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چکیده
( مهمترین عامل کاهش تولید انگور در مناطق دارای آبوهوای معتدل و پربارانPlasmopara viticola) سفیدک داخلی انگور
 از،1398  و1397  طی سالهای، جهت بررسی منحنی پیشرفت زمانی بیماری در تاکستانهای استان خراسان شمالی.محسوب میشود
 تاکستان از چهار شهرستان80  میزان وقوع و شدت بیماری در، با نمونهبرداری هفتگی،اواسط فروردینماه همزمان با تورم جوانهها
 منحنیهای پیشرفت زمانی بیماری با پنج مدل، با استفاده از رگرسیون خطی. شیروان و فاروج محاسبه شدند، مانه و سملقان،بجنورد
، الگلجستیک و گومپرتز که بهصورت خطیشده بودند، لجستیک، تکمولکولی،رشد جمعیتی بهعنوان مدلهای مرسوم شامل نمایی
( و ضریب تبیینSEE)  انحراف معیار محاسبات،(R2)  برازش مدلها بر اساس آمارههایی چون ضریب تبیین.برازش داده شدند

،5  الگلجستیک و گومپرتز به ترتیب با، لجستیک، تکمولکولی، نتایج نشان دادند که مدلهای نمایی.( تعیین شدRa2) تعدیلشده
 مدل گومپرتز توانست با ضریب تبیین، بر این اساس. درصد بیماری در باغهای موردمطالعه برازش دارند37/5  و17/5 ،12/5 ،27/5
 نسبت افزایش مقدار. درصد بهعنوان مناسبترین مدل جهت توصیف پیشرفت بیماری در استان خراسان شمالی انتخاب گردد96/76
 این اولین گزارش از بررسی منحنی پیشرفت بیماری سفیدک.) بود0/026  (با میانگین0/048  تا0/005 نرخ رشد در هر تاکستان بین
.داخلی انگور در ایران است
. رگرسیون خطی، گومپرتز، شدت بیماری، سفیدک داخلی:واژههای کلیدی
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Grapevine downy mildew caused by Plasmopara viticola is the most important factor in decreasing grape
production in temperate and rainy regions. To investigate the disease progression curve in vineyards of North
Khorasan province during two years of 2018 and 2019, scoring of the target vineyards was carried out each week
on a regular schedule from mid-April at the bud swelling time from the vineyard. The incidence rate and severity
of the disease in 80 vineyards from four counties of Bojnourd, Maneh and Samolghan, Shirvan, and Farouj were
calculated. Linear regression was fitted to disease time progression curves with five population growth models as
exponential, monomolecular, logistic, log-logistic, and gompertz models. The model fitness was determined based
on statistics as coefficient of determination (R2), standard error of estimates (SEE) and adjusted coefficient of
determination (Ra2). The results showed that exponential, monomolecular, logistic, log-logistic, and Gompertz
models were fitted with 5, 27.5, 12.5, 17.5, and 37.5% of the disease in the studied gardens, respectively.
Accordingly, Gompertz model with 96.76% coefficient of determination was selected as the most suitable model
to describe disease progression in North Khorasan province. Rates of increase (rG) per unit of disease in each
vineyard was 0.005 to 0.048 (with an average of 0.026). This is the first report of a study of the progression curve
of grapevine downy mildew in Iran.
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مقدمه
سفیدک داخلی انگور

Plasmopara viticola (Berk.

 & Curt.) Berlese & de Toni.مهمترین عامل کاهش
عملکرد انگور در مناطق دارای آبوهوای معتدل و
مرطوب بوده و در بسیاری از کشورهای دنیا در
سالهای متمادی بهصورت طغیانی درآمده و
خسارتهای جبرانناپذیری را در دنیا بهویژه فرانسه،
ایتالیا ،پرتغال ،مجارستان ،آمریکا ،استرالیا ،برزیل و
نیوزیلند به بار آورده است ;(Gessler et al., 2011
Delmotte et al., 2010; Caffi &Rossi, 2006; Xu,
) .2006; Dubos, 2002; Park et al., 1997این

بیماری با حمله به برگها و میوهها بهخصوص در
شرایط مناسب آب و هوایی (آبوهوای بارانی و رطوبت
نسبی باال) ،یکی از عوامل محدودکنندة تولید انگور به
شمار میرود ) .(Ellis, 2008; Rossi et al., 2005از
بیماری سفیدک داخلی انگور بهعنوان مخربترین
بیماری این محصول در دنیا یاد شده است (Yu et al.,
) ..2017; Rossi et al., 2013در ایران سفیدک داخلی
انگور برای اولین بار توسط اسفندیاری در سال 1325
گزارش شد ) .(Behdad, 1990این بیماری هرساله در
تاکستانهای مناطق مرطوب ایران بهخصوص در
استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،خراسان،
گیالن ،اردبیل ،خوزستان و مازندران خسارت
قابلتوجهی را به بار میآورد .این بیماری در سال
 1347در استان آذربایجان شرقی بهصورت طغیانی
ظاهر شد ) .(Elahinia, 2014در سال  1395نیز بیشتر
محصول تاکستانهای خراسان شمالی را از بین برد.
شدت بیماری در باغهایی که دارای خوشههای متراکم
باشند و از تهویه مناسب برخوردار نباشند بیشتر به
چشم میخورد ).(Khabbaz-jolfaee, 2015
یکی از ابزارهای مهم مدیریت بیماریهای گیاهی،
پژوهشهای اپیدمیولوژیکی آن بیماری است (Agrios,
) .2005در علم اپیدمیولوژی بیماریهای گیاهی ،به
مطالعۀ عواملی که در گسترش بیماری در زمان و
مکان نقش دارند پرداخته میشود (Contreras-
).Medina et al., 2009; Madden et al., 2007
مدلها باعث درک بهتر و سادهتر فرایندهای مختلف
یک بیماری میگردند .با استفاده از مدلسازی تالش

بر این است که تا فرایندهای واقعی یک اپیدمی
بهصورت یک فرمول ساده ریاضی بیان و باعث درک
بهتر عوامل اصلی بروز و گسترش بیماری گردد تا
منجر به توسعه روشهای مدیریتی جهت کنترل مؤثر
و پایدار یک بیماری گردد (Van-Maanen & Xu,
).2003; Brown et al., 1997

بیماری در گیاهان معموالً در سطح پایین شروع
میشود و تعداد کمی از گیاهان را تحت تأثیر قرار
میدهد؛ اما با گذشت زمان میزان و شدت بیماری نیز
تغییر میکند و این تغییرات در اثر تعامل گیاه،
بیمارگر و محیط با گذشت زمان ایجاد میشود .عالیم
بیماری بعد از گذشت مدتی از شروع آلودگی و توسعه
آن در بافتهای میزبان ظاهر میشود .معموالً بیماری
از نزدیک صفر شروع و سپس با شیب مالیم یا تند
افزایش مییابد و در طول زمان ،الگوهای مختلفی از
پیشرفت را نمایان میکنند ) .(Arnesen, 2001افزایش
سریع بیماری و شدت آن با گذشت زمان نشاندهندة
ایجاد یک طغیان است .پژوهشگران بیماریهای
گیاهی از این تغییرات بهعنوان منحنی پیشرفت
بیماری ) (Disease Progress Curveنام میبرند .لذا
منحنی پیشرفت بیماری با اندازهگیری مقدار بیماری
موجود در یک جمعیت گیاهی در زمانهای مختلف به
دست میآید ).(Bowers & Kinkel, 1997
فرایندهای دینامیکی ازجمله تغییر در مقدار
بیماری در جمعیتی از گیاهان در طی زمان ،بر اساس
نرخ تغییر آنها در طی زمان تعریف میشود
) .(Campbell & Madden, 1990منحنیهای رشد
بیماری امکان تجزیهوتحلیل ،مقایسه و طغیانی شدن
بیماری را برای کارشناسان و پژوهشگران فراهم
میآورد ) .(Xu, 2006معمولترین مدلهای پیشرفت
بیماری ،مدلهای رشد جمعیتی نمایی ،تکمولکولی،
لجستیک ،الگلجستیک و گومپرتز هستند (Van-
) .Maanen & Xu, 2003بهرغم اینکه نمیتوان با
استفاده از این مدلها طغیانها را مشخص نمود ولی
پژوهشگران را قادر میسازد که با استفاده از نحوة رشد
جمعیتی بیمارگر ارتباط مناسبی را در روند ظهور و
طغیان بیماری ایجاد نمایند (Van-Maanen & Xu,
) .2003; Nutter, 2001از سوی دیگر انتخاب مدل
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ازآنجهت مهم است که پارامترهای محاسبهشدة مدل،
پایۀ آنالیز آماری را تشکیل داده و مقایسۀ منحنیهای
پیشرفت بیماری را ممکن میسازد ;(Madden, 2006
) .Campbell & Madden, 1990در بررسیهای
انجامشده بر روی برخی از بیماریها مدل گومپرتز
بهعنوان مدل مناسب معرفی شده است از آن جمله
برای بیمارهای زنگ قهوهای گندم (Puccinia
)recondita Eriksoonبا نرخ پیشرفت ،0/07 -0/12
سوختگی برگ ذرت (Cochliobolus heterostrophus
) ،Drechslerبیماری هلندی نارون (Ophiostoma
) ،novo-ulmi Brasierزنگ زرد (Puccinia
) striiformis Westendبا نرخ  ،0/11سفیدک پودری
گندم ) (Blumeria graminis Speerو سپتوریوز
جعفری )(Berger, (Septoria apiicola Spegazzini
) ،1981ویروس خراشهای توتون (tobacco etch
) ، (Madden et al., 1987) virusبیماری لکه زنگی
(Podosphaera
هلو )(Peach rusty spot
)(Furman et al., leucotricha Ellis & Everhart
) ،2003لکه برگی خاکستری سورگوم (Cercospora

) (Tunwari et al., 2014) sorghi Ellis & Everhartو
سفیدک داخلی انگور )(Yu et (Plasmopara viticola
) al., 2017گزارش شده است .در پژوهشهای
انجامشده در تاکستانهای بوردوی فرانسه در طی دو
سال  2007 -2006مدل غیرخطی لجستیک برای
شدت دو بیماری سفیدک داخلی و سفیدک پودری
انگور معرفی شد ) .(Savary et al., 2009مدل
لجستیک بهعنوان بهترین مدل رشد جمعیتی برای
بیماری زنگ هلو در آمریکا (Tranzchelia discolor
(Soto-Estrada
)Fuckelمعرفی گردید
) .&Adaskaveg, 2004در یک پژوهش مدل گومپرتز
برای شبیهسازی بلوغ اووسپوری بیماری سفیدک
داخلی انگور در طی فصل معرفی شد (Rossi et al.,
) .2008در بررسیهای انجامشده بر روی بیماری
پوسیدگی اسکلروتینیایی کلزا در شرایط آب و هوایی
استان گلستان ،مدل گومپرتز بهعنوان بهترین مدل
پیشرفت زمانی بیماری اعالم شد (Aghajani et al.,
) .2009مدل الگلجستیک برای پیشرفت بیماری
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لکهگرد چغندرقند در دزفول بهعنوان مدل برتر در طی
سالهای زراعی  1379-80و  1380-81معرفی شد
) .(Madenian- Mohammadi et al., 2004همچنین،
بررسی پیشرفت رشد بیماری در شرایط کنترلشده بر
روی بیماری بالیت فوزاریومی گندم در دمای 30
درجۀ سلسیوس مدلهای لجستیک و گومپرتز
بهعنوان مدلهای مناسب معرفی شدند (Malihipour
) .et al., 2000مدل گومپرتز در شرایط کنترلشده
بهعنوان مدل مناسب پیشرفت زمانی بیماری ساق
سیاه توتون در شرایط آب و هوایی استان گلستان
انتخاب شد ) .(Sajjadi et al., 2017بهرغم وجود
سطوح باالیی از تاکستانها در استان ،عدم آگاهی از
وضعیت بیماری سفیدک داخلی باعث گردیده تا
هرساله از یکسو شاهد سمپاشیهای بیرویه (حداقل
هفت سمپاشی در طی یک سال) باشیم و از سوی
دیگر آلودگی محیطزیست را به همراه داشته باشد .در
برخی سالها نیز عدم سمپاشی بهموقع باعث
غافلگیری باغداران و طغیان بیماری گردیده است.
بهطوریکه قسمت زیادی از محصول از بین رفته است.
لذا بهمنظور شناخت بهتر پویایی بیماری ،نیاز به
بررسی تغییرات بیماری در طول زمان بوده و پس از
تعیین مدل منطبق با وقوع و همهگیری بیماری،
امکان مبارزه بهموقع با آن وجود داشته باشد؛ بنابراین،
هدف از این پژوهش تعیین مدل مناسب بیماری
سفیدک داخلی انگور در استان خراسان شمالی جهت
توصیف پیشرفت بیماری بود تا امکان تجزیهوتحلیل،
مقایسه و طغیان بیماری را برای کارشناسان و
پژوهشگران فراهم آورد.
مواد و روشها
این بررسی طی فصلهای زراعی سالهای  1397و
 1398در سطح تاکستانهای چهار شهرستان بجنورد،
مانه و سملقان ،شیروان و فاروج در استان خراسان
شمالی انجام شد .تعداد ده تاکستان از هر شهرستان
انتخاب شدند .تمامی تاکستانهای انتخابشده در
استان در محدودة جغرافیایی بین طولهای  50درجه
و  47دقیقه و  52درجه و  15دقیقه شمالی و
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عرضهای  37درجه و  16دقیقه و  37درجه و 32
دقیقه شرقی قرار داشتند بهصورت تصادفی انتخاب
شدند .ارتفاع تاکستانها از سطح دریا بین  831تا
 1219متر متغیر بودند .یادداشتبرداری بر اساس
برنامهای منظم بهصورت هفتگی از اواسط فروردینماه
همزمان با تورم جوانهها از تاکستان انجام شد .برای
تعیین شدت بیماری از درختان آلوده و دارای عالیم
استفاده شد .به همین منظور از هر درخت چهار شاخه
در چهار جهت اصلی شمال ،جنوب ،شرق و غرب با
توجه به طبیعت بیماری انتخاب شده و ثبت اطالعات
صورت گرفت.

موردبررسی در طی دو سال پژوهش رسم شد.
دادههای بهدستآمده از یادداشتبرداری بهصورت
هفتگی با مدلهای رشد جمعیتی شامل
نمایی ) ،(ln(y)=ln(y0)+rEtتکمولکولی (ln[1/(1-
)،y)]=ln[1/(1-y0)]+rMt

لجستیک

(ln[y/(1-

)،y)]=ln[y0/(1-y0)]+rLt

الگلجستیک

ln[y/(1-

]) y)]=ln[y0/(1-y0)]+rLL[ln(tو گومپرتز
) ln(y)]=ln[-ln(y0)]+rGtدر این پژوهش برازش داده
;(Soto-Estrada & Adaskaveg, 2004
شدند
(-ln[-

).Campbell & Madden, 1990

متغیرهای مورداستفاده در این معادلهها شامل
مقدار بیماری ) (yدر زمان مشخص ) ،(tمقدار اولیۀ

تعیین میزان وقوع و شدت بیماری
میزان وقوع بیماری بر اساس تعداد درختان آلوده به
کل درختان موردبررسی با استفاده از معادله =I
 ∑x/N×100محاسبه شد که در آن  Iبیانگر میزان
وقوع بیماری x ،تعداد درختان دارای عالیم بیماری و
 Nتعداد کل درختان موردبررسی هستند .جهت تعیین
شدت بیماری در درختان بیمار از مقیاس ششگانۀ
ارایهشده توسط سینگ و همکاران ( )1996استفاده
شد که شرح این مقیاس ششگانه عبارت است از=0 :
بدون بیماری =1 .آلودگی یک تا ده درصد سطح
برگها =2 .آلودگی ده تا  25درصد سطح برگها=3 .
آلودگی  25تا  50درصد سطح برگها =4 .آلودگی 50
تا  75درصد سطح برگها =5 .آلودگی بیش از 75
درصد سطح برگها ) .(Singh et al., 1996شدت
متوسط بیماری در هر باغ با استفاده از معادلۀ ×100
 S= ∑(xini)/Nمحاسبه شد که در آن  Sبیانگر میزان
شدت بیماری xi ،بیانگر درجۀ شدت بیماری ni ،بیانگر
تعداد درختان بیمار در درجۀ iام بیماری و  Nبیانگر
تعداد کل درختان ارزیابیشده هستند (Cardoso et
).al., 2004

منحنی پیشرفت بیماری و برازش دادهها
بهمنظور بررسی دینامیک بیماری سفیدک داخلی
انگور در استان خراسان شمالی در طی مراحل
پژوهش ،ابتدا منحنی پیشرفت بیماری بهصورت نمودار
شدت متوسط بیماری در واحد زمان برای کلیه مناطق

بیماری ) (y0و نرخ افزایش بیماری برای هر مدل
هستند.

)(r

تجزیهوتحلیلهای آماری
آمادهسازی و ترسیم نمودارها توسط نرمافزار
( Microsoft Excel 2010شرکت  )Microsoftو
تجزیهوتحلیلهای آماری دادهها توسط نرمافزار
StatGraphics Centurion XVII, Version 15.2.05
(شرکت (StatPoint Technologies Inc. VA. USA

انجام و میانگین دادهها با آزمون چنددامنهای دانکن
مقایسه شد.
نتایج و بحث
نتایج نشان دادند که میزان وقوع بیماری در طی دو
سال  1397و  1398به ترتیب بین  1/2-26و 4/6-96
درصد متغیر بوده است ،درحالیکه میزان شدت
بیماری در دو سال یادشده به ترتیب بین  1/2-6/6و
 6/4-44/6درصد ثبت گردید .میانگین میزان شدت
بیماری در دو سال یادشده به ترتیب  3/4و 25/82
درصد برآورد گردید.
با استفاده از رگرسیون خطیشدة منحنیهای
پیشرفت بیماری با پنج مدل رایج رشد جمعیتی شامل
نمایی ،تکمولکولی ،لجستیک ،الگلجستیک و
گومپرتز تطابق داده شدند (شکل  .)1نتایج حاصل از
تجزیهوتحلیل رگرسیون خطی جهت بررسی پیشرفت
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. آمدهاند2  و1  در جدولهای1398  و1397 سالهای

بیماری سفیدک داخلی انگور در هر تاکستان در طی

.) منحنیهای رشدی (شدت در برابر زمان) بیماری سفیدک داخلی انگور در استان خراسان شمالیy*(  شکل خطیشدة.1 شکل
) مدل تکمولکولیb ،)Bojnourd18-3 ) مدل نمایی (تاکستانa .بهعنوان نمونه چندین مورد در این شکل ارایه شده است
) مدلe ) وFarooj18-5 ) مدل الگلجستیک (تاکستانd ،)Bojnourd18-7 ) مدل لجستیک (تاکستانc ،)Mane 18- 9(تاکستان
. زمان بهصورت تعداد روز از اول فروردینماه در نظر گرفته شده است.)Bojnourd19-6 گومپرتز (تاکستان
Figure 1. Linear (y *) growth curves (intensity versus time) of grapevine downy mildew in North
Khorasan province. As an example, several cases are presented in this figure. a) Exponential model
(Bojnourd18-3 vineyard), b) Monomolecular model (Mane vineyard 18-9), c) Logistic model
(Bojnourd18-7 vineyard), d) Log-logistic model (Farooj18-5 vineyard), and e) Gompertz model
(Vineyard Bojnourd19-6). Time was regarded as the number of days since April.

 نتایج حاصل از ارزیابی منحنیهای پیشرفت بیماری سفیدک داخلی انگور در چهار شهرستان بر اساس تعداد باغهای.1 جدول
.1398  و1397 دارای برازش با هر مدل در سالهای
Table 1. Results of evaluation of progression curves of grapevine downy mildew in the four studied
counties during 2018 and 2019.
Model

Bojnourd

Mane and

Farooj

Samalghan

Shirvan

Province

Percentage

18

19

18

19

18

19

18

19

18

19

18

19

Total

Exponential

1

0

1

0

1

0

1

0

4

0

10

0

5

Monomolcular

5

0

5

1

3

2

3

3

16

6

40

15

27.5

Logestic

2

0

0

0

4

1

2

1

8

2

20

5

12.5

Log-logestic

2

1

2

2

1

2

2

2

7

7

17.5

17.5

17.5

Gompertz

0

9

2

7

1

5

2

4

5

25

12.5

62.5

37.5
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 نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون خطیشده منحنی رشد بیماری سفیدک داخلی انگور بعد از برازش پنج مدل رشد در.2 جدول
.1398  و1397 چهار شهرستان استان خراسان شمالی در سالهای
Table 2. Results of linear regression analysis of growth curve of grapevine downy mildew after fitting
five growth models in four studied counties of North Khorasan province in 2018 and 2019.
Region

Year

R2(%)
96.23

0.003

R*2(%)
95.29

Logestic
Log-logestic

88.52
97.19

0.29
0.143

85.65
96.48

Exponential
Gompertz
Monomolcular
Logestic
Log-logestic
Exponential
Gompertz
Monomolcular

88.23
91.51
91.04
91.98
94.2
89.56
94.7
95.7

0.288
0.061
0.065
0.48
0.408
0.484
0.154
0.001

85.29
89.39
88.81
89.98
92.75
86.96
93.39
94.84

Logestic
Log-logestic
Exponential
Gompertz
Monomolcular
Logestic
Log-logestic
Exponential
Gompertz
Monomolcular

87.78
97.5
87.68
90.06
87.97
87.5
93.12
85.2
93.08
91.83

0.259
0.117
0.258
0.048
0.053
0.623
0.462
0.628
0.056
0.006

85.34
97
85.21
88.07
85.56
85.01
91.75
83.24
91.7
90.19

Logestic
Log-logestic
Exponential
Gompertz
Monomolcular
Logestic
Log-logestic
Exponential
Gompertz
Monomolcular

94.96
87.77
87.62
89.17
91
89.96
91.8
89.04
92.59
91.66

0.079
0.248
0.335
0.341
0.025
0.483
0.409
0.478
0.127
0.002

93.96
85.33
85.14
87.02
88.25
87.45
90.01
88.75
90.74
89.99

Logestic
Log-logestic

84.81
95.74

0.285
0.15

81.78
94.89

Exponential
Gompertz
Monomolcular
Logestic
Log-logestic
Exponential
Gompertz

84.67
86.69
92.22
88.63
92.07
87.83
92.49

0.282
0.06
0.015
0.485
0.348
0.484
0.109

81.61
84.03
90.28
85.79
90.41
86.78
90.61

2018
Bojnourd
2019

2018
Mane and
Samalghan
2019

2018
Farooj
2019

2018
Shirvan
2019

SEE

Model
Monomolcular

 (ضریب تبیینRa2  (انحراف معیار محاسبات) وSEE ،) (ضریب تبیینR2 آمارههای مورداستفاده جهت دستیابی به بهترین برازش برای مدلها شامل
.تعدیلشده) هستند
2
The statistics used to determine the fitness of the models are: R (coefficient of determination), SEE (standard error of
the estimate) and Ra2 (adjusted coefficient of determination).

 بهترین معادالت رشدی تعیینشده برای توصیف بیماری سفیدک داخلی انگور در مناطق موردمطالعه در طی سالهای.3 جدول
.پژوهش در استان خراسان شمالی
Table 3. Best determined growth equations to describe the grapevine downy mildew in the studied areas
during the two years of 2018 and 2019 in North Khorasan Province.
Region
Bojnourd
Mane
and
Samalghan
Farooj
Shirvan

Year
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019

Fitness model
Monomolcular
Gompertz
Monomolcular
Gompertz
Logestic
Gompertz
Monomolcular
Gompertz

Linear equation
Ln[1/(1-y)]=(0.00112907)*t-0.00733442
-Ln[-Ln(y)]=(0.0645267)*t-2.98963
Ln[1/(1-y)]=(0.000382804)*t-0.0012
-Ln[-Ln(y)]=(0.0542668)*t-2.83153
Ln[y/(1-y)]=(0.0519661)*t-5.56825
-Ln[-Ln(y)]=(0.0445971)*t-2.6325
Ln[1/(1-y)]=(0.000536018)*t-0.00054119
-Ln[-Ln(y)]=(0.0379466)*t-2.48858

R2(Percentage)
96.23
94.70
95.70
91.70
94.96
92.59
91.66
92.49

. ضریب تبیین مدل استR2 ( وt) ( در زمان مشخصy) مقدار بیماری
.The amount of disease (y) at a given time (t) and R 2 is the model's explanation factor

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،51شمارة  ،1بهار و تابستان 1399

هر پنج مدل موردبررسی توانستند توصیف قابل
قبولی از پیشرفت بیماری سفیدک داخلی انگور در
واحد زمان را ارایه دهند (جدول  .)1با استفاده از
آمارههایی چون ضریب تبیین ،خطای محاسباتی
استاندارد ،ضریب تبیین تعدیلشده و نیز نمودار
باقیماندهها بهترین مدل برای هر تاکستان در هر سال
انتخاب گردید (جدول  .)1درنهایت مدل گومپرتز با
استفاده از آمارههای یادشده بهعنوان بهترین مدل در
طی دو سال پژوهش برای توصیف پیشرفت زمانی
بیماری سفیدک داخلی انگور در استان خراسان
شمالی انتخاب شد .مدل گومپرتز توانست در طی دو
سال پژوهش در  37/5درصد از تاکستانهای استان
توصیف درستی از پیشرفت بیماری با ضریب تبیین
 96/76درصد را داشته باشد (جدول  .)1در این
بررسی مدل تکمولکولی با  27/5درصد و مدل
الگلجستیک نیز با  17/5درصد توصیف درست از
پیشرفت بیماری به ترتیب در مکانهای دوم و سوم
قرار گرفتند و مدل نمایی نیز با  5درصد توصیف
درست از پیشرفت بیماری در تاکستانهای
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موردمطالعه در مکان پنجم قرار گرفت .درنهایت
معادالت مناسب برای هر مدل پیشرفت بیماری
سفیدک داخلی انگور در هر منطقه-سال در طی دو
سال پژوهش در استان خراسان شمالی ارایه گردید
(جدولهای  2و .)3
با توجه به توصیف مناسب پیشرفت بیماری توسط
مدل گومپرتز ،بررسیهای انجامشده اختالف معنیدار
بین نرخ پیشرفت بیماری بر اساس مدل گومپرتز )(rG
در هر سال و درمجموع دو سال بین مناطق چهارگانۀ
استان را نشان میدهد (جدول تجزیه واریانس ارایه
نگردیده است) .باالترین نرخ مربوط به سال 98
(متوسط  )0/035و کمترین نرخ مربوط به سال 97
(متوسط  )0/018بود .متوسط نرخ گومپرتز برای دو
سال موردپژوهش  0/026بود .در بین شهرستانها
درمجموع دو سال پژوهش ،بیشترین نرخ مربوط به
شهرستان بجنورد (متوسط  )0/0398و کمترین نرخ
مربوط به شهرستان شیروان (متوسط  )0/0182بود
(شکل .)2

شکل  .2مقایسۀ نرخ مدل گومپرتز درمجموع دو سال پژوهش در بیماری سفیدک داخلی انگور در استان خراسان شمالی
Figure 2. Comparison of the Gompertz model rate in a total of two years of research on grapevine downy
mildew in North Khorasan province

با بررسی تاکستانهای استان در طی این پژوهش
مشاهده شد که مقادیر متفاوتی از میزان آلودگی
تاکستانها به بیماری سفیدک داخلی انگور در منطقۀ

موردمطالعه به چشم میخورد که در فصل نتایج
ارایهشده است .بهگونهای که تمامی باغهای
موردمطالعه در سال  97دارای آلودگی کمتر از 10
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درصد داشتهاند .با انجام طبقهبندی تاکستانها طی دو
سال بررسی بر اساس میزان شدت نهایی بیماری،
مشخص شد که  55درصد باغها دارای شدت آلودگی
کمتر از  10درصد بوده و فقط  11/25درصد از باغها
(همگی در شهرستان بجنورد) دارای شدت بیماری
بیش از  40درصد بودند .وضعیت شدت بیماری در
چهار شهرستان موردپژوهش بر اساس آمار سالهای
گذشته و سالهای موردمطالعه نشان داد که در
شهرستان بجنورد در اکثر سالها (از سال  1392تا
 )1398بیماری سفیدک داخلی ظاهر گردیده و میزان
شدت آن نسبت به سایر شهرستانها باالتر بوده است
(شکل  .)2در توجیه علت باالتر بودن نرخ پیشرفت
بیماری در شهرستان بجنورد نسبت به سایر نقاط
استان میتوان به موارد زیر اشاره کرد .قرار گرفتن
تاکستانهای شهرستان بجنورد در داخل رشتهکوه
البرز باعث گردیده تا در فصل بهار شرایط مساعد یعنی
رطوبت کافی ،بارشهای متعدد و دمای مناسب برای
عامل این بیماری که از گروه شبه قارچهای اوومیست
است ،فراهم گردد .عالوه بر این ،رقم کالهداری که از
گونۀ  V. viniferaاست بهعنوان رقمی با حساسیت باال
به بیماری سفیدک داخلی انگور در شهرستانهای
بجنورد و مانه و سملقان کشت و پرورش مییابند .در
شهرستان مانه و سملقان داشتن آبوهوای گرم باعث
میشود که با وجود رقم حساس در تاکستانهای
شهرستان ،اما کاهش میزان رطوبت نسبی هوا که با
کاهش میزان بارش همراه است سبب شده که شرایط
برای ظهور بیماریهای هوازاد که نیاز به رطوبت باال
دارند ،فراهم نگردد .در شهرستانهای شیروان و فاروج
وجود آبوهوای معتدل سرد باعث کاهش میزان
فعالیت این بیماری میگردد .مرحله حساس انگور به
بیماری سفیدک داخلی انگور که مرحله گلدهی است
در اواسط اردیبهشت تا اواسط خردادماه در استان رخ
میدهد.
نتایج حاصل از ارزیابی منحنی پیشرفت بیماری
سفیدک داخلی انگور با استفاده از رگرسیون غیرخطی
(که بهصورت خطیشده استفاده شدند) در چهار
شهرستان استان در طی دو سال پژوهش نشان دادند

که در سال  97مدل تکمولکولی با بیشترین برازش
بهترین مدل توصیفی از روند پیشرفت بیماری بوده
است .مدل تکمولکولی اساساً برای بیان بیماریهای
تکچرخهای استفاده میشود که نتایج نشان میدهند
به دلیل مساعد نبودن شرایط محیطی بیماری
چندچرخهای سفیدک داخلی انگور رفتار تکچرخهای
را از خود نشان داده است .بااینوجود ،در سال 98
مدل گومپرتز با  62/5درصد ،نشاندهندة رفتار
چندچرخهای بیماری بود .با بررسی شرایط محیطی دو
سال مشاهده میگردد که شرایط محیطی در سال 98
برای این بیماری مساعدتر بوده است .درمجموع دو
سال پژوهش نیز مدل گومپرتز با  37/5درصد بهعنوان
مدل برتر در دو سال عمل کرد (جدول .)1
نرخ پیشرفت بیماری در مدل گومپرتز ) (rGدر
اپیدمیهای مختلف دارای مقادیر مختلفی هستند .در
بیشتر گزارشهای انجامشده برای بیماریهای برگی
نرخ گومپرتز مقادیر کمتر از  0/1هستند .کارآیی این
مدل برای بیمارهایی چون زنگ قهوهای گندم،
سوختگی برگ ذرت ،بیماری هلندی نارون ،زنگ زرد و
سفیدک پودری گندم ،سپتوریوز جعفری ،ویروس
خراشهای توتون ،بیماری لکه زنگی هلو و لکه برگی
خاکستری سورگوم گزارش شده است .در این پژوهش
نیز میزان نرخ رشد گومپرتز از  0/005تا  0/048متغیر
بود .این نتایج نشان میدهند که طغیان این بیماری
در طی دو سال پژوهش از روند افزایشی نسبتاً کندی
برخوردار بوده است.
شبه قارچ  P. viticolaبرای ایجاد آلودگی اولیه
نیاز به بارش دارد .نتایج نشان دادند در زمانی که در
اوایل فصل (فروردین و اردیبهشتماه) تعدد بارشها را
داشته باشیم ،آلودگی اولیه بهسرعت رخ داده و در
سالهای با میزان بارش پایین (سالهای کمباران)
آلودگی اولیه بهکندی صورت گرفته و بیماری ظاهر
نمیشود و یا به آستانۀ زیان اقتصادی نمیرسد.
آلودگی ثانویه زمانی اتفاق خواهد افتاد که حداقل
رطوبت (حدود  44درصد) وجود داشته باشد .ازاینرو
در سالهای کمباران ،نرخ رشد بیماری سفیدک داخلی
انگور پایینتر از سالهای پرباران است .نتایج این
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پژوهش نیز نشان دادند که بر اساس مدل گومپرتز
سال  97به دلیل کمباران بودن دارای نرخ رشد
پایینتر بوده است.
در برازش مدلهای رشد جمعیتی با دادههای
یادداشتبرداری شده باید از زیستشناسی بیمارگر نیز
استفاده کرد .استفاده از شکل منحنی برای تعیین
مدل بهتنهایی میتواند گمراهکننده باشد .دادههای
مشاهدهای انتهای خط مدل ،دارای وزن نادرستی در
تعیین برازش مدل خواهند داشت .این امر کامالً
امکانپذیر بوده که یک سری داده بتوانند برازش
یکسانی را با مدلهای تکچرخهای و چندچرخهای
نشان دهند و ممکن است دادههایی از یک اپیدمی
تکچرخهای ناشناخته برازش بهتری با یک مدل
چندچرخهای بدهد ) .(Arnesen, 2001این وضعیت در
مورد دادههای مشاهدهای این پژوهش نیز دیده شد و
هر پنج مدل رشد جمعیتی توانستند پیشرفت بیماری
سفیدک داخلی انگور را در استان خراسان شمالی تا
حد قابل قبولی توصیف نمایند (جدول  .)1بر اساس
نتایج بهدستآمده میتوان بیان نمود بیماری سفیدک
داخلی در شرایط مساعد آب و هوایی در استان
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خراسان شمالی بهخوبی توسط مدل گومپرتز قابل
توصیف است .این در حالی است که در سایر باغها هم
مدل گومپرتز برازش خوبی از خود نشان داده است
ولی بهترین مدل نبوده است .این نتایج نشان میدهند
که بیمارگر از سالی به سال دیگر با توجه به شرایط
آب و هوایی رفتارهای زیستی متفاوتی را نشان
میدهد؛ بنابراین بهمنظور کاهش میزان خسارت
بیماری بایستی میزان شدت آن را کاهش و در
مدیریت کنترل مدنظر قرار داد .آنچه در مدیریت
کنترل بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که با
بازدیدهای هفتگی از باغها و برازش دادههای مدلهای
مورداستفاده ،درصورتیکه بهترین برازش با مدل
گومپرتز را داشته باشند ،قبل از رسیدن نرخ رشد
بیماری به نرخ متوسط  0/026باید از روشهای کنترل
برای جلوگیری از خسارت بیمارگر استفاده نمود.
همچنین شرایط آب و هوایی و توپوگرافی شهرستان
بجنورد نسبت به سایر شهرستانهای موردمطالعه
جهت توسعه بیماری مناسبتر بوده و بیماری سفیدک
داخلی از شدت بیشتری برخوردار است.
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