansاست ،که از گونههای
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وحشی سيبزمينی  S. demissumدستکم یازده ژن
مقاوم به این بيماری شناسایی و به S. tubersum
منتقل شده است (.)Umaerus & Umaerus, 1994
این تحقيق بهمنظور بررسی سطوح مختلف
مقاومت و نيز چگونگی اجزای آن در رقمهای
سيبزمينی مورد کشت کشوری ،بررسیهایی در دو
سطح گلخانه و مزرعه در مراحل مختلف رشدی گياه
سيبزمينی در برابر بيماری لكهموجی روی  24رقم
سيبزمينی مورد کشت انجام شده است.
مواد و روشها
این بررسیها در آزمایشگاه و گلخانههای مرکز
تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان و
در ایستگاه تحقيقاتی رزوه در فریدن روی منابع
ژنتيكی موجود صورت پذیرفت .در این بررسی از 24
رقم که همگی در این ایستگاه تحقيقاتی در شرایط
یكسان کشت ،برداشت و انبار شده بودند ،استفاده شد.
نژادگانهای موجود از گونۀ سيبزمينی مورد کشت با
نام علمی  ،S.tuberosumاز رقمهای رایج تجاری مورد
کشت در کشور بودند .جدایههای گونۀ A. alternata
موجود در این بخش در بررسیهای گلخانهای استفاده
شد .بهمنظور فعالسازی قارچ عامل بيماری ،جدایهها
دوباره روی محيط  PDAتجدید کشت ،تکاسپور و
خالصسازی شد و بر پایۀ دستورکارهای Rodriguez
 ،(2007) et al.اعمال مایهزنی و کشت در گلدانها و
نمونهبرداری از نقاط فعال آلوده انجام و دوباره کشت
روی محيط  PDAصورت گرفت .شمار ده عدد غده از
هر رقم سيبزمينی مورد آزمون که به نظر سالم و
بدون هرگونه آلودگی و اندازه و شكل یكنواختی
داشتند ،انتخاب و بهطور جداگانه شستشو و با
قارچكش رورال تیاس 10درصد ضدعفونی شدند.
سپس در شرایط گلخانه در قالب طرح کامل تصادفی
با چهار تكرار (یک غده در هر گلدان) کشت شد
) .(Leiminger et al., 2013در سال بعد نيز به همين
صورت ،دوباره آزمایش تكرار شد .پس از گذشت حدود
سی روز از کاشت ،ساقه و برگهای جوان نمایان شدند
که از این پس مراقبتهایی الزم در حفظ و نگهداری
گلدانها و تغذیۀ بخشهای هوایی گياه بر پایۀ
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توصيهها انجام گرفت .گلدانهای مورد کشت و
نگهداریشده در شرایط یكسان در گلخانه در دو نوبت
از مرحلۀ رشد گياهچهای ،با دروایه (سوسپانسيون)
 A. alternate )107( cfu/mlبه فاصلۀ دو هفته
مایهزنی شدند ،همچنين برای حفظ رطوبت و ایجاد
آلودگی به مدت سه روز ،روی سطح گلدانها با
پالستيک پوشانده شد ) .(Leiminger et al., 2014در
طول رشد رویشی رقمهای مورد آزمون ،عاملهای
بيماریزایی شامل درصد آلودگی و شدت بيماری در
مراحل مختلف رشد شامل ،گياهچهای ،پنجهزنی،
پيش از گلدهی ،پس از گلدهی ،پس از ریزش
گلبرگها ،غدهزایی و پيش از برداشت بررسی شدند.
برای تعيين درصد آلودگی در هر مرحله از رشد گياه،
همۀ برگها شمارش و سپس شمار برگهای آلوده و
سالم در هر گلدان نيز شمارش شد ( & Leiminge
 .)Hausladen, 2012شدت و گسترة آلودگی بيماری
لكهموجی در سطح برگهای گياه در هفت مرحلۀ
یادشده ،ارزیابی و شاخصبندی و از هر گلدان ده برگ
بيمار بررسی شد .شدت آلودگی بر پایۀ تعرفۀ مؤسسۀ
ملی گياهشناسی کشاورزی انگليس ( )NIABدر شش
طيف  75 ،50 ،25 ،0،10و  100درصد مشخص شد
(.)Anonymous et al., 1985; Horsfield et al., 2010
بررسیها در شرایط مزرعه روی نژادگانها ،در
اواسط اردیبهشتماه در سه تكرار و هر تكرار شامل دو
ردیف و هر ردیف  6متری ،فاصلۀ ردیفها 70
سانتیمتر و فاصلۀ بين غدههای مورد کشت 20
سانتیمتر بود و غدههای بهظاهر سالم در قالب طرح
کامل تصادفی )(Completely Randomized Design
) (CRDکشت شد .برای آماربرداری از مزرعه مربوطه،
در مراحل مختلف بهویژه در زمان گياهچهای ،گلدهی،
یک ماه پس از گلدهی و دو هفته پيش از خشكيدن و
رسيدگی محصول،ده بوته انتخاب و درجههای آلودگی
در هر تكرار درج شد.
تعیین درصد آلودگی

برای تعيين درصد آلودگی ،در هر مرحله پس از
شمارش بوته ،شمار بوتههای سالم و آلوده به تفكيک
مشخص شدند .سپس درصد نسبت مجموع بوتههای
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آلوده به شمار کل نمونه بهعنوان درصد آلودگی بوتهها
به بيماری محاسبه شد .بر این پایه درصد آلودگی از
رابطه ( )1محاسبه شد:
N

 100

() 1

R

i

 = i 2درصد آلودگی

N

N

 =  Riمجموع شمار بوتههای آلوده بوده و باید توجه
i 2

داشت که  Riشمار بوتههای سالم است که در این
رابطه محاسبه نمیشود = N .شمار کل نمونه است که
در این رابطه  N = 20بود.

ضریبهای مربوطه به شمار کل گياهان آلوده به
بيماری بهعنوان شاخص بيماری مشخص شد .این
روند شاخص بيماری را در بازة  0تا  32توزیع میکند.
بر این اساس بوتههای آلوده مورد آزمون برحسب
شاخص بيماری محاسبهشده در پنج گروه مقاوم ،به
نسبت مقاوم ،متحمل ،به نسبت حساس و حساس
تفكيک شدند ( Anonymous et al., 1985; Horsfield
 .)et al., 2010به این ترتيب شاخص بيماری از رابطه
( )3محاسبه شد:
N

()3
همانطور که بيان شد ،این بررسیها برای هر تكرار
بهطور جداگانه ،و برای ده بوته از هر رقم در هر مرحله
انجام شد .آنگاه شمار گياه آلوده به بيماری در هر
ضریب و هر طيف بهطور جداگانه ضرب و نتایج
بهدستآمده با یكدیگر جمع شد .درصد نسبت این
حاصلجمع به شمار گياهان آلوده ،مبين شدت
آلودگی به بيماری لكهموجی بود .بر این مبنا شدت
آلودگی از رابطه ( )2بهدست آمد:
N

()2

N

R

i

i

i 1

= شاخص بيماری

N

تعیین شدت بیماري

 100

i

 R .

i

 R .S
i

i 2

 =aiضریبهای مربوطه است که در این بررسی
 ai = 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32بود.
همۀ صفات شامل درصد آلودگی ،شدت و شاخص
بيماری پس از تبدیل دادهها بهصورت آزمایش ساده و
مرکب بررسی و انجام شد .تجزیهوتحليل دادههای
آماری توسط نرمافزار  SPSSو مقایسۀ ميانگين دادهها
نيز با آزمون مقایسهای دانكن در سطح احتمال 5
درصد و  1درصد انجام شد.

= شدت آلودگی

N

= مجموع شمار بوتهها و  = Siطيف بيماری

i 1

است که در این آزمایش  100و  75و  50و  25و 10
و  5و  Si=0است =Ri ،شمار بوتههای سالم و  =Nشمار
کل نمونهها است.
تعیین شاخص

شاخص بيماری در این بررسی برای هفت طيف
بيماری  75 ، 50 ،25 ،10 ، 5 ،0و  100بر این اساس
محاسبه شد که به هر طيف بيماری نسبت به طيف
پيش از آن اهميتی مضاعف داده شود .برای تعيين این
شاخص ضریبهای  0و  1و  2و  4و  8و  16و 32
متناظر با طيفهای  75 ، 50 ،25 ،10 ، 5 ،0و 100
قرار داده شد .سپس نسبت مجموع حاصلضرب شمار
گياهان شناساییشده مربوط به هر طيف در

نتایج
نتایج واریانس درصد آلودگی بيماری لكهموجی روی
رقمهای سيبزمينی در گلخانه و مزرعه نشان داد ،اثر
متقابل متغيرهای مورد آزمون شامل سال ،رقم و
زمانهای بررسی آنها و نيز اثر متقابل با یكدیگر و در
مجموع با یكدیگر در سطح  1درصد اثر معنیدار دارند
(جدولهای  1و  .)P=0/01 ،2درصد آلودگی در سال
اول نشان داد ،رقمهای مارکيز و پرمير به ترتيب با
 7/76و  64/94 ،7/64درصد بيشترین و رقم گرانوال با
 3/24درصد کمترین درصد بيماری در یک گروه
آماری جداگانه قرار داشتند (جدول .)P=0/01 ،3
البته ،رقمهای کنبک ،آتالنتيک و سانته در گروه
مشترک بيشترین درصد آلودگی و از سوی دیگر
رقمهای دیامونت ،پيكاسو ،مارادونا و مارفونا به ترتيب
در گروه کمترین درصد آلودگی قرار گرفتند (جدول،3
 .)P=0/01درصد آلودگی در سال دوم نشان داد ،رقم
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پرمير با  7/88درصد بيشترین و در یک گروه جداگانه
و نيز کماکان رقمهای گرانوال ،دیامونت ،پيكاسو،
مارادونا و مارفونا به ترتيب ،کمترین درصد آلودگی را
داشته و با یكدیگر در یک گروه آماری جداگانۀ دیگر
قرار داشتند (جدولهای  1و .)P=0/01 ،4
نتایج ميانگين دو سالۀ گلخانهای نشان داد ،در
مجموع از نظر درصد آلودگی ،رقمهای پرمير ،مارکيز،
کنبک ،آتالنتيک و سانته بيشترین ميزان آلودگی را
داشتند ،همچنين رقمهای گرانوال ،دیامونت ،پيكاسو،
مارادونا ،مارفونا و کایزر کمترین درصد آلودگی را
داشتند( .جدول .)P=0/01 ،3
درصد آلودگی و محاسبات مربوطه در مزرعه در
سال اول نيز نشان داد ،رقمهای سانته و گرانوال با اثر
معنیدار و در گروههای جداگانه و به ترتيب با مقادیر
 30/70و  10/12درصد بيشترین و کمترین درجۀ
آلودگی را دارند (جدولهای  2و .)P=0/01 ،3
همچنين نتایج در سال دوم نشان داد که ،رقم
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آتالنتيک و رقم وایتدزیره به ترتيب با ميزان  19/87و
 8/14درصد بيشترین و کمترین درصد آلودگی را با
اثر معنیدار و در گروههای آماری جداگانه به خود
اختصاص دادهاند (جدول  .)P=0/01 ،3البته در اینجا
نيز ،رقمهای مورد آزمون برحسب درصد آلودگی،
همان روند نتایج در شرایط گلخانه را داشته با این
تفاوت که گاهی رقمهای مربوطه در گروههای مقاوم،
حساس و حد واسط با قدری تفاوت و با تغيير اندک
در ترتيب رقمها در گروههای مربوطه با اثر معنیدار
قرار گرفتهاند (جدول .)P=0/01 ،3رقمهای آتالنتيک و
پرمير با ميزان  24/09و  23/08درصد بيشترین و
دیامانت با  10/23کمترین درصد آلودگی با اثر
معنیدار و در گروههای آماری جدا از یكدیگر
جداسازی شدند .دیگر رقمها نيز شامل گرانوال ،مارادونا
به ترتيب با شدت بيماری  11/29 ،10/55به ترتيب
پس از دیامانت واقع شدند ،بهطوریکه از نظر آماری
در یک گروه قرار گرفتند (جدول .)P=0/01 ،3

جدول  .1تجزیۀ واریانس درصد آلودگی بيماری لكهموجی روی رقمهای سيبزمينی در شرایط گلخانه
Table 2. ANOVA of early blight disease infection percentage on potato cultivars in the greenhouse
F Value
68.95
0.61
1480.41
65.43
40.77
9.26
6.52
3.63

Pr > F
<.0001
0.6586
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001

) (Mean 5.266ميانگين

Mean Square
70.020
0.615
1503.420
66.446
41.407
9.399
6.626
3.687

) (Root MSE 1.007ميانگين خطای آزمایش

Type I SS
70.020
2.461
4510.261
199.339
993.787
225.583
477.075
265.497

Source

DF
1
3
6
6
23
23
138
138

Year
)Rep (Y
Date
Y×D
Cultivar
Y×C
D×C
Y×D×C

) )Coeff Var 19.134ضریب تغييرات

) (R-Square 0.943ضریب تشخيص

جدول  .2تجزیۀ واریانس درصد آلودگی بيماری لكهموجی روی رقمهای سيبزمينی در شرایط مزرعه
Table 2. ANOVA of early blight disease infection percentage on potato cultivars in the field
Pr > F
0.273
0.026
0.163
0.381
0.476
0.000
0.446
0.000
0.169
0.029

) (Mean 7.289ميانگين

F Value
1.20
2.40
1.29
1.06
1.00
32.62
1.01
15.35
1.14
1.54

Mean Square
46.476
93.112
50.022
41.185
38.880
1263.590
39.268
594.699
44.043
59.460

) (Root MSE 1.102ميانگين خطای آزمایش

Anova SS
46.476
558.677
1150.510
947.273
5365.537
7581.540
5418.992
2973.495
5064.994
1962.185

DF
1
9
23
23
207
6
138
6
138
54

) (Coeff Var 21.334ضریب تغييرات

Source
Year
)R (Y
Cultivar
V×Y
V×R
Stage
V×S
S×Y
V×S×Y
R×S

) (R-Square 0.645ضریب تشخيص
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جدول  .3ميانگين درصد آلودگی رقمهای سيبزمينی به بيماری لكهموجی در شرایط گلخانه و مزرعه
Table 3. Mean infection percentage of potato cultivars to early blight disease under greenhouse and field conditions

10.55 B

10.23 B 10.01 H-K 10.47 F-G 3.26 GH

Granola
3/07 I

3.21 I 3.31 K-M Diamont

3.37 I 3.42 K-M Picasso
12.05 AB 10.07 H-K 14.37 E-G 3.39 GH

3.24 LM
3.15 H
10.98 GK 10.12 F-G

3.42 I
11.29 B 09.87 I-K 12.95 E-G 3.44 F-H

3.46 I-M Maradona

Marfona
3.45 I
14.43 AB 15.62 B-F 13.70 E-G 3.49 F-H

13.28 AB 09.07 J-K 17.50 D-G 3.89 E-H 4.16 HI 3.63 I-M

13.57 C-I 12.10 E-G 4.33 D-G 4.68 GH 3.98 H-M
12.93 AB

3.53 M

Kayzer

Ramos

Satina
14.76 AB 12.48 E-K 18.04 D-G 4.43 D-G 4.72 GH 4.15 G-M

08.14 K 18.33 D-G 4.63 D-F 4.92 GH 4.35 F-L White D
12.71 AB

Arinda
13.62 C-I 16.83 D-G 4.79 DE 5.22 F-H 4.36 F-L

5.63 C

15.01 AB

17.67 AB 16.14 A-E 17.27 D-G

Boren
6.10 D-F 5.16 E-H

5.43 FG 4.59 E-K Santana

5.75 E-G 4.75 E-J

6.33 C-F 4.88 E-I

14.10 AB 11.71 E-K 17.50 D-G 5.01 D

Cosima
5.25 C
15.48 AB 14.37 B-G 23.91 A-D

Milova
5.60 C
16.95 AB 11.39 F-K 20.62 B-E

6.15 D-F 5.19 D-H Concord
5.67 C
16.49 AB 13.46 C-J 19.45 C-E

6.58 B-E 5.33 C-G Casmos
5.95 C
16.75 AB 15.05 B-G 19.12 C-F

19.38 AB 15.08 B-G 18.77 D-G 6. 21 BC 7.05 A-D 5.37 C-F

18.14 AB 17.60 A-C 24.58 A-D 6.11 BC 6.62 B-E 5.60 C-F

19.47 AB 15.08 B-G 23.77 A-D 6.42 BC 7.13 A-D 5.72 C-E Shepody

Agria

Sonate

Sante
6.81 BC 7.18 A-D 6.44 BC

7.64 A
7.88 A

7.67 AB
7.72 A
16.56 AB 14.71 B-G 19.12 C-F

20.89 AB 12.94 D-J 30.70 A

19.78 A 28.30 AB 7.07 AB 7.60 AB 6.54 A-C Atlantic
24.09 A

Premiere
18.55 AB 24.33 A-D 7.76 A

7.76 A

Year 1
Year 2

Greenhouse

Mean
Year 1
Field

Year 2

23.08 A

Cultivars

Mean

نتایج واریانس شدت بيماری لكهموجی روی
رقمهای سيبزمينی در گلخانه و مزرعه نشان داد ،اثر
متقابل متغيرهای مورد آزمون شامل سال ،رقم و
زمانهای بررسی آنها و نيز اثر متقابل با یكدیگر و در
مجموع با یكدیگر در سطح  1درصد اثر معنیدار دارند
(جدولهای  4و  .)P=0/01 ،5همچنين ،نتایج
بهدستآمده از شدت بيماری در سال اول در سطح
گلخانه نشان داد که بيشترین شدت بيماری را رقم
مارکيز با  3/02درصد و با اثر معنیدار و در گروه
آماری جداگانه به خود اختصاص داد (جدولهای  4و
 .)P=0/01 6همچنين ،کمترین شدت بيماری را رقم
گرانوال با ميزان  1/03درصد و با اثر معنیدار در سطح
1درصد و در یک گروه آماری جداگانه نسبت به دیگر
رقمهای مورد آزمون داشت (جدول .)P=0/01 ،6
شدت بيماری در سال دوم بهطور ميانگين در سطح
گلخانه نشان میدهد ،بيشترین شدت بيماری در
رقمهای پرمير ،مارکيز و آتالنتيک به ترتيب با شدت
 2/97 ،03/00و  2/94در گروه آماری جداگانه به خود
قرار گرفتهاند (جدول  .)P=0/01 ،6ولی رقمهای
گرانوال ،دیامونت ،پيكاسو ،مارادونا ،مارفونا و کایزر با

4

Infection Percentage

* اعداد با حرفهای همسان در هر ستون بدون اثر معنیدار هستند.

20.49 AB 17.19 A-D 27.62 A-C 7.14 AB 7.35 A-C 6.94 AB Kennebec

10 11 12 13 14 15

Markise

17 18 19 20 21 22 23 24

16

9

8

7

6

5

3

2

1

No

* Means with the same letter in each column are not significantly different.

کمترین شدت بيماری بهترتيب با ،1/29 ،1/19 ،1/20
 1/25 ،1/28و  1/45درصد و اثر معنیدار در سطح
1درصد و در یک گروه آماری با یكدیگر هستند.
همچنين ،ميانگين مجموع دو سال درزمينۀ شدت
بيماری در مجموع نشان داد رقمهای مارکيز و پرمير
بيشترین شدت بيماری را داشته که به ترتيب با
مقادیر  2/99و  2/95درصد ،با اختالف معنیدار
متمایز میشوند (جدول .)P=0/01 ،6کمترین شدت
بيماری در رقمهای گرانوال و دیامونت به ترتيب با
مقادیر  1/25و  1/33درصد و با اثر معنیدار در سطح
1درصد و در یک گروه آماری جداگانه نسبت به دیگر
رقمها قرار گرفتند (جدول.)P=0/01 ،6
نتایج دادههای آماری نشان داد ،شدت بيماری در
مجموع دو سال در دو طيف آماری بوده است.
بهطوریکه رقمهای مارکيز به همراه رقمهای پرمير،
آتالنتيک ،کنبک ،سانته و شپدی بيشترین شدت
آلودگی را داشتند و به ترتيب دارای ميزان ،2/92
 2/62 ،2/64 ،2/71 ،2/81و  2/47درصد و با اثر
معنیدار نسبت به دیگر رقمها در یک گروه آماری
جداگانه قرار گرفتند .دیگر رقمهای مورد آزمون در
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بيماری یک عامل اساسی در معرفی و جدا کردن
.رقمها به لحاظ ایجاد و شدت بيماری در گياه است
محاسبات انجامشده در این زمينه در هر سال و در
مجموع دو سال رقمها را بر این سال و با اثر معنیدار
.)P=0/01 ،6 متمایز کرده است (جدول

مجموع در یک گروه آماری جداگانه و با اثر معنیدار
 بهطوریکه کمترین شدت بيماری را.جداسازی شدند
 و1/04 رقم دیامونت و پس از آن رقم گرانوال با ميزان
 درصد به خود اختصاص و از رقمهای مقاوم1/07
 تعيين شدت.)P=0/01 ،5 قلمداد شدند (جدول

 واریانس شدت بيماری لكهموجی روی رقمهای سيبزمينی در شرایط گلخانه.4 جدول
Table 4. ANOVA of early blight disease severity on potato cultivars in glasshouse
Source
Year
R (Y)
Date
Y×D
Cultivar
Y×C
D×C
Y×D×C

DF
1
3
6
6
23
23
138
138

Type I SS
Mean Square
F Value
Pr > F
0.743
0.743
142.82
<.0001
0.015
0.003
0.72
0.5785
12.869
4.289
823.51
<.0001
0.629
0.209
40.28
<.0001
2.719
0.113
21.75
<.0001
0.978
0.040
7.83
<.0001
1.648
0.022
4.39
<.0001
1.297
0.018
3.46
<.0001
 ( ضریب تشخيصR-Square 0.890), ( ضریب تغييراتCoeffVar 5.098), ( ميانگين خطای آزمایشRoot MSE 0.099), ( ميانگينMean1.045)

 واریانس شدت بيماری لكهموجی روی رقمهای سيبزمينی در شرایط مزرعه.5 جدول
Table 5. ANOVA of early blight disease severity on potato cultivars in the field
Source
Year
R (Y)
Varity
V×Y
V×R
Stage
V×S
S×Y
V×S×Y
R×S

DF
Anova SS
Mean Square
F Value
Pr > F
1
1.253
1.2532374
2.82
0.0933
9
3.161
0.5269440
1.19
0.3110
23
14.443
0.6279919
1.41
0.0942
23
9.834
0.4275916
0.96
0.5120
207
66.777
0.4838971
1.09
0.2436
6
169.236
28.2060203
63.53
0.0001
138
61.143
0.4430702
1.00
0.4940
6
25.768
5.1536025
11.61
0.0001
138
57.786
0.5024926
1.13
0.1781
54
19.675
0.5962248
1.34
0.0965
( ضریب تشخيصR-Square 0.548), ) ضریب تغييراتCoeffVar 18.348), (ميانگين خطای آزمایشRoot MSE 0.998), ( ميانگينMean 3.225)

 ميانگين شدت بيماری لكهموجی روی رقمهای سيبزمينی در شرایط گلخانه و مزرعه.6 جدول
Table 6. Mean susceptibility of potato cultivars to early blight disease under greenhouse and field conditions
Granola
1.30 .L
1.20 J
1.25 J
1.17 B
1.07 B

0.95 G

Diamont
1.48 IJ
1.19 J
1.33 J
1.05 B
1.04 B

1.02 G

Picasso
1.60 H-J
1.29 J
1.44 IJ
1.06 B
1.22 B

1.42 E-G

1.63 H-J Maradona
1.28 J
1.45 IJ
1.05 B
1.19 B

1.35 E-G

Marfona
1.54 J
1.25 J
1.39 IJ
1.68 B
1.53 B

1.36 E-G

Kayzer
1.64 H-J
1.45 J
1.54 IJ
0.94 B
1.41 B

1.96 C-G

Ramos
1.72 G-J
1.88 I
1.80 HI
1.65 B
1.44 B

1.20 F-G

Satina
1.77 F-J
1.97 HI
1.87 HI
1.40 B
1.73 B

2.12 B-G

White D
1.82 E-J
1.91 HI
1.86 HI
0.83 B

2.17 B-G

Arinda
0.96 E-I
1.98 HI
1.47 IJ
1.75 DG

Boren
1.99 E-H
2.29 D-H
2.14 H
2.57 B-E

Santana
1.84 E-J
2.08 G-I
2.27 B-G 1.96 F-H

1.45 B

1.58 B
1.79 B

1.63 B

1.28 B
2.14 B

1.70 B

1.57 B
2.03 B

1.93 B

1.74 B
2.04 B

2.11 B

1.87 B
2.47 A

1.32 B

1.80 B
2.25 B

* Means with the same letter in each column are not significantly different.

1.76 B

Cosima
1.87 E-J
2.20 F-I

1.98 B
2.04 B

2.04 B-G 2.03 GH

Milova
1.83 E-J
2.43 C-G

1.35 B
2.62 A

3.15 A-C 2.13 D-F

Concord
1.93 E-H
2.23 E-I

2.16 B

2.31 B-G 2.08 E-G

Casmos
2.06 E-G
2.61 A-E

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2.71 A

2.38 B-F 2.33 C-E

Shepody
2.17 D-F
2.71 A-C
2.44 CD

9

2.34 B

3.17 A-C

Agria
2.14 D-F
2.65 A-D
2.39 CE

8

2.81 A

2.77 B-D

Sonate
2.19 DE
2.52 B-F
2.35 CE

7

2.16 B

2.11 B-G

Sante
2.57 BC
2.70 A-C
2.63 CD

6

2.64 A

4.10 A

Atlantic
2.44 C
2.94 A
2.69 BC

5

2.80 A

3.36 AB

Premiere
2.91 AB
3.00 A
2.95 A

4

2.95 A

3.37 AB

2.75 A-C Kennebec
2.85 AB
2.80 AB

3

Year 2

3.21 A-C

3.02 A
2.97 A
2.99 A

Year 2

2

Mean

field

Year 1

Mean

Disease Severity

greenhouse

Year 1

Cultivars

Markise

1

3.10 A-C

No

.* اعداد با حرفهای همسان در هر ستون بدون اثر معنیدار هستند
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پیدرپی بوده ضریب اطمينان باالی مزرعه ندارند .زیرا،
مزرعه در شرایط طبيعی بوده و شمار زیادی از گياهان در
دسترس است و کمتر مسائل و مشكالت آفات را در
برداشته و گياهان نيز روند رشدی معمول خود را دارند.
لذا ،بررسیهای صحرایی در این زمينه بيشتر مورد
اطمينان قرار دارند که به شرح زیر برای هر سال جداگانه
و بهطور ميانگين ارائه میشوند.
محاسبات شاخص بيماری نيز کماکان از روند
محاسبات در تعيين شدت بيماری پيروی کرده است.
درواقع رقمهای با بيشترین شاخص بيماری
حساسترین رقم و کمترین آن دال بر مقاومت رقم
مورد آزمون تلقی میشود .در اینجا نيز شاخص
بيماری ،رقمهای مورد بررسی را برحسب رشد و
توسعۀ بيماری تفكيک و متمایز میسازد و مبنای کار،
شدت بيماری روی گياه است (جدول .)9
بررسیهای آماری نيز رقمهای موجود را برحسب
شاخص بيماری و تجزیههای تبدیلی دادهها با اثر
معنیدار و گروههای آماری مربوطه تفكيک و متمایز
کرده که بهطور ميانگين دو سال و برای هر سال در
جدولهای مربوطه مندرج شده است (جدول  .)9در
مجموع دو سال رقم مارکيز با شاخص  0/80درصد
بيشترین ميزان را داشته که بهتنهایی با اثر معنیدار
در یک گروه آماری جداگانه قرار گرفت .پس از آن
رقمهای سانتانا ،آتالنتيک ،آگریا ،سوناته و پرمير به
ترتيب با  0/46 ،0/47 ،0/49 ،0/56و  0/46درصد و
در یک گروه حد واسط ،با رقم مارکيز همگروه شدند.
دیگر رقمهای مورد آزمون با گروه آماری جداگانه و اثر
معنیدار ،کمترین شاخص بيماری را به خود اختصاص
دادند .در اینجا رقمهای گرانوال ،واتدزیره و ساتينا با
ميزان  0/30 ،0/29و  0/31درصد کمترین شاخص
بيماری را داشتند (جدول .)P=0/01 ،9

نتایج واریانس شاخص بيماری لكهموجی روی
رقمهای سيبزمينی در گلخانه و مزرعه نشان داد ،اثر
متقابل متغيرهای مورد آزمون شامل سال ،رقم و
زمانهای بررسی آنها و نيز اثر متقابل با یكدیگر و در
مجموع با یكدیگر در سطح  1درصد اثر معنیدار دارند
(جدولهای  7و  .)P=0/01 ،8ميانگين شاخص بيماری
در سال اول ،رقمهای مربوطه را برحسب مقادیر
محاسبهشده با اثر معنیدار در گروههای آماری متفاوتی
قرار داد (جدولهای  7و  .)P=0/01 ،8درواقع ،در اینجا
نيز رقمهای مورد آزمون کماکان برابر با شدت بيماری
برحسب یک سير کاهشی ترتيب یافتهاند و برحسب
بيشترین شاخص بيماری و کمترین مقادیر قرار دارند.
همچنين ،ميانگين شاخص بيماری در سال دوم به
همانگونه و روند سال اول ترتيب یافته و با اثری معنیدار
در طيف 1درصد در گروههای آماری مربوطه درجهبندی
شدهاند (جدول  .)P=0/01( )9ميانگين شاخص بيماری
دو ساله نيز گویای این روند است .در اینجا ،رقمهای
مارکيز و پرمير با  1/16و  1/15درصد با بيشترین
شاخص بيماری در یک گروه جداگانه نسبت به دیگر
رقمها و نيز با اثر معنیدار در گروه جداگانه قرار گرفتهاند
(جدول  .)P=0/01( )9کمترین شاخص بيماری را
رقمهای گرانوال و مارفونا با ميزان برابر  0/91درصد و با
اثر معنیدار و گروه جداگانه نسبت به دیگر رقمها به خود
اختصاص دادند (جدول  .)P=0/01( )9شاخص بيماری
تأیيدی بر شدت بيماری است و درواقع مكمل یكدیگر
بوده و یک عامل تكميلی برای تأیيد محاسبات است
(جدول .)P=0/01 ،9
الزم به یادآوری است که بررسیهای گلخانه نسبت
به بررسیهای صحرایی در این زمينه با توجه به
محدودیت مكانی و شمار کم گياه و اینكه گاهی آفات
بهویژه کنهها مشكلساز هستند و مستلزم سمپاشیهای

جدول  .7واریانس شاخص بيماری لكهموجی روی رقمهای سيبزمينی در شرایط گلخانه
Table 7. ANOVA of early blight disease scales on potato cultivars in greenhouse
Pr > F
<.0001
0.7430
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001

F Value
24.91
0.49
2091.35
85.44
49.15
11.69
10.37
5.91

Mean Square
2.676
0.052
224.768
9.182
5.281
1.256
1.114
0.635
Mean 2.778

Root MSE 0,823

Type I SS
2.676
0.210
674.304
27.547
126.767
30.154
80.228
45.770

DF
1
3
6
6
23
23
138
138

CoeffVar 9.445

Source
Year
)R (Y
Date
Y×D
Cultivar
Y×C
D×C
Y×D×C
R-Square 0.894
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جدول  .8واریانس شاخص بيماری لكهموجی روی رقمهای سيبزمينی در شرایط مزرعه
Table 8. ANOVA of early blight disease scales on potato cultivars in the field
F Value
166.39
32.56
12.02
4.51
2.29
1443.09
3.23
484.77
2.15
9.65

Pr > F
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001

Mean Square
10207.630
1997.412
737.111
276.709
140.438
88531.578
198.256
29739.926
131.831
592.072
Mean 4.765

Anova SS
10207.630
11984.477
16953.565
6364.317
19380.469
531189.469
27359.338
148699.629
15160.672
19538.384

Root MSE 5.963

Source
Year
)R (Y
Varity
V×Y
V×R
Stage
V×S
S×Y
V×S×Y
R×S

DF
1
9
23
23
207
6
138
6
138
54

R-Square 1.995

CoeffVar 12.554

جدول  .9ميانگين شاخص بيماری لكهموجی روی رقمهای سيبزمينی در شرایط گلخانه و مزرعه
Table 9. Mean scales of potato cultivars to early blight disease at growth stages in greenhouse and field
0.88 I-K Granola
0.91 G

0.91 G

0.98 EF

0.93 FG 0.98 J-L 0.88 I-K

0.96 L
0.26 B 0.32 B
0.29 B

0.95 FG 0.99 I-L 0.85 JK Diamont
0.29 B 0.35 B
0.32 B

Picasso
0.30 B 0.40 B
0.35 B

0.95 FG 1.01 G-L 0.90 H-K Maradona
0.32 B 0.34 B
0.33 B

Marfona
0.99 H-L 0.83 K
0.38 B 0.42 B
0.40 B

1.05 E-J 0.92 H-K

0.98 KL 0.94 F-J
0.96 EF

1.01 DE 1.06 C-H 0.96 E-J

0.98 EF 1.07 C-G 0.90 H-K Kayzer
0.28 B 0.37 B
0.32 B

Ramos
0.32 B 0.35 B
0.33 B

Satina
0.27 B 0.35 B
0.31 B

0.98 EF 1.03 F-K 0.93 H-K White D
0.23 B 0.37 B
0.30 B

0.36 B

Arinda
0.31 B 0.41 B

0.34 B 0.38 B
0.35 B

Boren
1.06 CD 1.08 C-G 1.05 B-E

1.03 DE 1.07 C-G 0.99 D-H Santana
0.56 AB 0.30 B 0.87 A

0.36 B 0.43 AB 1.04 DE 1.06 D-I 1.03 C-F Cosima
0.40 B

0.32 B

0.33 B

0.36 B

1.06 CD 1.10 B-F 1.02 C-G Milova
0.25 B 0.39 B

0.29 B 0.37 B 1.07 B-D 1.09 B-F 1.06 A-D Concord

0.34 B 0.38 B 1.07 B-D 1.07 C-G 1.07 A-D Casmos

0.33 B 0.42 B 1.10 A-C 1.12 A-E 1.08 A-D Shepody

0.47 AB 0.41 B 0.54 AB 1.08 B-D 1.15 AB 1.02 C-G

0.46 AB 0.46 B 0.46 AB 1.07 B-D 1.10 B-F 1.04 C-E

0.37 B

Agria

Sonate

Sante
0.37 B 0.48 AB 1.10 A-C 1.12 A-E 1.08 A-D
0.42 B

1.15 A

0.49 AB 0.44 B 0.54 AB 1.12 AB 1.14 A-C 1.11 A-C Atlantic

1.17 A

0.46 AB 0.44 B 0.48 AB

1.12 AB 1.13 A-D 1.11 A-C Kennebec

1.16 A

Ye
ar
1
Ye
ar
2

greenhouse

0.36 B 0.40 B
0.38 B

0.80 A 1.08 A 0.46 AB

Ye
ar
1
Ye
ar
2

Markise
1.16 A

Tot
al

Cultivars

field

درصد آلودگی در مراحل مختلف ،اثر معنیداری را
نسبت به یكدیگر نشان میدهد (جدول .)P=0/01 ،10
بهطوریکه مرحلۀ اول ،با کمترین ميزان یعنی 0
درصد ،مرحلۀ دوم با  0/03درصد آلودگی و مرحلۀ
سوم با  0/51درصد به ترتيب و با اثر معنیدار در یک
گروه آماری نسبت به دیگر مراحل قرار دارند .سپس،
دیگر چهار مرحلۀ مورد بررسی یعنی مرحلۀ آخر با
 66/96درصد در یک گروه آماری و اثر معنیدار نسبت
به دیگر مراحل قرار گرفته است .البته دیگر مراحل نيز
هرکدام بهطور جداگانه با اثر معنیدار در یک گروه
آماری مربوط به خود قرار گرفتهاند (جدول ،10
 .)P=0/01تجزیۀ آماری ،شدت بيماری در مراحل

1

Disease Index

* اعداد با حرفهای همسان در هر ستون بدون اثر معنیدار هستند.

1.13 A-C 1.15 AB Premiere

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

9

8

7

6

5

4

3

2

No

Tot
al

* Means with the same letter in each column are not significantly different.

مختلف نيز با اثر معنیدار روند افزایشی و گسترش
بيماری را تأیيد میکند (جدول  .)P=0/01 ،10یعنی
مرحلۀ آخر یا مرحلۀ هفتم با شدت  8/50و در نتيجه
مرحلۀ ششم با شدت  ،4/69مرحلۀ پنجم ،2/63
مرحلۀ چهارم  ،1/16مرحلۀ سوم  0/58به ترتيب
هرکدام در گروه آماری مربوط به خود و با اثر معنیدار
نسبت به دیگر مراحل قرار گرفتهاند (جدول ،10
 .)P=0/01تجزیۀ آماری شاخص بيماری در مراحل
مختلف رشدی نشان داد ،مرحلۀ هفتم و ششم با
بيشترین شاخص و اثر معنیدار نسبت به دیگر
مراحل در یک گروه آماری جداگانهای قرار گرفتند
(جدول .)P=0/01 ،10

نصر اصفهانی و کریمخواه :ارزیابی مقاومت رقمهای تجاری سيبزمينی به بيماری ...
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جدول  .10ميانگين درصد آلودگی ،شدت و شاخص بيماری لكهموجی در مراحل رشد در مزرعه
Table 10. Mean infection, severity and scales of early blight disease at growth stages in the field
Disease Severity
8.506 A
4.692 B
2.633 C
1.169 D
0.581 D
0.003 D
0.000 D

Disease Index
1.000 A
0.878 A
0.699 B
0.357 D
0.151 C
0.001 E
0.000 E

* اعداد با حرفهای همسان در هر ستون بدون اثر معنیدار هستند.

بحث
دادههای بهدستآمده از بررسیهای گلخانهای و
صحرایی ،روی رقمهای تجاری سيبزمينی مورد
کشت کشور نشان داد که رقمهای مربوطه نسبت به
بيماری لكهموجی واکنشهای متفاوتی داشته و به
تفكيک درصد آلودگی ،شدت و شاخص بيماری با اثر
معنیدار در گروههای آماری متفاوت قرار میگيرند.
این نتایج در مجموع با نظر و دیدگاه & Christ
 (2001) Haynesو دیگران ،درزمينۀ شدت بيماری در
مقاومت رقمهای سيبزمينی نسبت به بيماری
همخوانی دارد (.)Duarte et al., 2014; Edin, 2012
بررسیهای گلخانهای با مایهزنی گونۀ غالب
 A. alternataدر زمينۀ درصد آلودگی نشان داد که
بيماری لكهموجی ،چه زمانی روی گياه سيبزمينی رخ
میدهد .همچنين در سطح مزرعه رخ دادن بيماری را
مشخص میکند .یعنی اینكه نشان میدهد کدامیک از
رقمها زودتر به این بيماری مبتال شده است .درواقع،
رقمهای حد واسط هر چه بهسوی طيف مقاوم
نزدیکتر باشند ،رقمهای به نسبت مقاوم و اگر به
سمت رقمهای حساس نزدیک باشند ،رقمهای به
نسبت حساس قلمداد میشوند .البته این نتایج بيشتر
در زمينۀ شدت و شاخص بيماری صادق بوده و درصد
آلودگی ،مالکی برای ارزیابی ميزان حساسيت گياه
درزمينۀ تعيين مقاومت آن نيست .بهعنوان مثال رقم
مارکيز در سطح مزرعه در مجموع دو سال از
حساسترین رقمهای با شدت بيماری  2/92بوده،
درصورتیکه درصد آلودگی آن  16/56درصد است.
ولی پس از آن دو رقم پرمير و آتالنتيک ،به ترتيب با
 23/45و  23/09درصد آلودگی با شدت بيماری 2/81
و  2/71بهترتيب حساسيت کمتری نسبت به رقم

Infection Percentage
66.963 A
39.981 B
23.596 C
E 06.799
00.515 D
00.039 E
00.000 E

Stages Growth
Stage 7
Stage 6
Stage 5
Stage 4
Stage 3
Stage 2
Stage 1

* Means with the same letter in each column are not significantly different.

مارکيز داشتند که درواقع یک نتيجۀ عكس را نشان
میدهد .لذا ،درصد آلودگی را در اینجا نمیتوان پایۀ
تفكيک و تمایز رقمهای دانست .چراکه ،توسعۀ بيماری
در گياه است که درواقع همان تعيين شدت بيماری
بوده که میتوان مالک عمل قرار داد و بر آن اساس
رقمهای را تفكيک و متمایز کرد .بررسیهای انجامشده
در زمينۀ تعيين درصد آلودگی بوتههای رقمهای
سيبزمينی مورد آزمون در مزرعه نشان میدهد ،که
در مجموع رخداد بيماری در آغاز متفاوت بوده ،ولی
هرچه به پایان فصل نزدیکتر شده ،درصد آلودگی
بيشتر و درنهایت همۀ رقمها در پایان فصل درصد
یكسانی از آلودگی را دارند .الزم به یادآوری است ،که
درصد آلودگی در مراحل مختلف اثر معنیداری را
نسبت به یكدیگر نشان میدهد ،بهطوریکه مرحلۀ
اول ،با کمترین ميزان یعنی  0درصد ،مرحلۀ دوم با
 0/03درصد آلودگی و مرحلۀ سوم با  0/51درصد به
ترتيب نسبت به دیگر مرحلهها قرار دارند ،پس از آن
چهار مرحلۀ دیگر مورد بررسی یعنی مرحلههای آخر
با  66/96درصد نسبت به دیگر مرحلهها قرار گرفته
است .با وجود این تفاسير ،درصد آلودگی درواقع مالک
عمل نيست ،چونکه ممكن است درنهایت شماری از
برگهای رقمهای مورد آزمون به بيماری آلوده شده و
آلودگی ممكن است ،با شدت بسيار کم و قابل
چشمپوشی تا شدت باال باشد .لذا ،بایستی به شدت
آلودگی و درنهایت به شاخص بيماری توجه داشت.
دادههای بهدستآمده از شدت بيماری ،یعنی
درواقع توسعۀ بيماری در گياه و در اینجا ،توسعۀ
بيماری لكهموجی روی سطح برگهای رقمهای مورد
آزمون ،بهروشنی رقمها را تفكيک و به گروههای
آماری متفاوت برحسب درجۀ شدت بيماری متمایز
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کرد .الزم به یادآوری است ،که از بين اجزای کمی
مقاومت ،شدت بيماری در پاتوسيستمهای گوناگون
بهویژه لكهموجی سيبزمينی توسط & Christ
 (2001) Haynesو گوجهفرنگی توسط Foolad et al.
) (2014) Jia et al. ،(2002و ،(2015) Meng et al.
حتی ،درزمينۀ بادزدگی سيبزمينی توسط Birhman
) & Singh (1995بهعنوان راهبردی سریع و آسان در
تفكيک رقمها در جهت تعيين سطوح مختلف مقاومت
گياه به بيماری تأیيد شده است .دیتا و همكاران روی
ارتباط سن بافت گياه و اجزای کمی مقاومت روی
چهار رقم شامل آراسی ،دلتا ،بنجه و دزیره بررسی
انجام داده و نشان دادند که ،در رقم مقاوم آراسی دورة
نهفتگی بيماری طوالنیتر و شمار جایگاههای پاسخ
ميزبان نيز بيشتر است ( .)Dita et al., 2007همچنين،
درصد آلودگی برگها و گسترش بيماری در رقم مقاوم
آراسی و برگهای جوان کمتر و در رقم حساس بنجه
بيشترین بود ( Pelletier & Fry, 1989; Christ,
.)1991
شدت بيماری در رقمهای مورد آزمون در شرایط
گلخانه و مزرعه ،کماکان با کمی اختالف رقمهای
مربوطه را نسبت به بيماری لكهموجی به طيفهای
مقاوم ،حساس و حد واسط تفكيک کرد .در اینجا،
رقمهای مارکيز ،کنبک ،پرمير ،آتالنتيک ،سانته،
سوناته ،آگریا ،شپدی و کاسموس با ميانگين دو ساله
در شرایط گلخانه بيشترین شدت بيماری را داشته که
از نظر ميزان در طيف  2/33-3/01بوده و به ترتيب
حساسترین رقمها در این آزمایشها تلقی شدهاند.
ولی در شرایط مزرعه ،بيشترین شدت بيماری روی
رقمهای مارکيز ،پرمير ،آتالنتيک ،کنبک ،سانته،
شپدی و آگریا در طيف  2/25-2/92بود که نشان
میدهد ،چندان تفاوت قابلتوجهی نداشته و تا
حدودی از یکروند همسان پيروی شده است .این
نتایج با گزارشهای  ،(2001) Pavek et al.درزمينۀ
مشتقات ناشی از رقم فورجا و یا گونۀ وحشی
 Solanum brevidenceو نيز نتایج Christ & Haynes
) (2002بر پایۀ تالقی رقمهای تجاری کنونی با رقم
وحشی از مجموعۀ  280همسانه (کلون) همخوانی
دارد .در تحقيقات اخير توسط Rodriguez et al.
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) ،(2007بيشتر نسلهای در حال تفكيک که در اثر
جهش به ثمر رسيده بودند ،حساس به بيماری
لكهموجی قلمداد شدهاند که در مقابل رقمهای آراسی
(مقاوم) ،دلتا (به نسبت مقاوم) و بنجه (حساس) در
شرایط برزیل هستند.
کمترین شدت بيماری لكهموجی در شرایط گلخانه
به ترتيب روی رقمهای گرانوال ،دیامونت ،پيكاسو،
مارادونا و نيز مارفونا در طيف  1/40-1/56بوده،
درصورتیکه در شرایط مزرعه ،رقمهای دیامونت،
گرانوال ،مارادونا ،پيكاسو و کایزر در طيف 1/04-1/41
تعيين شده است .این نتایج کماکان به یكدیگر نزدیک
و تا حدودی بهطور همسان در طيف مقاوم در اینجا
تلقی میشوند .گزارشها در این زمينه توسط Dita et al.
) ،(2007مبنی بر اینكه شدت بيماری در رقم مقاوم
آراسی بهمراتب کمتر از رقمهای به نسبت مقاوم و
حساس شامل رقم دلتا بوده است و با نتایج باال
همخوانی دارد .همچنين دیگر گزارشهای روی 184
رقم و کلن سيبزمينی در کشور پرتغال توسط Brune
 ،(1994) et al.در اسپانيا روی  31نتاج و یا نسلهای
در حال تفكيک رقم دزیره که گاهی متحمل بودهاند
توسط  ،(1995) Anguiz & Mendozaدر ایتاليا در
زمينۀ رقمهای نورکد ،نورچيپ و سوپر توسط Holm
) (2004و نيز توسط  (2002) Christروی رقمهای
کاتاهدین ،کانوليک ،پیکهسرباکو و اسنودان در ایتاليا
و نيز معرفی ذخایر توارثی (ژرم پالسم) مقاوم F87084
توسط  ،(2001) Morphyنتایج بهدستآمده از این
تحقيق را تأیيد میکنند.
دیگر رقمهای مورد آزمون در این تحقيق ،در طيف
حد واسط مقاوم و حساس قرار گرفتند .بهطوریکه،
هر چه به سمت رقمهای مقاوم نزدیکتر بودند،
رقمهای به نسبت مقاوم و برعكس هر چه به سمت
رقمهای حساس نزدیکتر باشند ،در اینجا رقمهای به
نسبت حساس تلقی میشوند .رقمهای ميانی و یا حد
واسط شامل وایت دزیره ،بورن ،سانتانا ،کوزیما و ميلوا
از رقمهای متحمل نسبت به دیگر رقمهای مورد
آزمون در این آزمایشها هستند .این نتایج با
گزارشهای Anguiz & ،(2014) Odilbekov et al.
 (1995) Mendozaو  ،(2007) Dita et al.درزمينۀ
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رقم دزیره و یا وایتدزیره در اینجا همخوانی دارد.
همچنين  ،(2007) Rodriguez et al.رقم دلتا را به
نسبت مقاوم در شرایط برزیل گزارش کردهاند .البته،
تعيين شاخص بيماری نيز کماکان همان روند شدت
بيماری را دارد و تأیيدی در دادههای بهدستآمده از
شدت بيماری است و نيازی به بحث به نظر نمیرسد.
گزارشهای نتایج بررسی نشان میدهد ،مقاومت با
سطوح باال به شماری از بيماریها در سيبزمينی ،از گونۀ
وحشی  S. brevidensنيز مشاهده شده ،که یکگونۀ
دیپلویيد بدون غدهزایی است .همچنين ،از همجوشی
پروتوپالستی دورگ بدنی (هيبریدسوماتيک) اینگونۀ
وحشی با گونۀ زراعی سيبزمينی یعنی S. tuberosun
بهدستآمده است ( .)Austin et al., 1988رقمهای جدید
مقاوم نيز به بيماریهای  EBو  LBمعرفی شدهاند که در
بررسیهای ميدانی بدون سمپاشی با قارچكش مقاومت
باالیی از خود نشان دادهاند،(2001) Stevenson et al. .
رقم مقاوم جدیدی به بيماری  EBبا بيشترین توليد به نام
کستيل ( )Castileگزارش کرد .همچنين ،در سال 2004
مرکز تحقيقات کشاورزی آمریكا رقم جدید دیفندر را که
مقاوم به برخی از بيماریها بودند معرفی کرد .این رقم
بهعنوان رقمی با ویژگیهای زراعی باال ،بيشينۀ
محصولدهی ،مقاوم به  LB ،EBو متحمل به بيماری
پوسيدگی صورتی معرفی شده است که نسبت به

رقمهای رنجرروست و روستبوربانک مقاومتر بوده و
مصرف قارچكش در آنها کمتر است ( Stevenson et al.,
.)2001; Novy et al., 2006
همانطور که در نتایج و قسمت بحث در این
تحقيق مشخص شد ،به نظر میرسد که استفاده از
رقمهای مقاوم امری پرهيزناپذیر است و به سهولت
میتوان به آنها دستيابی کرد و کمترین رقمهای
مقاوم ،به نسبت مقاوم و حتی متحمل را شناسایی
کرد .البته ،الزم به یادآوری است با توجه به روشهای
فناوری زیستی (بيوتكنولوژی) و آسانگری ،سرعت و
دقت در انتقال ژن قابلاجرا است .در این تحقيق نتایج
گویای آن بود ،که به ترتيب رقمهای گرانوال ،دیامونت،
پيكاسو ،مارداونا ،مارفونا ،راموس ،ساتينا ،وایت دزیره و
آریندا بيشترین مقاومت در برابر بيماری لكهموجی را
داشتند .لذا در این رقمهای مورد آزمون ،میتوان
رقمهایی را برحسب شرایط جغرافيایی و همچنين با
در نظر گرفتن مراتب کمی و کيفی برای کشت توصيه
کرد .بنابراین ،در پایان میتوان اشاره کرد ،با توجه به
اینكه بيشتر مقاومتها با بروز نژادهای جدید شكسته
خواهد شد ،لذا رقمهای مقاوم یا متحمل در تلفيق با
دیگر روشهای بهزراعی ،بهنژادی و شيميایی در راستای
کاهش کاربرد سموم و تأثير سوء زیستمحيطی استفاده
شود.
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