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 چکيده

پوسیدگی میوه نیز سبب ایجاد خسارت شود. با توجه به ردیابی با  تواندی درختان سیب، میعامل شانکر شاخه و تنه Diplodia seriataقارچ 

ژنوتیپپا امیپپدبخش   14حساسیت نسبی    1396و    1395های  کرج، طی سال  -شهربیماری در کلکسیون سیب بومی ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال

. به این شدپوسیدگی سیاه میوه بررسی    عامل بیماریدلیشز و فوجی در شرایط آزمایشگاه و باغ در برابر  سیب بومی و همچنین ارقام تجاری گلدن

زنی شدند. شدت بیماری در باغ براساس میانگین رشپپد زخپپ  بپپه ایهجوان قارچ مهای ریسههفته قبل از زمان برداشت، توسط  2-3ها  منظور، میوه

زنی، تعیین شپپد. روز پس از مایه پنج( و در آزمایشگاه براساس میانگین قطر زخ  mm/degree-dayروزانه )  دمایازای افزایش هر یک درجه واحد  

 T5و  MN8, DO-P-SH, B-K-KH, GO-N3, MD-N2هپپای وتیادر گروه حساس؛ ژن H1-SHو  SSB, TR1های ژنوتیاآمده، دستبراساس نتایج به

و رقپپ  فپپوجی در کپپ س  ME6و  KH2, S-O-G; MN10, SBAهپپای دلیشز در گروهی با حساسیت متوسپپط؛ و ژنوتیابه همراه رق  تجاری گلدن

اما بین قطپپر زخپپ  و ،  سفتی بافت میوه نشان دادشدت بیماری با  داری را بین  های این مطالعه همبستگی منفی معنیداده  حساسیت ک  قرارگرفتند.
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Abstract 

Diplodia seriata is the causal agent of apple limb and trunk cankers as well as fruit black rot. Disease was detected in the Iranian apple 

collection located at horticultural research station of Kamal-shahr, Karaj. Fourteen apple promising genotypes and two commercial cultivars 

(Golden Delicious and Fuji) were tested in the field and laboratory for their relative susceptibility to the pathogen,  during 2016-2017. The 

fruits were inoculated in the field at 2 to 3 weeks before harvest with fungal mycelia from 11-day-old cultures of PDA medium. In the 

laboratory, detached fruits were inoculated similarly. Genotypes were classified for susceptibility to the fungus by determin ing disease 

severity of attached fruits in the field based on lesion expansion (mm/degree-day), and on detached inoculated fruits in laboratory according 

to the mean lesion diameter, both 5 days after inoculation. Based on the laboratory and field data, Iranian genotypes were classif ied into three 

relative susceptibility groups: most susceptible: TR-1, SSB, and H1-SH; moderately susceptible: MD-N2, GO-N3, B-K-KH, DO-P-SH, 

MN8, T5 and Golden Delicious; least susceptible: SBA, MN10, S-O-G, KH2, ME6 and Fuji. There was a negative correlation between 

disease severity and flesh firmness, but total solid soluble (TSS) and lesion diameter were not correlated in both experiment s.  
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 مقدمه

از جملپپه  Botryosphaeriaهای مختلپپج جپپنس گونپپه

دار دار و دانپپهی درختپپان میپپوه هسپپتهشدهبیمارگرهای شناخته

های برخپپی از دیگپپر گونپپه. (Slippers et al., 2007)باشپپند می

های ایپپن قپپارچ در نادرختان میوه و جنگلی نیز به عنوان میزب

 Phillips, 1998; Castillo-Pando etاند )دنیا و ایران معرفی شده

.al., 2001; Phillips, 2002; van Niekerk et al., 2004; Lazzizera 

.et al., 2008; Abdollahzadeh et al., 2013 a, b; Mirabolfathy, 

2013; Mohammadi et al., 2013, 2014) .ی گونپپپپه

"Botryosphaeria" obtusa (Schwein.) Shoemaker  فرم جنسپپی

عامل ایجپپاد پوسپپیدگی سپپیاه  .Diplodia seriata De Notقارچ 

، (Frog-eye spot)ای لکه برگی چش  قورباغه ،(Black rot)میوه 

درختپپان  (Shoot dieback)و مپپرس سرشپپاخه  (Canker)شانکر 

 ,.Beisel et alکاری دنیا است )بسیاری از مناطق سیب  سیب در

.1984; Jones and Aldwinckle, 1990; Borovinova, 2000; 

Trapman et al., 2008).  گزارشات متعددی حضور این گونه را

 کننپپدمیزبپپان گیپپاهی ت ییپپد می  250ی روی بپپیش از  یبه تنهپپا

(Farr et al., 2008) . عامل بیماری ضمن ایجاد شپپانکر بپپر روی

شاخه و تنه درختان سیب، از طریق ایجاد پوسیدگی میپپوه نیپپز 

ی چپپوو و شود. بیمارگر در پوسپپت مپپردهسبب خسارت می

گذرانی شپپده زمسپپتانهای مومیائیهمچنین در شانکرها و میوه

اسپورها آزاد های بهاره، اولین گروه  نموده و با شروع بارندگی

شوند. بیشترین آزادی اسپورها در زمپپان گلپپدهی درختپپان می

در تمام طول فصپپل ادامپپه   باشد، اگرچه تولید کنیدیسیب می

هپپا و معمپپوز  از دارد. آلودگی میوه، همزمان با ریپپزش گلبرس

افتپپد. ع ئپپ  بیمپپاری روی طریق منافذ طبیعی گیپپاه اتفپپا  می

ای و غالبپپا  در های قهوهلکه های سبز و کوچک به صورتمیوه

هپپای درحپپال رشپپد  پپاهر میوه (Calyex-end)ناحیپپه گلگپپاه 

ع ئ  بیماری تا زمان بلپپوغ میپپوه شود. در برخی موارد نیز  می

قابل رویت نیست. با پیشرفت بیماری، گوشت میپپوه در محپپل 

پوسیدگی تغییر رنگ داده، اما همچنان سپپفت و چرمپپی بپپاقی 

شپپوند. تدریج پوسیده و مومیپپایی میهای آلوده بهماند. میوهمی

های مستمر میپپوه در طپپول تابسپپتان و حتپپی در زمپپان آلودگی

هپپا و گپپاه از های کوتیکپپول، زخ انبارمانی، از طریپپق شپپکا 

درجه سلسیوس   20-24. دمای  شودها انجام میطریق عدسک

ساعت رطوبت برای آلودگی میوه، مناسب گزارش   9و حدود  

. (Jones and Aldwinckle, 1990; Travis et al., 2019) شده است 

 Botryosphaeriaهای  مطالعات نشان داده است که نقپپش گونپپه

تواند از در آو و هوای گرم به عنوان عامل پوسیدگی میوه می

هپپا در ایجپپاد شپپانکر باشپپد تپپر از نقپپش آننظر اقتصادی مه 

(Taylor, 1952; Schoeneweiss, 1975; Wene and 

Schoeneweiss, 1980 .) 

 جنپپوودر  وهیم یرو D. seriataاز قارچ  یناش خسارت

 ,.Jones and Aldwinckleدرصپپد ) 50متحپپده تپپا  الت یا یشرق

 درصپپد 25 تپپا هلنپپد در ب یسپپ  کیپپ ارگان باغپپات در و( 1990

(Trapman et al., 2008 )یدر حپپال نیپپ ا .است  شده زده نیتخم 

 کی لندیوزیانگلستان و ن یهایارک وهیم در D. seriataاست که 

در  .(Laundon, 1973) شپپودیم محسوو هیثانو  جیضع مارگریب

 یچنپپدان  یاقتصپپاد  ت یاهم  ازقارچ،  این  از    یناش  یماریب  یلیش

 دربیمپپاری  .(Latorre and Toledo, 1984)باشپپدبرخپپوردار نمی

 ب یسپپ   کیپپ ارگان  بپپاغ  کیپپ   از  2007  سپپال  در  بپپار  نیاول  آلمان

  درصپپد  5 از  ش ی بپپ سپپال در همان    آن  خسارت  زانیم  و  گزارش

 مپپا، کشپپور در. (Quast and Weber, 2008)  شپپد   زده   ن ی تخمپپ 

ی دگ یپوسپپ  مختلپپج عوامپپل  خسارت  زانیماط عات دقیقی از  

 باغات  در  عمدتا ی  ماریب  ع ئ   اگرچه  ؛وجود ندارد  ب یس  وهیم

 .  شودیم مشاهده

منپپابع بیماری پوسیدگی سیاه میوه سیب از طریق حپپذ  

شپپده و همچنپپین های مومیائیآوری میوهآلودگی از قبیل جمع

 ;Biggs and Miller, 2004)ها، قابل کنترل است  کشکاربرد قارچ

Brockamp and Weber, 2014)کارگیری منابع مقاومت بپپرای . به

طور کامپپل شپپناخته و های پوسیدگی میپپوه بپپهمدیریت بیماری

ری از ارقپپام سپپیب در بررسی نشده و حساسپپیت نسپپبی بسپپیا

 برابپپپر بیمپپپاری همچنپپپان ناشپپپناخته بپپپاقی مانپپپده اسپپپت 

(Biggs and Miller, 2004) برخی مطالعات نشان داده است کپپه .
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هپپای سپپیب در برابپپر عوامپپل متنپپوع پتانسیل ارقپپام و ژنوتیا 

قارچی مولد آلودگی تنه و پوسیدگی میوه متفپپاوت اسپپت. در 

واریته سپپیب بپپه   22ت  ترین تحقیق انجام شده، حساسیقدیمی

بررسی و نتایج نشان داد که همه ارقپپام مپپورد  D. seriataقارچ 

در تحقیقی دیگپپر بپپرای . (Foster, 1937) مطالعه حساس بودند

ارزیابی حساسیت میوه سیب به قارچ عامپپل پوسپپیدگی سپپیاه، 

در گپپروه بسپپیار حسپپاس و  Orin, Pristine, Sunriseارقپپام 

 ,Creston, Golden Delicious, Enterprise, Gala Supremeارقپپام

Braeburn, Fuji, GoldRush بنپپدی مقاوم طبقهدر گپپروه نیمپپه

 ,Suncrisp, Ginger Gold, Senshuشپپدند. سپپایر ارقپپام شپپامل

.Honeycrisp, PioneerMac, Fortune, NY75414, Golden 

Supreme, Shizuka, Cameo, Sansa,Yataka  نیپپز از حساسپپیت

زنی . مایپپه(Biggs and Miller, 2004)طی برخوردار بودنپپد متوس

رق  سیب در بلغارستان   10ی  سالههای جوان یکمیوه و شاخه

ی ارقام ی کلیههای جوان، میوهنیز نشان داد که ع وه بر شاخه

. براسپپاس (Borovinova, 2006)مورد آزمایش، حسپپاس بودنپپد 

ب در برابر بیماری، ترین ارقام سیشده، حساستحقیقات انجام

باشپپند کپپه پتانسپپیل می Dalinbel, Gerlinde, Elstarارقامی نظیر 

شده را به صورت مومیائی روی های سقط جنیننگهداری میوه

 .(Brockamp and Weber, 2014)درخت دارند 

 و D. malorum, D. seriataهای در ایپپپران، گونپپپه

D. Bulgarica درختپپان سپپیب از زای عنوان عوامپپل بیمپپاریبه

های آذربایجپپان غربپپی و کرمانشپپاه جداسپپازی و ناباغات است

هپپا روی میپپوه سپپیب بپپه اثبپپات رسپپیده اسپپت بیمپپاریزائی آن

.(Hanifeh et al., 2010, 2013, 2014; Ketabchi and Ghoosta, 

2013; Nourian et al., 2013; Abdollahzadeh, 2015) همچنپپین .

 1394-1395  هایاصپپله سپپالبراساس گزارشات موجود، در ف

ع ئ  پوسیدگی سیاه میوه در بزرگترین کلکسیون سیب بپپومی 

 شپپهر کپپرجواقپپع در ایسپپتگاه تحقیقپپات باغبپپانی کمالایپپران 

. دامیپپار و همکپپاران (Damyar et al., 2018)مشاهده شده است 

در اغلپپب  را Diplodiaی خود، حضور جنس مطالعات اولیهدر 

ثبات رساندند؛ اگرچپپه سپپایر بیمارگرهپپای های آلوده به انمونه

هپپای آلپپوده جداسپپازی  مولد پوسیدگی میپپوه نیپپز از برخپپی بافت 

   شدند. 

در این پژوهش با هد  تکمیل شناسنامه ارقام در دست 

العمل چهارده ژنوتیا امیپپدبخش سپپیب بپپومی معرفی، عکس

دلیشز و فپپوجی در برابپپر قپپارچ ایران و نیز ارقام تجاری گلدن

در شپپرایط بپپاغ و  D. seriataعامپپل پوسپپیدگی سپپیاه میپپوه 

 آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته است.  

 

 هامواد و روش

، پتانسپپیل ژنتیکپپی چهپپارده ژنوتیپپا تحقیپپقدر ایپپن 

پ سپپ  سپپیب بپپومی امیدبخش سیب موجود در کلکسیون ژرم

 ,B-K-KHج )شپپاملکپپر -شپپهرایستگاه تحقیقات باغبانی کمال

.DO-P-SH, GO-N3, H1-SH, KH2, MD-N2, ME6, MN10, 

MN8, SBA, S-O-G, SSB, T5, T-R1)  و نیپپز ارقپپام تجپپاری

و  (Attached fruit)دلیشپپز و فپپوجی، در شپپرایط بپپاغ گلدن

از نظپپر میپپزان حساسپپیت بپپه  (Detached fruit)آزمایشپپگاه 

هپپا . ایپپن ژنوتیا شپپدبررسی  (D. seriata)پوسیدگی سیاه میوه 

آوری و برخپپی از اند. محپپل جمپپعروی پایه بذری مستقر شده

هپپا قپپب   منتشپپر شپپده اسپپت های این ژنوتیا ترین ویژگیمه 

(Dastjerdi et al., 2020). 

ه و از شپپاخ 1388در تابسپپتان  D. seriataقارچ ی جدایه

دلیشز در باغات ارومیه جداسازی، تنه درختان سیب رق  گلدن

 سپپیب   ی و میپپوه   هپپا ی نهال زائی آن روی تنپپه شناسائی، و بیماری 

 (؛Hanifeh et al., 2014دلیشز به اثبات رسپپیده بپپود )رق  گلدن

مجددا  آزمپپون اثبپپات بیمپپاریزائی ایپپن  1394لیکن در زمستان 

دلیشز انجام و سپس بپپرای ی سیب رق  گلدنجدایه روی میوه

 .شدمطالعات مقاومت، استفاده  

ها در آزمایشگاه و نیز در شرایط باغ، مطابق زنی میوهمایه

انجپپام شپپد.  (Biggs and Miller, 2004)روش بیگپپز و میلپپر 

هپپایی بپپا  پپاهر ی آزمایش در شپپرایط بپپاغ، میوهمنظور اجرابه

جهت مختلج هپپر درخپپت انتخپپاو و بپپرای   4کام   سال  در  

هفته قبل از   2-3زنی حدود  گذاری شدند. مایهزنی ع مت مایه
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عمدتا  براسپپاس متوسپپط تپپاریخ   وتاریخ برداشت هر ژنوتیا،  

های کیفپپی از های قبل و همچنین ارزیابیرسیدن میوه در سال

انجپپام یل آزمون تست نشاسته و شپپروع تغییپپر رنپپگ بپپذر،  قب

پنبپپه زنی، با استفاده از چوو(. برای مایه4و    2ول  اگرفت )جد

در   mm  10و عمپپق    mm  2، زخمی به قطپپر  سترون  کنسوراخ

های سال  و عاری از هرگونه آلودگی )کپپه توسپپط اتپپانول میوه

ای از ضدعفونی شده بودند( ایجاد شد. سپس قطعه  درصد  75

آگپپار   -زمینیسپپیب روزه قارچ روی محپپیط    11جوان و    هیج

(potato dextrose agar)  در محپپل زخپپ  قپپرار گرفتپپه و جهپپت

هپپا حفظ رطوبت با پارافیل  مسدود شپپد. در آزمایشپپگاه، میوه

دار پ ستیکی های دروروش فو ، در سینیزنی بهس از مایهپ

درجپپه سلسپپیوس نگهپپداری   21-23قرار گرفتپپه و در دمپپای  

ها توسط قراردادن پنبه مرطپپوو در شدند. رطوبت داخل جعبه

ها تامین شد. در هر دو آزمپپایش، ع ئپپ  بیمپپاری و میپپزان آن

به   پیشرفت بیمارگر بر روی سطح میوه و سپس درون گوشت،

برداری زنی( یادداشپپت روز پپپس از مایپپه  7صورت روزانه )تا  

 0-150گیری قطر زخ  با استفاده از کولیس دیجیتالشد. اندازه

انجام گرفت. برای هر ژنوتیا در هر  Shoka gulfمدل  مترمیلی

عدد میپپوه در سپپه تکپپرار   21-30آزمایش )باغ یا آزمایشگاه(،  

ورت ک  باردهی ژنوتیا و در ص  مشاهده  10)هر تکرار شامل  

هپپای شدند. برای میوه  زنیمیوه در هر تکرار( مایه  7موردنظر،  

میوه در هر آزمایش( از محیط عپپاری از بیمپپارگر   3-5شاهد )

استفاده شد. برای اثبات حضور قارچ در بافت میوه، جداسازی 

های مجدد عامل بیماری به صورت تصپپادفی از برخپپی نمونپپه

ی . ززم به ذکر است در پایان دورهشد  سازی شده انجام  آلوده

شپپده از بپپاغ زنیهپپای مایهی میوهبرداری در باغ، کلیهیادداشت 

 خارج و معدوم شدند.

 تعيين ارتباط صفات فيزیکوشيميائي ميوه با حساسيت ارقام

جهت بررسی ارتباط صپپفات کیفپپی میپپوه بپپا حساسپپیت 

عدد   6برداری قبلی، از هر ژنوتیا  ها، همزمان با نمونهژنوتیا 

برداشپپت شپپد.   مشاهده(  2میوه در سه تکرار )هر تکرار شامل  

استفاده از پنترومتپپر  با (Fruit firmness)گیری سفتی بافت اندازه

متپپر، میپپزان میلی 11با پپپروو  (Fruit Tester TM, Italy) دستی

متر به کمپپک رفراکتپپو  (Total solid soluble)مواد جامد محلول 

میوه با کمک   آو  pH(، وAtago-Japan (0-53%) in Brixدستی )

 انجام شد.  (Testo, AG Germany)متر اچپی

 هاتجزیه و تحليل داده

روز    7گیری رشد زخ  به صپپورت روزانپپه تپپا  اگرچه اندازه 

دلیل اینکه مساحت زخ  ناشپپی از  زنی انجام شد، اما به پس از مایه 

ها در روزهای شش  یا هفپپت  پپپس از  ژنوتیا آلودگی در برخی از  

زنی، بسیار بزرس بوده و کل سطح میوه را فراگرفتپپه بپپود، لپپذا  مایه 

در هر دو مطالعپپه،    (Disease severity)ارزیابی نهایی شدت بیماری  

زنی انجام شد. شدت بیمپپاری براسپپاس  در روز پنج  پس از مایه 

مایشات باغی، اثپپر  د. در آز ش میانگین قطر زخ  روی میوه محاسبه  

ثر در رشپپد زخپپ  و گسپپترش  عنوان یک متغیر احتمالی مپپ  به  دما 

در  دمپپا  آلودگی در باغ مدنظر قرار گرفت. به این منظور، میپپانگین  

طور جداگانپپه بپپرای هپپر ژنوتیپپا  زنی به روز بعد از مایه   پنج طی  

گیری، و شدت بیماری براساس میزان افزایش قطر زخ  بپپه  اندازه 

-mm/degree)ازای افزایش هر یک درجه واحپپد حرارتپپی روزانپپه  

day)    محاسبه شد(Biggs and Miller, 2004)  آزمایشپپات بپپاغی در .

قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکپپرار )و یپپک درخپپت در  

زمایشی( و در آزمایشگاه در قالب طرح کام   تصادفی،  هر واحد آ 

آمده  دست ه های ب در دو سال متوالی اجرا شد. تجزیه واریانس داده 

و مقایسه میانگین به روش آزمون    SAS 9.1.3افزار  با استفاده از نرم 

  ی دلیل عدم وجود تعداد میپپوه ای دانکن انجام گرفت. به چند دامنه 

در یکی از دو سال اجرای آزمایش    ها وتیا کافی برای برخی از ژن 

های هپپر سپپال ابتپپدا جداگانپپه آنپپالیز  (، داده 1395)عمدتا  در سال 

هپپای مختلپپج  هپپا در ک س بنپپدی نهپپائی ژنوتیا طبقه شپپدند.  

آمده در طپپی دو فصپپل  هپپای بپپه دسپپت حساسیت، براسپپاس داده 

رسی همبستگی صپپفات  بر ( انجام گرفت. 1396و   1395رویشی ) 

الپپذکر انجپپام  افپپزار فو  ه از روش پیرسون و با کمک نرم با استفاد 

ها طبپپق  کش حشپپره   انجام آزمایش، کپپاربرد   در طول دو سال   . شد 

ها جپپز  کش اما از مصر  قارچ  ؛ های قبل انجام گرفت معمول سال 

 شد.   خودداری در موارد بسیار ضروری  
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 نتایج و بحث

مطالعه ها نشان داد در هر دو  تجزیه واریانس مرکب داده

 هپپای مپپورد بررسپپی از نظپپر)باغ و آزمایشپپگاه( بپپین ژنوتیا 

 ،سپپیب   یمیپپوهحساسیت به بیمپپارگر مولپپد پوسپپیدگی سپپیاه  

 (. 1داری وجود دارد )جدول تفاوت معنی

 ارزیابي مقاومت در شرایط باغ

اگرچه از نظر آماری اثر سال به تنهائی بر میانگین قطر زخپپ   

تجزیه واریانس شدت بیمپپاری در بپپاغ نشپپان  دار نبود، لیکن  معنی 

هپپا از نظپپر  دار بپپین ژنوتیا داد ع وه بپپر وجپپود اخپپت   معنپپی 

اثپپر متقابپپل  سپپیب،    ی واکنش در برابر بیمارگر پوسیدگی سیاه میوه 

(.  1( )جپپدول  P ≤ 0.001دار بپپوده اسپپت ) سال نیز معنی   × ژنوتیا  

های مختلج آزمپپایش تپپا  ها در سال حساسیت تعدادی از ژنوتیا 

تپپوان  ها را می ترین این تفاوت حدودی متفاوت بروز کرد؛ برجسته 

 مشپپپپاهده نمپپپپود   H1-SH  و   GO-N3, KH2هپپپپای  در ژنوتیا 

ای از  هپپا در دامنپپه (. میانگین قطر زخ  در بپپین ژنوتیا 2)جدول  

متپپر در ژنوتیپپا  میلی   22/ 47تپپا    T-R1متر در ژنوتیا  میلی   40/ 77

B-K-KH    .0/ 34، شدت بیماری در بپپاغ از  1395در سال  متغیر بود  

متر افزایش قطر زخ  بپپه  میلی   0/ 16( تا  T-R1متر )در ژنوتیا میلی 

( متفپپاوت بپپود. ایپپن  MN10ژنوتیپپا  ازای هر واحد حرارتی )در 

 متپپپپر میلی   0/ 33  ای از ، در دامنپپپپه 1396اخپپپپت   در سپپپپال  

قپپرار  (  ME6  متپپر )در ژنوتیپپا میلی   0/ 15( تپپا   SSB)در ژنوتیپپا 

ثر در    بپپاغ یکپپی از عوامپپل مپپ   دمپپای رسپپد  . بپپه نظپپر می گرفپپت 

های مختلپپج آزمپپایش بپپوده  تغییرپذیری آزمایشات باغی در سال 

 ای از دامنپپپه   1395وزانپپپه در سپپپال  ر   دمپپپای اسپپپت. میپپپانگین  

ای از  دامنپپه   1396درجپپه سلسپپیوس و در سپپال    26/ 31-50/ 25

هپپای مپپا  بردار   ادداشت ی (.  4)جدول    بود   درجه سلسیوس   35-26/ 5

در زمان انجام آزمایشات باغی )خرداد تا شهریور( بیانگر آن است  

درجپپه    1/ 8، تقریبپپا   1396در مقایسپپه بپپا سپپال    1395کپپه سپپال  

پپپس از   ی هپپا در دوره تر بوده، و لذا برخی ژنوتیا گرم سلسیوس  

در   محیطپپی بپپازتری   دمپپای در معپپر     1395زنی در سپپال  مایه 

 داشپپتند. بپپرای مدپپال در ژنوتیپپا   قپپرار  1396مقایسه با سپپال  

B-K-KH   تفاوت میانگین دما در روزهای پپپس از آلپپودگی در

گیری شده است.  اندازه درجه سلسیوس    9دو سال انجام آزمایش،  

  4/ 75نیپپز    KH2و    G0-N3, H1-SHهپپای  این تفاوت بپپرای ژنوتیا 

(. اگرچپپه رشپپد زخپپ  و  4بوده اسپپت )جپپدول  درجه سلسیوس  

عنوان کسری از درجپپه حپپرارت محاسپپبه  باغ به شدت بیماری در 

  دمپپایی هپپای شده است، لیکن این احتمال وجود دارد که موقعیت 

و یپپا متغیرهپپای محیطپپی و میزبپپانی، در تنپپوع و   زنی قبل از مایپپه 

سپپال بپپر میپپزان حساسپپیت    × پپپذیری اثپپر متقابپپل ژنوتیپپا  تغییر 

 (.Biggs and Miller, 2004)  باشد  داشته ها دخالت  ژنوتیا 

در مجموع در شرایط ایجاد آلپپودگی مصپپنوعی در بپپاغ، 

 T-R1( و پپپپس از آن 0/ 33)بپپپا میپپپانگین  SSBژنوتیپپپا 

با دارا بودن بیشترین میانگین قطر زخپپ  بپپه   (0/ 29)با میانگین  

 KH2هپپای  ازای هر واحد حرارتی، از حساسیت باز و ژنوتیا 

S-O-G,    وME6   و    0/ 17،  0/ 18ترتیب  با کمترین شدت آلودگی )بپپه

برخپپوردار بودنپپد.   یاز حساسیت اندکی در برابر بیمپپار  ( 0/ 16

هپپائی بپپا  های سپپیب بپپومی مپپورد مطالعپپه، در گروه ژنوتیا سایر  

ژنوتیپپا  14در بپپین  .بنپپدی شپپدندمتوسپپط طبقهحساسپپیت  

-KH2 Sهپپای  امیدبخش مورد مطالعه، میزان حساسیت ژنوتیا 

O-G,  و  ME6   دلیشپپز و فپپوجی  قابل مقایسه با ارقام تجاری گلدن

 Biggs and)(. بیگز و میلر1-1، تصویر 1)شکل  ( 2بود )جدول  

Miller, 2004) دلیشپپز و نیپپز در آزمایشپپات خپپود، ارقپپام گلدن

 مقاوم به بیماری پوسیدگی سیاه میوه معرفی نمودند. فوجی را نیمه 
 

ها بر  سال، ژنوتیا و اثر متقابل آنتجزیه واریانس مرکب اثر  -1جدول 
 .شدت بیماری پوسیدگی سیاه سیب در شرایط باغ و آزمایشگاه

Table 1. Compound variance analysis for the effect of year, genotype 

and their interaction on apple black rot disease severity in the field 

and laboratory. 

Field disease 

severity (mm 

lesion increase/ 

degree-day) 

Mean lesion diameter 5 

days after inoculation 
(mm) (Disease severity) df. S.O.V. 

Laboratory Field 
0.002 ns 419.87 ns 57.17 ns 1 Year 
0.0002 6.38 1.68 4 Replication (year) 

0.009 * 388.00 * 149.70 * 15 Genotype 

0.007 ** 109.36 ** 43.05 ** 11 Genotype ×Year 
0.0003 7.98 5.13 52 Error 
8.58 7.64 7.87  CV 

ns درصد. 5و  1دار در سطح احتمال  ترتیب معنیبه  *و   **،دارمعنیغیر 
ns Not significant, ** and *significant at 1% and 5% probability, respectively. 
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Table 2. Harvest date and disease severity of promising apple genotypes inoculated with Diplodia seriata in the field and laboratory 

during 2016-2017. 
Mean lesion diameter 5 days after 

inoculation in laboratory (mm) 

(Laboratory disease severity) 
Field disease severity 

(mm lesion increase/degree-day) 
Mean lesion diameter 5 days after 

inoculation in field (mm) 

(Field disease severity) 
Harvest date 

Genotype 
Combined 

mean 
2017 2016 

Combined 

mean 
2017 2016 

Combined 

mean 
2017 2016 2017 2016 

42.47 bc 40.10 def 44.84 b 0.29 ab 0.24 cd 0.34 a 40.77 a 41.23 a 40.31 ab y 28 Aug 28 Aug T-R1 

52.89 ab 51.13 b 54.65 a 0.25 ab 0.22 d 0.28 b 37.39 ab 32.93 bc 41.84 a 22 Jun 4 July H1-SH 

59.27 a 59.27 a - 0.33 a 0.33 a - 33.15 abc 33.15 bc - z 29 Aug - SSB 

36.66 bcd 38.08 efg 35.24 de 0.23 ab 0.26 c 0.21 de 32.52 abcd 34.03 b 31.00 c 16 July 28 July DO-P-SH 

38.27 bc 45.15 c 31.40 ef 0.20 ab 0.16 e 0.25 c 30.29 bcd 24.15 e 36.44 b 24 Jun 7 July GO-N3 

37.48 bcd - 37.48 cd 0.20 ab - 0.20 def 29.74 bcd - 29.74 c - 31 July MD-N2 

41.44 bc 40.97 cdef 41.94 bc 0.24 ab 0.29 b 0.19 defg 28.98 bcd 29.85 cd 28.11 cd 8 July 28 July MN8 

32.80 cd 31.89 ij 33.72 de 0.20 ab 0.17 e 0.22 cd 28.05 bcd 26.18 de 29.93 c 15 Sept 15 Sept T5 

29.52 cd 29.52 j - 0.22 ab 0.22 d - 27.42 bcd 27.42 de - 28 July - SBA 

32.51 cd 32.51 hij - 0.18 b 0.18 e - 26.75 cd 26.75 de - 20 Sep - Fuji 

36.00 cd 44.38 cd 27.68 f 0.18 b 0.16 e 0.19 defg 26.69 cd 24.90 e 28.49 cd 26 Jun 7 July KH2 

26.33 cd 37.20 efgh 15.47 g 0.17 b 0.17 e 0.17 fg 24.92 cd 24.67 e 25.18 def 1 July 16 July S-O-G 

35.23 cd 34.97 ghi 35.49 de 0.20 ab 0.24 cd 0.16 g 24.45 cd 25.28 e 23.63 efg 9 July 26 July MN10 

21.14 d 24.83 k 17.45 g 0.16 b 0.15 e 0.18 efg 23.98 cd 20.52 f 27.45 cde 1 July 17 July ME6 

39.04bc 42.07 cde 36.02 de 0.18 b 0.16 e 0.21 de 23.83 cd 24.75 e 22.91 fg 26 Aug 2 Sep 
Golden 

Delicious 

35.96 cd 36.48 fghi 35.45 de 0.21 ab 0.25 cd 0.18 efg 22.47 d 25.17 e 19.78 g 2 Sep 2 Sep B-K-KH 
y  باشد.میوه در هر تکرار( می 10-7تکرار ) 3مشاهده از  21-30:. هر عدد میانگین 
zعدم وجود تعداد کافی میوه برای آزمایش :.  

 داری ندارند.تفاوت معنی درصد پنج احتمال در سطح دانکن ایچند دامنه آزمون باشند، براساسمشترک می حر  یک حداقل دارای هائی کهمیانگین
 اند.دلیشز و فوجی، به عنوان استاندارد در آزمایش منظور شدهارقام تجاری گلدن

y: Data are the mean of 21-30 observations from three replications (7-10 fruit per replicate). 
Z: Fruit not available for testing. 
Different letters denote significant differences among means according to the Duncan’s multiple range test (P ≤ 0.05). 

Golden Delicious and Fuji cultivars are added as standard. 

 

 
 

 ، SSB (A); H1-SH (B); SBA (C); T-R1 (D); MN10 (E); ME6 (F); S-O-G (G); KH2 (H), Fuji (K); Golden Delicious (L)هایواکنش ژنوتیا -1شکل 

 (.1-2( و آزمایشگاه )1-1)راست در هر تصویر( در مقایسه با شاهد )چا در هر تصویر( در شرایط باغ ) Diplodia seriataزنی با روز پس از مایه 5
Fig. 1. Reaction of SSB (A), H1-SH (B); SBA (C); T-R1 (D), MN10 (E), ME6 (F), S-O-G (G), KH2 (H), Fuji (K) and Golden Delicious (L) 5 days 

after inoculation with Diplodia seriata (right in each photo) compared to control (left in each photo) in field (1-1) and laboratory (1-2). 

2-1 1-1 
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 ارزیابي مقاومت در شرایط آزمایشگاه

زنی های مایپپه، میانگین قطر زخ  در نمونه1395در سال  

( تپپا H1-SH  متر )در ژنوتیا میلی  54/ 65شده در آزمایشگاه از  

( متفپپاوت بپپود. در سپپال S-O-Gمتر )در ژنوتیپپا  میلی  15/ 47

، نیز دامنه تغییرات شدت بیماری در شپپرایط آزمایشپپگاه 1396

 متپپرمیلی 29/ 52( تپپا SSBمتپپر )در ژنوتیپپا میلی 59/ 27بپپین 

طورکلی (. بپپه2گیری شپپد )جپپدول  ( انپپدازهSBA)در ژنوتیا  

نگین قطر زخ  در شرایط ایجاد آلودگی مصپپنوعی بازترین میا

 H1-SHو  SSB هپپای امیپپدبخشدر آزمایشپپگاه بپپه ژنوتیا 

( و کمترین زخ  ایجادشپپده متعلپپق 52/ 89و    59/ 27ترتیب  )به

 (. آزمون مقایسه میپپانگین 2، شکل  2بود )جدول  ME6 (14 /21 )به  

 DO-P-SH  و   T-R1, MN8, GO-N3, MD-N2هپپای  دانکپپن، ژنوتیا 

دلیشز در یک گروه بپپا حساسپپیت متوسپپط، و همراه گلدنرا به

را    T5و   KH2, B-K-KH, MN10, SBA, S-O-Gهپپای ژنوتیا 

بندی نمود. براسپپاس  همراه فوجی در ک س حساسیت ک  طبقه به 

دار  سپپال معنپپی  × نتایج تجزیه واریانس مرکب، اثر متقابل ژنوتیا 

ع وه اثپپر سپپال در  (؛ بپپه 1( )جپپدول  P ≤ 0.001بپپوده اسپپت ) 

  GO-N3و     T-R1, KH2هپپا از جملپپه  بنپپدی برخپپی ژنوتیا گروه 

عنوان شپپاهد  شده به زنی های مایه (. در میوه 2مشهودتر بود )جدول  

 (. 1-2، تصویر 1)شکل   گونه ع ئمی از آلودگی مشاهده نشد هیچ 

یب به بیماری پوسپپیدگی سپپیاه ارزیابی حساسیت میوه س

باشد. از یک در شرایط آلودگی طبیعی در باغ، اغلب دشوار می

سو تشابه ع ئ  پوسپپیدگی سپپیاه میپپوه بپپا ع ئپپ  ایجادشپپده 

وسپپیله سپپایر بیمارگرهپپا نظیپپر پوسپپیدگی سپپفید میپپوه به

(Botryosphaeria dothidea) و همچنین پوسپپیدگی تلپپخ میپپوه ،

(Colletotricum acutatum) ، منظور تعیین دقیق عامل بیماری را بپپه 

برداری میپپزان حساسپپیت ارقپپام بپپا مشپپکل مواجپپه یادداشپپت 

ای سازد؛ از سوی دیگر جداسپپازی عامپپل بیمپپاری، پروسپپهمی

زمپپان چنپپدین بیمپپارگر عامپپل بر بوده و ممکن اسپپت ه زمان

با توجه به اخت     سازی شوند. همچنینپوسیدگی میوه، جدا

رسیدگی میپپوه در ارقپپام مختلپپج سپپیب، ایپپن زمان توسعه و  

های طبیعی، مقاومت/تحمپپل احتمال وجود دارد که در آلودگی

دلیل عدم حضور بیمپپارگر در زمپپان مناسپپب یک رق  صرفا  به

برای ایجاد آلودگی بوده و لذا بروز واکنش تحمپپل، مپپرتبط بپپا 

کوبی مصپپنوعی در شپپرایط اری باشد. مطالعات مایهفرار از بیم

شده در باغ و آزمایشگاه ضمن رفع مشپپک ت مپپذکور،   کنترل

کند تا اخت فات موجپپود بپپین  این شانس را برای محقق فراه  می 

ه  ی آلپپود مقاومت واقعی ارقام و مقاومت ناشی از فرار رق  از مایپپه 

 .(Biggs and Miller, 2004) را به خوبی شناسائی نماید کننده  

عوامل متعددی ممکن است بروز بیماری پوسیدگی سیاه 

 تپپ ثیررا در ارقام سیب تحپپت  (Perceived susceptibility)میوه 

 یهپپاموجپپود در میوه  زادمایپپهقرار دهنپپد. بپپرای مدپپال میپپزان  

های مپپرده درختپپان ها و شپپاخهشده یا در شانکر ترکه  مومیائی

باشپپد.  هور و شدت بیماری در بپپاغ میسیب عامل مهمی در  

همچنین ترجیح میزبانی حشرات در بپپین ارقپپام سپپیب، بپپروز 

های بپپالقوه آلپپودگی، ها از طریق ایجاد محیطبیماری را در آن

دهد. براساس گزارشات موجپپود، در ارقپپام قرار می ت ثیرتحت  

در زادمایپپه کپپه  زودرس سیب نوعی فرار از آلودگی ناشپپی از  

 ، دیپپپده شپپپده اسپپپت شپپپودیجپپپاد میطپپپول فصپپپل ا

(Biggs and Miller, 2004 ژنوتیا .) هپپای امیپپدبخش مپپورد

رس سپپیب در این مطالعپپه، همگپپی از ارقپپام متوسپپط  آزمایش

های ایجادشده در طپپول فصپپل نیپپز بپپر که قطعا  آلودگیبودند  

 گذار بوده است.ت ثیرها حساسیت آن

ی روند پیشرفت و توسعه بیماری را طی روزهپپا  2شکل  

هپپا تعدادی از ژنوتیا ، های حساسژنوتیا زنی در پس از مایه

هایی با حساسیت کپپ  با حساسیت متوسط و همچنین ژنوتیا 

 1396در سپپال دلیشز و فوجی در مقایسه با ارقام تجاری گلدن

شپپده در شپپرایط بپپاغ و دهد. در هر دو آزمایش انجامنشان می

هپپای حسپپاس آزمایشگاه، سرعت گسپپترش زخپپ  در ژنوتیا 

(SSB, T-R1, H1-SH)  بیشتر بود. همچنپپین رونپپد رشپپد قپپارچ

بپپا دارابپپودن کمتپپرین  ME6عامپپل بیمپپاری در میپپوه ژنوتیپپا 

حساسیت در برابر قارچ عامل بیماری، کندتر از ارقام تجپپاری 

های بپپومی حسپپاس دلیشز و فوجی( و نیز سایر ژنوتیا گلدن)

 بوده است.    حساسو نیمه



 206 ...  و Diplodia seriataحساسيت نسبي چهارده ژنوتيپ اميدبخش سيب بومي به پوسيدگي سياه ميوه : و همکاران دستجردي

بررسي ارتباط صفات فيزیکوشيميائي با حساسيت ميوه سيب بههه 

 پوسيدگي سياه

(، 3ها )جپپدول  براساس نتایج جدول تجزیه واریانس داده

های مورد مطالعه از نظپپر سپپفتی بافپپت، درصپپد مپپواد ژنوتیا 

 درصپپد   5عصاره میوه در سطح احتمال    pHو  (TSS) جامد محلول  

بپپه  TSS، بیشپپترین میپپزان 1395با ه  تفاوت داشتند. در سال  

 ( و کمتپپرین میپپزان 00 /16)   B-K-KH( و  50 /17)   T5هپپای  ژنوتیا 

 (؛ 4( تعلق داشت )جپپدول 67 /10)  S-O-G( و 47 /9)   MD-N2به  

S-O-G (50 /8 )( و 17 /17) T5، ژنوتیپپا 1396امپپا در سپپال 

خود ترتیب بازترین و کمترین میزان مواد جامد محلول را بهبه

بیشترین  1396و   1395های  اختصاص دادند. همچنین در سال

S-O-G  (83 /8 ،)( و  75 /10)  B-K-KHترتیب بپپه  سفتی بافت به

T-R1 (83 /3 )( و 04 /6) GO-N3بافپپت بپپه  و کمتپپرین سپپفتی

تعلق داشت. نتپپایج ایپپن تحقیپپق نشپپان داد کپپه رابطپپه بسپپیار 

 یو سپپفتی بافپپت میپپوه  ضعیفی بین درصد مواد جامد محلول

( r = 0.23, P ≤ 0.05) وجپپود دارد های امیدبخش سیب ژنوتیا 

( بیپپان Biggs and Miller, 2003) (. بیگپپز و میلپپر5)جپپدول 

تپپر، درصپپد مپپواد جامپپد های نرمکه معموز  در سپپیب   اندکرده

محلول بازتر است. علیپپرغ  گپپزارش وجپپود ایپپن همبسپپتگی 

منفی بین میزان قند میوه با سفتی بافت، تحقیقات دیگری نیپپز 

دار بین صفات فیزیکوشیمیائی مپپذکور عدم وجود ارتباط معنی

 ;Biggs and Miller, 2001انپپد )ی سیب گزارش کردهمیوه را در

Biggs and Miller, 2004.) 
 

  ها برتجزیه واریانس مرکب اثر سال، ژنوتیا و اثر متقابل آن -3جدول 

 .های امیدبخش سیبژنوتیامیوه  pHسفتی بافت، مواد جامد محلول و 
Table 3. Compound variance analysis for the effect of year, 

genotypes and their interaction on the fruit firmness, total soluble 

solids and pH of apple promising genotypes. 

Mean Squares 
df. S.O.V. 

pH TSS  )%( 
Firmness 

(kg/cm2) 

4.09 * 73.89 ** 66.28 * 1 Year 
0.13 ns 0.31 ns 0.46 ns 4 Replication (year) 

0.81* 22.24* 6.22* 15 Genotype 

0.53 ** 6.87 ** 6.10 ** 11 Genotype × Year 

0.13 2.42 0.45 52 Error 

10.58 12.95 9.29  CV. 
nsدرصد. 5و  1دار در سطح احتمال  ترتیب معنیبه *و    **،دارمعنیغیر 

ns Not significant, **and *significant at 1% and 5% probability, respectively. 

 

 های امیدبخش زنی ژنوتیاروزه بعد از مایه 5دوره یک میوه و میانگین دما برای  pHمحلول،  زنی، سفتی بافت، مواد جامدتاریخ مایه -4جدول 

 .در شرایط باغ Diplodia seriataسیب با 
Table 4. Date of inoculation, fruit firmness, total soluble solids, pH and mean temperature for the 5-day period following field inoculation 

of promising apple genotypes with Diplodia seriata. 

2017 2016 

Mean temp. 

(°C) 
pH TSS (%) 

Fruit firmness 
(kg/cm2) 

Inoculation 

date 
Mean temp. 

(°C) 
pH TSS (%) 

Fruit firmness 
(kg/cm2) 

Inoculation 

date 
Genotype 

35.50 3.61 ab 12.72 bc 6.20 cde 15 Aug 26.50 3.62 abc 16.00 ab 10.75 a y 15 Aug B-K-KH 
29.50 2.75 efg 17.17 a 5.83 def 29 Aug 27.00 2.81c 17.50 a 10.71 a 29 Aug T5 

- - - - - 29.50 4.06 ab 9.47e 10.16 ab 11 July MD-N2 

26.00 3.41 bc 9.50 cde 6.37 cd 27 Jun 29.50 3.69 abc 12.50 cd 9.54 abc 11 July DO-P-SH 

25.75 3.05 de 8.63 de 5.50 ef 8 Aug 26.50 2.83 c 15.67 b 9.42 abc 15 Aug 
Golden 

Delicious 

29.50 3.82 a 8.50 e 8.83 a 13 Jun 31.25 3.66 abc 10.67 de 9.09 bcd 30 Jun S-O-G 

29.5 2.81 ef 10.00 cde 7.50 b 13 Jun 31.25 4.32 a 11.83 cd 8.30 cde 30 Jun ME6 

26.00 2.96 ef 9.50 cde 6.99 bc 6 Jun 30.75 4.04 ab 12.17cd 7.83 def 20 Jun KH2 

26.25 2.89 ef 12.83 bc 5.29 f 20 Jun 29.50 3.92 ab 12.50 cd 7.70 def 11 July MN8 

26.25 2.50 gh 10.00 cde 7.00 bc 20 Jun 29.50 3.45 abc 12.60 cd 7.16 efg 12 July MN10 

27.00 3.28 cd 11.67 bcde 3.83 g 8 Aug 31.25 3.12 bc 11.83 cd 6.67 fg 8 Aug T-R1 

26.00 3.75 a 10.00 cde 5.58 def 6 Jun 30.75 4.16 a 13.17 c 6.50 fg 20 Jun H1-SH 

26.00 3.42 bc 12.17 bcd 7.75 b 6 Jun 30.75 4.35 a 11.17 d 6.04 g 20 Jun GO-N3 

25.75 2.90 ef 14.00 b 5.58 def 29 Aug - - - - z - Fuji 

26.00 2.67 fgh 11.00 bcde 5.25 f 11 July - - - - - SBA 

35.50 2.43 h 12.17 bcd 5.12 f 15 Aug - - - - - SSB 
y ایچنپد دامنپه آزمون باشند براساسمشترک می حر  یک حداقل دارای هائی کهباشد. میانگینمیوه در هر تکرار( می 2تکرار ) 3مشاهده از  6: هر عدد میانگین 

 عدم وجود تعداد کافی میوه برای آزمایش.: z   داری ندارند.تفاوت معنی درصد پنج احتمال در سطح دانکن
Y: Data are the mean of 6 observations from three replications (2 fruit per replicate). Different letters denote significant differences among means 

according to the Duncan’s multiple range test (P ≤ 0.05).     Z: Fruit unavailable. 



 207  1400، اسفند 2، شماره 89هاي گياهي: جلد آفات و بيماري 

عنوان یکپپی از تغییرات داخلی مرتبط بپپا بلپپوغ میپپوه، بپپه

کننپپده شپپروع حساسپپیت بپپه بیمارگرهپپای مولپپد عوامل تعیین

 (. Sitterly and Shay, 1960پوسیدگی میوه سیب پیشنهاد شده اسپپت ) 

بنابراین تنوع ارقام از نظر تغییرات مرتبط با بلوغ فیزیولوژیکی 

تواند مرتبط با میپپزان حساسپپیت آنهپپا بپپه پوسپپیدگی میوه، می

باشد. برای مدال با افزایش میزان مواد جامد محلپپول تپپا زمپپان 

برداشت، تشکیل زخ  ناشی از قارچ عامپپل پوسپپیدگی سپپفید 

رسیدن محتوی قند میپپوه  ( افزایش یافته و باB. dothideaمیوه )

 دهپپپددرصپپپد، پوسپپپیدگی کامپپپل میپپپوه رخ می 13/ 8بپپپه 

(Kohn and Hendrix, 1983 درخصپپوص میپپزان حساسپپیت .)

سیب به بیماری پوسیدگی سیاه میوه، برخی گزارشپپات نشپپان 

های بزرگتری را کمتر، زخ   TSSهائی با میزان  دهد که میوهمی

. ایپپن محققپپین بیپپان (Biggs and Miller, 2004) اندشامل شپپده

کننپپد در میپپوه ارقپپامی کپپه دیرتپپر بپپه بلپپوغ فیزیولپپوژیکی می

رسند، معموز  میزان مپپواد جامپپد محلپپول افپپزایش یافتپپه و می

خصپپوص در شپپرایط متعاقپپب آن مقاومپپت بپپازتری را )به

دهند. آنها این ارتباط آزمایشگاهی( به پوسیدگی سیاه نشان می

غی بسپپیار ضپپعیج گپپزارش هپپای بپپاو همبستگی را در آزمون

کردند. در پژوهش حاضر، رابطه مواد جامپپد محلپپول بپپا قطپپر 

زخ  در هپپر دو آزمپپایش )بپپاغ و آزمایشپپگاه( از نظپپر آمپپاری 

)که   T5ها مدل  (. اگرچه برخی ژنوتیا 5دار نبود )جدول  معنی

بازتری را در مقایسپپه   TSSها بود(،  تر از سایر ژنوتیا دیررس

درصد در   17/ 17و    17/ 50ترتیب  شتند )بهها دابا سایر ژنوتیا 

بپپا حساسپپیت   ME6(، اما در ژنوتیپپا  1396و    1395های  سال

گیری ک  در برابر بیمارگر، میزان متوسطی از قنپپد میپپوه انپپدازه

(. هرچنپپد در برخپپی از انپپواع 4و  2شپپده اسپپت )جپپداول 

ی سیب( محتوی مپپواد ها )نظیر پوسیدگی سفید میوهپوسیدگی

عنوان یپپک تواند در هنگپپام توسپپعه میپپوه بپپهمحلول میجامد  

کار شاخص برای بیان حساسیت میپپوه در برابپپر پوسپپیدگی بپپه

رسد محتوی قند میوه به تنهپپائی نظر میگرفته شود، اما بعید به

بتواند در مقاومت میوه نابالغ ارقام سیب دخالت داشپپته باشپپد 

(Sitterly and Shay, 1960 بپپ .)ی از انپپواع ع وه در برخپپ ه

، (C. acutatum)های میوه مدل پوسیدگی تلپپخ سپپیب پوسیدگی

 میپپوه در همپپه مراحپپل توسپپعه بپپه بیمپپاری حسپپاس اسپپت 

(Shane and Sutton, 1981; Noe and Starkey, 1982 کپپوک و .)

( مقاومت احتمالی دیپپواره سپپلولی Kuc et al., 1967همکاران )

قپپارچی را  یننپپدهک  های هیپپدرولیزسیب در برابر آنزی   یمیوه

اند. از سپپوی دیگپپر وازس و ثر دانسپپتهدر مقاومت ارقپپام مپپ  

(، ایپپن فرضپپیه را مطپپرح Wallace et al., 1962 a, bهمکپپاران )

هپپای نمودند که اتصال متقابل و فشپپرده کلسپپی  و دیگپپر یون

ی سپپلولی میپپوه، ممکپپن اسپپت های دیوارهدو رفیتی با پکتین

هپپای هیدرولیزکننپپده بیمپپارگر ی موانع استراتژیکی را برای آنز

پاشپپیدن های پکتین و ازه ایجاد نماید که از خردشدن زنجیره

دیواره سلولی میوه ممانعت نموده و سبب افزایش مقاومت در 

برابر بیمارگر شود. ایپپن محققپپین همچنپپین بیپپان نمودنپپد کپپه 

هپپای شکسپپتن مقاومپپت در یپپک رقپپ ، مپپرتبط بپپا تبپپادل یون

های دهندهسی  در اتصپپال متقابپپل تشپپکیلچند رفیتی برای پتا

پکتین دیواره سلولی است. ایپپن تبپپادل سپپبب تسپپهیل ارتبپپاط 

های شکسپپتگی پکتپپین در دیپپواره های قارچی با سپپایت آنزی 

 سلولی شده و به دنبال آن مقاومت شکسته خواهد شد. 
 

های  همبستگی بین برخی صفات فیزیکوشیمیائی میوه ژنوتیا -5جدول 

در شرایط باغ و    Diplodia seriataامیدبخش سیب با رشد زخ  ناشی از 

 آزمایشگاه.
Table 5. Correlation of some fruit physicochemical traits of apple 

promising genotypes and lesion growth of Diplodia seriata  

in the field and laboratory. 

pH TSS Firmness 

Lesion 

diameter 

(Laboratory) 

Lesion 

increase 

/degree day 

Characteristic 

0.19 ns -0.08ns - 0.40 ** 0.40 ** 0.75** 
Lesion 

diameter 

(Field) 

-0.12 ns 0.03 ns - 0.35 ** 
 

0.48 ** 
 

Lesion 

increase 

/degree day 

- 0.15ns -0.07ns - 0.33**   
Lesion 

diameter 

(Laboratory) 
0.26* 0.23*    Firmness 

- 0.14ns     TSS 

ns  درصد. 5و   1دار در سطح احتمال  ترتیب معنیبه *و    **،دارمعنیغیر 
ns Not significant, ** and *Significant at 1% and 5% probability, 
respectively. 
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 زنی دلیشز و فوجی طی روزهای پس از مایهی گلدنهای امیدبخش سیب در مقایسه با ارقام تجارروند پیشرفت بیماری در تعدادی از ژنوتیا -2شکل 

 .1396در باغ )راست( و آزمایشگاه )چا( در سال 
Fig. 2. The process of disease development on some promising apple genotypes compared with Golden Delicious and Fuji in 

different days after inoculation in field (right) and laboratory (left) in 2017. 

 
های سیب با سپپفتی بافپپت، درخصوص ارتباط پوسیدگی

ارتباطی بین شدت بیماری پوسیدگی سفید میوه با سپپفتی   هیچ

های جداشده از درخت، یافت زنی مصنوعی میوهبافت در مایه

هپپایی ها بر روی درخپپت، میوهزنی میوهنشده است، اما در مایه

انپپد های بزرگتری را به وجپپود آوردهزخ با سفتی بافت کمتر،  

(Biggs and Miller, 2003 تپپاکنون ارتبپپاط شپپدت بیمپپاری .)

پوسیدگی سیاه میوه سیب با سفتی بافت گزارش نشده اسپپت. 

دار منفپپی و البتپپه نتایج پژوهش حاضپپر وجپپود ارتبپپاط معنپپی

ضعیفی را بین قطر زخ  و سفتی بافت میوه در هر دو آزمپپون 

 5(. جپپدول P ≤ 0.01دهپپد )گاه( نشپپان می)بپپاغ و آزمایشپپ 

داری را بین شدت بیماری در شپپرایط همبستگی متوسط معنی

 (.r = 0.48, P ≤ 0.01دهد )باغ و آزمایشگاه نشان می

هپپای (، ژنوتیا 2های این تحقیق )جپپدول  براساس یافته

امیپپدبخش سپپیب بپپومی مپپورد مطالعپپه از نظپپر مقاومپپت 

 بیمپپپاری پوسپپپیدگی سپپپیاه میپپپوهفیزیولپپپوژیکی در برابپپپر 

(D. seriata)هپپای شپپوند. ژنوتیا بنپپدی می، در سه گروه طبقه

SSB, T-R1  وH1-SH  هپپپایدر کپپپ س حسپپپاس؛ ژنوتیا 

MN8, DO-P-SH, B-K-KH, GO-N3, MD-N2  وT5  در گروه با

 و   KH2, S-O-G; MN10, SBAهپپای  حساسیت متوسپپط؛ و ژنوتیا 

 

ME6   توانپپد  ها می این یافتپپه د.  در ک س حساسیت ک  جای گرفتن

بپپومی   هپپای ضمن تکمیل بانک اط عاتی موجپپود بپپرای ژنوتیا 

، های اصپپ حی سیب در دست معرفی و در ترکیب با دیگر برنامه 

های آینده این محصول یاری نمپپوده و نژادگران را در برنامهبه

در نهایت منجر به تولید محصولی اقتصپپادی، سپپال  و بپپا کیفیپپت  

هپپای  خوشبختانه تا زمان انتشار ایپپن مقالپپه، ژنوتیا  شود. مطلوو 

هپپای نیمپپا و به ترتیپپب بپپا نام  MN8و    MN10رس  تابستانه میان 

طور رسمی به  با نام شمین  H1-SHزاگرس، و ژنوتیا زودرس  

 باشند.به جامعه باغداری کشور معرفی و در دست تکدیر می

 

 دانيتشکر و قدر

پپپروژه تحقیقپپاتی بپپه شپپماره  ایپپن مقالپپه بخشپپی از نتپپایج  

در سامانه امور پژوهشی، آموزشی و ترویجپپی   94147-03-03-2

باشد.  )سمپات( سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می 

نگارنپپدگان بدینوسپپیله از موسسپپه تحقیقپپات علپپوم باغبپپانی،  

مین اعتبپپار    های معتدله و سردسیری به جهپپت تپپ پژوهشکده میوه 

سپپولماز نپپادی بپپرای همکپپاری در انجپپام  پروژه، خپپان  مهنپپدس  

آزمایشات و همچنپپین از پرسپپنل زحمپپتکش ایسپپتگاه تحقیقپپات  

 نمایند. کرج صمیمانه سپاسگزاری می   -شهر باغبانی کمال 
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