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مقاله پژوهشي
 در شدت وRhizoctonia solani تأثير ميزان آلودگي غدههاي بذري سيبزميني به اسكلروتهاي
وقوع بيماري شانكر ریزوكتونيایي ساقه زیر زميني
۲

 فاطمه خلقتي بناء،1كسري شریفي

، سازمان تحقیقات، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بهترتیب استادیار و مربی بخش تحقیقات بیماریهای گیاهان-۲  و۱
 ایران، تهران،آموزش و ترویج کشاورزی
)۱40۱  فروردین:؛ تاریخ پذیرش۱400  شهریور:(تاریخ دریافت
چكيده
 از بیماریهای مهم در دستورالعمل استتتاادارد ملتتی ستتتمت غتتدههایRhizoctonia solani Kühn شوره سیاه یا آلودگی غدهها به اسکلروت
 غدههای. در این پژوهش اقش زادمایه بذرزاد و خاکزاد در وقوع و شدت شااکر ریزوکتوایایی ساقه زیرزمینی بررسی شد.بذری سیبزمینی است
زادمایه در شرایط گلخااه+ ضدعفوای اشده و ضدعفوای اشده،بذری با شش سطح متفاوت آلودگی به شورهسیاه در سه اوع خاک ضدعفوای شده
 بیشترین شتتدت بیمتتاری در ختتاک. درصد وقوع و شدت شااکر ریزوکتوایایی ااجام شد، ارزیابی براساس تعداد ساقههای تولید شده.کشت شداد
 کمترین شدت شااکر مربوط به غدههای بتتذری بتتدون. درصد مشاهده شد۱5 زادمایه و غدههای بذری با سطح آلودگی بیش از+ضدعفوای اشده
5  غدههایی که آلودگی آنها بیش از، بهطور کلی در همه تیمارهای خاک. درصد بود۱-5  درصد و۱ آلودگی یا غدههای بذری با آلودگی کمتر از
 لذا توصیه میشود برای کشت و کار. درصد افزایش یافت30  درصد ساقههای تولید شده بیمار بوده و شدت بیماری حداقل70-۱00 ،درصد بود
. درصد استفاده شود5سیبزمینی از غدههای بذری عاری از اسکلروت و یا کمتر از
 شوره سیاه، خاکزاد، پوسیدگی ریشه، بذرزاد:واژههاي كليدي
Effect of the level of seed tuber infection by Rhizoctonia solani sclerotia on the severity
and incidence of Rhizoctonia stem canker disease
K. SHARIFI1, F. KHELGATI BANA2
1 and 2. Plant Diseases Research Departement, Iranian Research Institut of Plant protection, Agricultural Research Education and
Extention Organization, Tehran, Iran
Abstract
Infection of potato seed tubers by Rhizoctonia solani sclerotia or black scurf is one of the most important diseases in the guideline of
potato seed national health standard. In this study, the roles of seed- and soil-borne inoculums on shoot number, canker incidence (CI) and
canker severity (CS) were investigated in the greenhouse condition. First, seed tubers with six different levels of R. solani sclerotia coverage
were planted in the three soil treatments including: disinfected soil, non-disinfected soil and non-disinfected soil + inoculum. Accordingly,
the effects of soil treatment were analyzed on each tuber infection level. To scrutinize this significant interaction, the effect of soil treatments
were further analyzed on tuber infection level. The highest CS was observed in "non-disinfected soil+inoculum treament and seed tubers
with more than 15% sclerotia coverage . The lowest CS was observed in seed tubers with zero or <1% and 1-5% sclerotia coverage. The
highest CI was observed in the treatment of non-disinfected soil + inoculum+ seed tubers with more than 15% sclerotia coverage. Overall, in
all soil treatments the tubers with more than 5% sclerotia coverage level, resulted in 70-100% production of infected stems and increased
disease severity up to at least 30%. According to these results, it is recommended to plant sclerotia free seed tubers, but in the case of black
scurf infection on seed tubers, this infection should not be more than 5%.
Keywords: Black scurf, potato, root rot, seed-borne, soil-borne.
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ساقههای زیر زمینی جوان ممکن است س ب متترگ آنهتتا

مقدمه
 )Solanumیکتتتی از

شده و بهدلیل اقش مهم ساقههتتای زیتتر زمینتتی در ااتقتتال

محصوالت مهم کشاورزی است کتته هتتم اکنتتون در ست د

مواد غذایی تولید شده در برگهتتا بتته غتتدههای دختتتری،

غذایی مردم دایا پس از گنتتدم ،ذرت و بتتراج جتتای دارد.

تعداد و اادازه این غدهها را به شدت کاهش دهد .بیماری

براساس آمارهای سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد

در ااتهای فصل و بتتهویتژه پتتس از ااجتتام عملیتات قطت

( )FAOدر سال  ،۲0۱9میزان تولید ستتیبزمینی در جهتتان

اادامهای هوایی ،با تولید اسکلروت سیاه راگ قتتار روی

ازدیک به  370/5میلیون تن و سطح زیر کشت آن حتتدود

غتتدهها یتتا شتتوره ستتیاه

 )blackپایتتان مییابتتد

 ۱7/5میلیون هکتار برآورد میشود .در ایران ایتز در ستتال

(.)Van den Brink and Wustman, 2014

ستتتیبزمینی

(tuberosum L.

(scurf

زراعتتی  ،۱397-۱398تولیتتد ستتیبزمینی در  ۱89هتتزار

هرچنتتد ممکتتن استتت آلتتودگی گیتتاه بتته شتتااکر

هکتار از اراضی زیر کشت این محصول ،ازدیتک بتته 5/۲

ریزوکتوایایی به تشکیل اسکلروت روی غدههای دختتتری

میلیون تن و متوسط عملکرد آن در کشور ،حدود  36تتتن

منجر اشود ( .)Das et al., 2014حساستیت ارقتتام مختلت

در هکتار برآورد میشتتود

(2019

 .)Anonymous,غتتدههای

سیبزمینی به تشکیل اسکلروت روی غده متفاوت استتت

بتتذری ستتالم و عتتاری از عوامتتل بیمتتاریزای مختلتت

(;.)Zhang et al., 2016 ;Bains et al., 2002 Little et al. 1988

ویروسی ،قارچی و باکتریتایی مهمتتترین مولفتته در تولیتد

قار  R. solaniبیمارگری با دامنه میزباای بستیار گستتترده

اقتصادی محصتتول ستیب زمینتی و افتتزایش عملکتترد در

است که به بستیاری از محصتتوالت کشتتاورزی خستتارت

واحد سطح استتت ( .)Tomas-Sharma et al., 2016بیمتتاری

متتیزاتتد

 R.گواتتهای

شااکر ریزوکتوایایی ساقه زیرزمینی و شوره سیاه با عامتتل

کمپلکس است که دست کم  ۱3گروه مرت ط امتتا متفتتاوت

 ،Rhizoctonia solani Kuhnاز بیماریهای مهم سیبزمینتتی

از اظر ژاتیکی با عنتتوان گتتروههتتای آااستتتوموزی ()AGs

در همه مناطق کشت سیبزمینی است که خستتارت کمتتی

تشتتکیل شتتده استتت (

و کیفی آن به محصول تا  30درصتتد بتترآورد شتتده استتت

Kuninaga et al., 2000

(1989; Tsror, 2010

 .)Banville,ای تن بیمتتارگر بتته همتته

(solani .)Gvozdeva et al., 2006

Carling et al., 2002; Yang and Li,

; .)2012هتتر یتتک از گتتروههتتای

آااستوموزی بتتر استتاس ویژگتتیهتتایی ماانتتد مورفولتتوژی

قسمتهای زیر زمینتی گیتاه در مراحتتل رشتتدی مختلت

کشت ،بیماریزایی ،دامنه میزباای ،ایازمندیهتتای غتتذایی،

حمله میکند .چرخه بیماری بتتا زادمایته اولیته بتتذرزاد یتا

خصوصیات بیوشتتیمیایی و ژاتیکتتی بتته زیتتر گتتروههتتایی

خاکزاد شروع میشتتود و قتتار بتتهصتتورت استتکلروت و

( Oogoshi, 1987; Stevens Johnk et al.,

میسلیوم روی غدهها ،بقایای گیاهی و خاک باقی میمااتتد.
چرخه بیماری در اثر زادمایه اولیته بتتذرزاد یتا ختتاکزاد بتتا
اکروز جوااه در حال رشد پیش از خروج از خاک شتتروع

دستهبندی میشواد

;1993; Kuninaga et al., 2000; Nicoletti et al., 1999

 .)Carling et al., 2002جدایههای  AG3عامل اصلی شتتوره
سیاه غده سیبزمینی است و اسکلروتهای روی غتتده در
بیشتتتر متتوارد متعلتتق بتته  AG3هستتتند (

;Das et al. 2014

میشود .آسیب به ریشهها و ساقه زیر زمینی اولیته ممکتتن

Bains and Bisht, Carling et al., 1987; Bandy et al.,1988

است س ب مرگ ساقههای جتتوان ستیبزمینتی پتیش از

.

;1995; Balali et al., 1995; Campion et al., 2003

خروج از خاک شود .تتتیخیر در ختتروج بوتتتههتتا و ظهتتور

 .)Woodhall et al., 2007; Fiers et al., 2011دیگر گروههای

بوتههای ضعی  ،مرگ بوتهها پتتس از ختتروج از ختتاک و

آااستوموزی ایز ممکن است در برختی شتترایط دمتتایی در

تغییر شکل غدههتتا از عتئتتم معمتتول شتتااکر ستتاقههتتای

سیبزمینی بیماریزا باشند ،اما خسارت چنداای به سیب-

;Van den Brink and Wustman, 2014

زمینتی امتیزانتتد (.)van den Brink and Wustman, 2014

 .)Jegerآلتتودگی

جدایههای  AG3-PTبا تولید استتکلروتها بتترای طتتوالای

زیتتر زمینتتی استتت (

et al., 1996; Hide et al., 1973, 1994
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مدت در خاک ماادگار شده و به همراه غدههای بذری بتته

فعال) ،با استفاده از روش کشت قطعات ریشتته از حاشتیه

فواصل دور ااتشتتار متییابنتتد ( .)Das et al., 2014بیمتتاری

ااحیه آلوده روی محیط آب–آگار ( ۲0گرم در لیتر) ااجام

شااکر ریزوکتوایتتایی ستتیبزمینی از اغلتتب کشتتورها بتته

شد .پس از رشد پرگنه قار  ،برای خالصسازی جدایتهها

عنوان یکی از بیماریهای مهم گیاه ستتیبزمینتتی گتتزارش

از روش کشت اوک ریسه روی محیط کشت سیبزمینتی

شده است ( .)Banville and Carling, 2001ایتتن بیمتتاری از

دکستروز-آگتتار استتتفاده شتتد .بتترای آزمتتون بیمتتاریزایی

اغلب مناطق زیر کشت این محصول در ایران به ویتژه در

جدایهها از روش آلودهسازی خاک گلدان با زادمایته قتتار

استانهای سردسیری مااند اردبیتتل ،فیروزکتتوه ،همتتدان و

استفاده شد ( .)Little et al., 1988برای تهیته زادمایته قتتار ،

 .)Karimi,ضتتدعفوای

ظروی ارلن مایر محتوی جو خیس و دو بار اتوکتو شد،

غدههای بذری با سموم قار کش ،تیمار غدههای بذری با

سپس با هریک از جدایهها مایهزای شتتده و بتته متتدت ۱5

عوامل بیولوژیک اختصاصی و پیش جوااهدار کردن غدهها

روز در دمای  ۲5درجه سلسیوس اگهداری شتتداد .بتترای

از روشهای پیشگیری و کنترلی مناست ی استتت کتته روی

رشد یکنواخت قار روی دااههای جو ،ارلتتنهتتا روزااتته

آنها تاکید میشود ولی ضدعفوای بستر کشتتت اقتصتتادی

یکبار بخوبی تکان داده شد .غدههای یک دست ،متوستتط

ا وده و به دلیل خطرات زیستمحیطتی توصتتیه امیشتتود

و سالم رقم اگریا با هیپوکلریتتت ستتدیم ضتتدعفوای و در

( Sharifi and Soheili, 2006; Jaliani and Sharifi, 2017; van

گلدانهای پنج لیتری حاوی خاک ستتترون کشتتت شتتداد.

 .)den Boogert et al., 2004در مورد اقتتش استتکلروتهای

سپس  ۲0گرم از زادمایه تهیه شده از هریک از جدایتتههتتا

روی غده در ااتشار و شدت بروز بیماری عقاید متفتتاوتی

در اطرای غده ریخته و با خاک پوشاایده شد .آزمایشهتتا

 )Banville,معتقتتد

به صورت فاکتوریل و در قالب طتتر کتتامتً تصتتادفی در

است اسکلروتهای همراه غتتده اقتتش متتوثری در ایجتتاد

شرایط گلخااه ( ۲۱ ± ۲درجه سلسیوس) اجرا شتتد .پتتس

)Cubeta et al.,

از گذشت هشت هفته از مایهزای ،بوتهها از خاک خارج و

وجود اسکروتها را یکی از دو علت اصلی بروز بیمتتاری

شدت بیماریزایی جدایهها با استفاده از مقیاس امره دهتی

دااسته و آن را مهمترین عامتتل متترگ گیاهچتته در ابتتتدای

کتیو ( )James Clive, 1971به این ترتیتب ااجتتام شتتد=0 :

فصل زراعی میدااند .تحقیق حاضر بتته درخواستتت دفتتتر

ساقه زیرزمینی سالم و بدون شااکر =۱ ،طول شااکر کمتر

محترم س زی و صتتیفی و بتتا هتتدی تعیتتین تتتاثیر ستتطو

از  ۲5میلیمتر  =۲،طول شااکر  50-۲6میلیمتر یا مجموع

اصفهان گزارش شتتده استتت

(1985

بین محققین وجود دارد .بنویتتل

(1989

بیماری اداراد ولی کابتا و همکاران

مختل

(2001

آلودگی غدههای بذری به استتکلروت بتتر درصتتد

شااکرها کمتر از  50میلیمتر =3 ،طول شااکر بتتیش از 50

وقوع و شدت بیماری شااکر و در جهت تعیین سطح قابل

میلیمتر یا مجموع شااکرها بیش از  50میلیمتتتر و بتتدون

تحمل آلودگی به اسکلروت در غدههای بذری ااجام شد.

گرفتن دور ساقه =4 ،طول شتتااکر کمتتتر از  ۲5میلتتیمتتتر و

روش بررسي
نمونهبرداري ،جداسازي و آزمون بيماريزایي جدایه ها

امواهبرداری همزمان با گلدهی ،از مزارع سیبزمینی
در استانهای اردبیل ،اصفهان ،تهران و همدان از بوتتتههای
دارای عتیم شااکر ریزوکتوایایی ااجام شتتد .همچنتین از

ساقه را دور زده است =5 ،طول شااکر بیش از  ۲5میلیمتتتر
و ستتاقه را دور زده استتت .میتتااگین دادههتتا محاست ه و جدایتته
دارای بیشترین شدت بیماریزایی ااتخاب شد .این جدایه برای
آلودهسازی خاک در آزمایش بعدی مورد استفاده

قرار گرفت.

تعيين درصد جوانهزني اسكككلروتهاي قككار بيمككارگر در
سطح غدههاي بذري

غدههای آلوده به اسکلرت از مزارع بذری این استانها ایز

به این منظور از غدههای بتتذری هتتم ااتتدازه از رقتتم

امواهبرداری شد .جداسازی عامل بیماری پس از ضتتدعفوای

آلتتودگی بتته

سطحی ریشه با محلول هیپوکلریت سدیم (یک درصد کلر

اگریا ،ط قه بذری

E

و دارای درصد مختلت
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اسکلروت استفاده شد .غدههای بذری بتتر استتاس درصتتد

قرص خاک در هر تشتک پتری) کشت و در دمای  ۲5درجتته

پوشش غده با اسکلروت در شش گروه :صفر ،کمتتتر از ۱

سلسیوس اگهتتداری شتتداد .پتتس از  48ستتاعت قرصهتتای

درصد  5 -۱ ،درصد  ۱0 -5 ،درصد  ۱5 -۱0 ،درصتتد و

خاک به کمک میکروسکوپ اوری بررسی و تعداد قرصهایی

بیش از  ۱5درصد دستهبندی شتتداد (.)James Clive, 1971

که  R. solaniاز آنها رشد کرده بتتود بتتر استتاس مورفولتتوژی

جهت امرهدهی درصد پوشش غده بذری با استتکلروت از

اختصاصی ریسه این گواتته و وجتتود زوایتتای قتتائم ویتتژه در

مقیاس صفر ۱5 ، ۱0 ،5 ،۱ ،و  ۲0به ترتیتب بتترای شتتش

محل ااشعابات ،شتتمارش شتتد .دادههتتا بتتا استتتفاده از عامتتل

گروه ذکر شده از غدههای بذری استفاده شد .از هر گتتروه

تصحیح ) (lnتغییر و پروپاگال موجود در هر گرم خاک تعیتتین

پنج غده به طور تصادفی برداشتتتهشتتده و بتتا هیپوکلریتتت

شد ( .)Sneh et al., 1966در این آزمایشات از بیمتتاریزاتتترین

سدیم  ۱درصد به متتدت دو دقیقتته ضتتد عفتتوای ستتطحی

جدایه بتته دستتت آمتتده بتترای تهیته زادمایته  R. solaniجهتتت
شد.

شداد .سپس غدهها در کیستتههای پتستتتیکی و دمتتای ۲5

افزودن به خاکهای مورد آزمون ،استفاده

درجه سلسیوس اگهداری شداد .پس از چهار روز از هتتر

مقایسه اثر زاد مایه بذرزاد و خاكزاد در توليد ساقه ،درصد

غده پنج عدد اسکلروت بهصورت تصتتادفی از روی بتتذر

وقوع بيماري و شدت بروز بيماري در گلخانه

برداشته شتتده و در تشتتتک پتتتری حتتاوی محتتیط کشتتت

پس از اطمینان از توااایی رشد اسکلروتها ،غدههتتای

آب آگار ) (WAکشت داده شد .تشتکهای پتری بتتهمتتدت

بذری هم اادازه بر اساس درصتتد پوشتتش استتکلروت روی

سه روز در دمای  ۲۲درجه سلستیوس اگهتتداری شتتداد.

بذر گروهبندی شده و در هر گلدان یک غده کشت شتتد .از

سپس اسکلروتها در پتری با بینوکولر بررستتی و از اظتتر

آزمایش فاکتوریل با سه فتتاکتور اتتوع ختتاک بتتا پتتنج ستتطح

جوااهزاتی و زاتتده بتتودن بتتا توجتته بتته ریختتت شناستتی

(اردبیل ،اصفهان ،آبسرد ،فیروزکوه و همدان) ،تیمار خاک با

ریزوکتوایا ارزیابی شداد (.)Wicks, 2001

سه سطح (ضدعفوای شده ،ضدعفوای اشتتده و ضتتدعفوای

تعيين ميزان زادمایه اوليه قار بيمارگر در خاك جمعآوري

اشده  +زادمایه) و سطح آلودگی غدههای بتتذری بتتا شتتش

شده از مناطق مختلف

ستتطح آلتتودگی (صتتفر ،کمتتتر از  ۱درصتتد ،درصتتد ،۱-5

خاک متتورد استتتفاده در آزمایشهتتای گلخااتتهای از

درصد ،5-۱0درصد  ۱0-۱5و بیشتر از ۱5درصد) در قالتتب

مزارع کشت سیبزمینی در استانهتتای اردبیتل ،اصتتفهان،

طر بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار برای آزمتتون اثتتر

تهران و همدان ،با سابقه آلودگی بتته بیمتتاری جمت آوری

زادمایههای بتتذرزاد و ختتاکزاد در شتتدت بیمتتاری شتتااکر

شد .سطح آلودگی به زادمایه  R. solaniدر این خاکهتتا بتتا

ریزوکتوایایی استفاده شد (جتتدول .)۱ضتتدعفوای ختتاک در

استفاده از روش کشت ختتاک در تشتتتک ()Soil pelleting

دستگاه ویژه ضدعفوای خاک با بخار آب با دمای  85درجه

مورد سنجش قرار گرفت ( .)Henis et al., 1978بتترای ایتتن

سلسیوس و بهمدت  ۲4ساعت و دو بار تکرار و بتتا فاصتتله

منظور خاک هر منطقه در یک گلدان مجزا ریختتته شتتده و

زماای  ۲4ساعت ،ااجام شد .آلوده سازی خاک بتتا افتتزودن

پس از آبیاری ،به مدت یک هفته در دمای اتاق اگهتتداری

بذر جو آلوده به قار بیمارگر ااجام شد.

شداد .سپس حدود  30گرم خاک متعلتتق بتته هتتر یتک از

یادداشتبرداری سه هفته پس از آزمایش تعداد ساقه

منتتاطق را در یتک تشتتتک پتتتری ریختتته و بتتهکمک یتک

تشکیل شده در هر گلدان شتتمارش شتتد .همچنتین بتترای

قاشقک فلزی پخش و ستتطح آن تستتطیح و فشتترده شتتد.

ارزیابی شدت بیماری شااکر ساقه ،حدود دو متتاه پتتس از

سپس با استفاده از یک لوله توخالی به قطتتر داخلتتی پتتنج

کشتتت ،بوتتتهها از ختتاک ختتارج و بتتا استتتفاده از مقیتتاس

میلیمتر ۲5 ،قرص هم اادازه از هر خاک برداشته شتتده و

امرهدهی کتیو ) (James Clive , 1971اس ت به امتترهدهتی

در تشتکهای پتری حاوی محیط کشتتت آب-آگتتار (پتتنج

به عتئم شااکر اقدام

شد.
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تجزیه و تحليلهاي آماري

تعيين درصد وقوع بيماري ()Disease incidence, DI

بتترای تعیتتین درصتتد وقتتوع بیمتتاری در هتتر تکتترار،

آزمون ارمال بودن دادهها به منظتتور توزیت باقیمااتتده

ساقههای بیمار و سالم در هر گلدان شتتمارش شتتده و بتته

 (SPSSو آاتتالیز دادههتتا بتتا

کمک فرمول ( ،)۱درصد وقوع بیماری محاس ه
)(۱

دادهها با ارمافتتزار

15.0) SPSS

شد:

ارمافزار ) SAS (SAS 9.3ااجام گرفت .برای ارمتتال کتتردن

تعداد ساقههای بیمار
( = درصد وقوع بیماری
) × ۱00
تعداد کل ساقهها

دادهها از ت دیل داده  sqrtاستتتفاده شتتد .همچنتتین مقایستته
میااگینهای پارامترها در مورد هر کدام از پارامترهایی کتته

تعيين شدت بيماري ()Disease severity, DS

برای ت دیل امرات بهدست آمده به درصد با استفاده از فرمتتول
زیر ت دیل داده صورت گرفت (.)Lootsma and Scholte, 1996
شدت آلودگی ساقهها
به شااکر در هر تکرار

=

مجموع
(تعداد ساقهها در هر رت ه  رت ه)



تعداد کل ساقهها

۱00
بیشترین رت ه

مقدار  Fمربوطه در جدول تجزیه واریااس معنیدار بود ،با
استفاده از آزمون ایومن-کلز استودات

(Student-Newman-

9.1

 SASااجتتام شتتد.

,SNK

 )Keulsو در اتترمافتتزار

از ارمافزار

(GraphPad Prism 5, 2005) GraphPad Prism 5

برای رسم امودارها استفاده شد.

جدول -1تیمارهای آزمایش (عاملها و سطو ).
Table 1. Experiment treatments (factors and levels).
Level

)Tuber infection percentage (C

Level

)Soil treatment (B

Level

C1
C2
C3
C4
C5
C6

)Control (0%
≤ 1%
1-5%
5-10%
10-15%
≥ 15%

b1
b2
b3

Disinfected soil
Field soil
Soil with propagule

a1
a2
a3
a4
a5

)Soil of the regions (A
Ardabi
Isfahan
Tehran- Absard
Tehran- Firuzkooh
Hamedan

نتيجه و بحث

تعيين ميزان زادمایه اوليه قار بيمارگر در خاك جمعآوري

جداسازي وتعيين پرآزارترین جدایه

شده از مناطق مختلف

در مجموع  9۱جدایه  R. solaniاز امواتتههتتای جمت

براساس اتتتایج آزمتتون ستتنجش زادمایته موجتتود در

آوری شده جداسازی شد که از این تعتتداد بتتهترتیتب ،۲8

خاک ،میزان آلودگی به استتکلروت در هتتر گتترم ختتاک از

 ۱9 ،۲6و  ۱8جدایه از مزارع استانهای اردبیل ،اصتتفهان،

مزارع امواه برداری شتتده در اردبیتتل ،آبستترد ،فیروزکتتوه،

تهران و همدان جدا شداد .از بین  9۱جدایه بهدست آمده،

اصفهان و همدان بتته ترتیتتب  ۱/0۲ ،0/8۲ ،0/73 ،0/9۲و

 86جدایه بتتا شتتدتهای متفتتاوت ،بیمتتاریزا بوداتتد ،امتتا

 0/9۲برآورد شتتد .بنتتابراین آلتتودهترین ختتاک مربتتوط بتته

بیماریزایی برای پنج جدایه اث تتات اشتتد .یتتک جدایتته از

اصفهان و کمترین آلودگی مربوط به منطقه آبسرد

جدایههای اصفهان به عنوان پرآزارترین شناستتایی شتتد .از

اثر خاك مناطق ،تيمار خاك و سطح آلودگي غدههاي بذري

این جدایه برای تهیه زادمایه اولیته در آلتتودهستتازی ختتاک

روي تعداد ساقه توليد شده

جهت آزمایشهای بعدی استفاده

شد.

بود .

اثتتر شتتش ستتطح متفتتاوت آلتتودگی استتکلروت

تعيين قدرت جوانهزنكي اسكككلروتهاي موجككود در سككطح

( ،0کمتر از ۱درصد ،درصتتد  ،۱-5درصتتد  ،5-۱0درصتتد

غدههاي بذري

 ۱0-۱5و بیشتر از ۱5درصد) غدههای بذری در ستته اتتوع

در آزمون کشتتت استتکلروتهتتا روی محتتیط کشتتت

تیمار (ضتتدعفوای شتتده ،ضتتدعفوای اشتتده و ضتتدعفوای

آب-آگار ،قدرت جوااهزای استتکلروتهای جتتدا شتتده از

اشده  +زادمایه) خاک مزرعه کتته از پتتنج منطقتته اردبیتتل،

غدههای بذری ،بهطور متوسط  90درصد برآورد شد.

اصفهان ،آبسرد ،فیروزکوه و همدان جم آوری شده بوداد
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بر تعداد ساقه ارزیابی شد .اثرات اصلی تیمار خاک ( )Bو

خاک ( × )Bسطح آلودگی غدههای بذری ( )Cروی تعداد

سطح آلودگی ( )Cدر سطح  ۱درصد و اثرات متقابل خاک

ساقه بررسی شد.

مناطق ( × )Aتیمار خاک ( ،)Bتیمتتار ختتاک ( × )Bستتطح

اثر متقابل خاك مناطق ( × )Aتيمار خاك ()B

آلودگی غدههای بذری ( )Cروی تعداد ساقه بهترتیتب در

همااطور که در شکل  ۱مشتتاهده متتیشتتود بیشتتترین

سطو  5درصد و  ۱درصد معنیدار بوداد (جدول  .)۲اثر

تعتتداد ستتاقه ( )3/8در ختتاک ضتتدعفوای شتتده اصتتفهان

متقابل معنیدار ختتاک منتتاطق (اردبیتتل ،اصتتفهان ،آبستترد،

مشتتاهده شتتد کتته از اظتتر آمتتاری تفتتاوت معنتتیداری بتتا

فیروزکتتوه و همتتدان) و تیمتتار ختتاک (ضتتدعفوای شتتده،

تیمارهای خاک ضدعفوای شده در چهتتار منطقتته دیگتتر و

ضدعفوای اشده و ضدعفوای اشده  +زادمایه) (جتتدول)۲

ایز تیمار خاک ضدعفوای اشتتده در پتتنج منطقتته اداشتتت.

( )Aبر حسب تیمار

کمترین تعداد ساقه ( )۲/۲در تیمارهای ختتاک ضتتدعفوای

خاک ( )Bبه طور متفاوتی بر تعداد ساقه تیثیر میگذارد (و

اشده اردبیل  +زادمایه و خاک ضدعفوای اشده اصفهان +

برعکس تیمار خاک به طور متفاوتی در هر اوع ختتاک بتتر

زادمایه مشتتاهده شتتد کتته تفتتاوت آمتتاری معنتتیداری بتتا

تعداد ساقه تیثیر میگذارد) .همچنین اثر متقابتتل معنتیدار

تیمارهتتای ختتاک مشتتابه از آبستترد و همتتدان اشتتان اتتداد

تیمتتار ختتاک ( )Bو ستتطح آلتتودگی غتتدههای بتتذری ()C

(شکل .)۱در واق در تیمار خاک ضدعفوای اشده تمتتامی

(جدول )۱اشان میدهتتد کتته تیمتتار ختتاک در هتتر ستتطح

مناطق  +زادمایه به غیر از فیروزکوه کمترین تعتتداد ستتاقه

آلودگی غدههای بذری به طور متفاوتی روی تعتتداد ستتاقه

تولیتتد گردیتتد (شتتکل  .)۱بتتهطور کلتتی تیمارهتتای ختتاک

تیثیر میگذارد و برعکس سطح آلودگی غدههای بذری به

ضدعفوای شده و خاک ضدعفوای اشده از تمامی منتتاطق

طور متفاوتی بر حسب تیمار خاک روی تعداد ساقه تتتیثیر

از اظر تعداد ساقه تولید شده در دسته بیشترین تعداد ساقه

میگذارد .بههمین دلیل تیثیر این اثتترات متقابتتل معنتیدار

قرار گرفته و تفاوت معنیداری با هم اداشتتتند (شتتکل .)۱

(خاک مناطق ( × )Aتیمتتار ختتاک ( )Bو همچنتتین تیمتتار

مقایسه میااگین دادهها در جدول  3اشان داده شده است.

اشان میدهد که خاک مناطق مختل

4 .5

ab

ab
ab

ab

ab

a
ab

4 .0

ab

ab

ab

ab

3 .5

bc

c

2 .5

c

Sh oot n u m b er

bc
3 .0

2 .0

1 .5

1 .0

3

b

3
a5

b

3
a4

b

3
a3

b

3
a2

b

2
a1

b

2
a5

b

2
a4

b

2
a3

b

2
a2

b

1
a1

b

1
a5

b

1
a4

b

1
a3

b

1
a2

b

a1

T rea tm en t

شكل  -1تعداد ساقه در تیمارهای مختل

خاک پنج منطقه .تیمارهای آزمایش :عامل  Aبا سطو =a1خاک اردبیل =a2،خاک اصفهان= a3 ،خاک آبسرد= a4 ،خاک

فیروزکوه =a5،خاک همدان ،عامل  Bبا سطو  =b1خاک ضدعفوای شده = b2 ،خاک ضدعفوای اشده = b3 ،خاک ضدعفوای اشده  +زادمایه .تیمارها با حروی
یکسان تفاوت معنیداری ( )p≤0.05اداراد.
Fig. 1. Number of stems in different soil treatments of five regions. Experimental treatments: factor A with levels: a1=Ardabil soil, a2=Isfahan soil,
a3=Absard soil, a4=Firoozkooh soil, a5=Hamedan soil, factor B with levels: b1=disinfected soil, b2=un-disinfected soil, b3= un-disinfected
+propagule. Treatments with the same letters are not significantly different (p≤0.05).
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.شااکر

 شدت بیماری و درصد وقوع،بر تعداد ساقه

 تجزیه واریااس اثر تیمارهای مختل-۲ جدول

Table 2. Variance analysis of treatments' effect on the stem number, severity and incidence of disease.
Source of variation
Degree of freedom
Shoot number
Canker severity
Block
2
1.74ns
592.60ns
Soil (A)
4
2.25ns
1231.96**
Treatment (B)
2
20.29**
31608.36**
Infection (C)
5
27.07**
14055.42**
A*B
8
2.20*
410.20ns
A*C
20
1.09ns
188.40ns
B*C
10
5.01**
685.41**
A*B*C
40
1.11ns
242.71ns
Error
178
0.97
240.04
*: indicate significant difference p<0.05, **: significant difference p<0.01, ns: non-significant.

.بیماری

Canker incidence
263.37ns
989.42*
35699.87**
12273.24**
45.40ns
372.13ns
3511.58**
324.95ns
399.52

 شدت بیماری و وقوع، میااگین تعداد ساقه-3 جدول

Table 3. The mean of stem number, severity and incidence of disease.
Steam sterilizsed field soil
Location

Shoot
number

Field soil

Canker severity Canker incidence
Canker severity
Shoot number
(%)
(%)
(%)

Field soil + inoculant
CI (%)

Shoot
number

Canker
severity
(%)

Canker
incidence
(%)

Tuber infection (0%)
Ardabil

5.3 ab

0.0r

0.0d

4.0 a-e

21.1 i-r

72.2ab

3.7 a-e

53.1 a-q

Isfahan

5.3 ab

0.0r

0.0d

4.3 a-e

28.3f-r

75.0ab

3.3 a-e

42.2 c-r

88.9 a

Tehran-Absard

4.7 a-d

1.7qr

8.3cd

4.0 a-e

8.3n-r

50.0a-d

3.3 a-e

34.4 e-r

69.5 ab

Tehran-Firuzkuh

5.0 abc

1.7qr

8.3cd

4.0 a-e

11.7m-r

75.0ab

4.0 a-e

55.0 a-p

100.0 a

5.7 a

1.7qr

33.3a-d

4.3 a-e

15.0k-r

65.0abc

2.7 a-f

45.5 c-r

83.3 ab

Hamedan

100.0 a

Tuber infection (1%˂)
Ardabil

4.3a-e

8.3n-r

36.1a-d

3.3 a-e

15.6 k-r

58.3 a-d

2.7 a-f

43.3 c-r

91.7 a

Isfahan

4.3a-e

10.0n-r

33.3a-d

4.0 a-e

25.6 g-r

66.7 abc

3.0 a-f

57.8 a-n

100.0 a

Tehran-Absard
Tehran-Firuzkuh
Hamedan

5.0abc
4.0a-e
3.7a-e

5.0o-r
1.7qr
3.3pqr

20.0bcd
8.3cd
41.7a-d

4.7 a-d
3.0 a-f
3.7 a-e

21.7 i-r
24.4 g-r
27.2 g-r

58.3 a-d
66.7 abc
91.7 a

3.7 a-e
3.3 a-e
2.7 a-f

33.3 e-r
42.8 c-r
51.1 b-r

88.9a
80.6 ab
100.0 a

Tuber infection (1-5%)
Ardabil

3.7 a-e

18.9 j-r

57.8 a-d

4.3 a-e

35.6 e-r

91.7a

2.7a-f

51.1b-r

100.0 a

Isfahan

5.0 abc

13.3 l-r

33.3 a-d

3.3 a-e

31.1 e-r

69.5ab

3.3a-e

51.1b-r

100.0 a

Tehran-Absard

4.0 a-e

7.8 n-r

37.2 a-d

3.7 a-e

22.2 i-r

75.0ab

3.0a-f

48.9c-r

77.8 ab

Tehran-Firuzkuh

4.7 a-d

15.0 k-r

58.3 a-d

3.7 a-e

56.0 a-o

88.9a

3.0a-f

45.6c-r

100.0 a

Hamedan

5.0 abc

13.3 l-r

41.7 a-d

3.3 a-e

26.7g-r

58.3a-d

3.0a-f

55.0a-p

100.0 a

Tuber infection (5-10%)
Ardabil

3.7 a-e

30.0 e-r

91.7 a

3.3 a-e

31.7 e-r

91.7 a

0.0 ef

100.0 a

100.0 a

Isfahan

3.7 a-e

30.6 e-r

91.7 a

4.3 a-e

44.4 c-r

88.9 a

1.0 ef

90.0 abc

100.0 a

Tehran-Absard

3.7 a-e

23.9 h-r

52.8 a-d

3.3 a-e

22.2 i-r

88.9 a

3.0 a-f

51.1 b-r

100.0 a

Tehran-Firuzkuh
Tehran-Firuzkuh

3.3 a-e
2.7 a-f

35.6 e-r
21.1 i-r

80.6 ab
61.1 abc

3.0 a-f
3.3 a-e

42.2 c-r
45.0 c-r

88.9 a
100.0 a

3.7 a-e
3.7 a-e

60.0 a-n
68.3 a-j

100.0 a
100.0 a

Tuber infection (10-15%)
Ardabil

1.3 def

73.3 a-i

83.3 ab

2.3 a-f

58.3 a-n

88.9 a

1.3 def

80.0 a-f

100.0 a

Isfahan

2.0 b-f

35.0 e-r

91.7 a

3.0 a-f

58.3 a-n

100.0 a

2.0 b-f

75.0 a-h

100.0 a

Tehran-Absard

2.0 b-f

35.0 e-r

88.9 a

3.3 a-e

43.9 c-r

100.0 a

2.0 b-f

63.3 a-m

91.7 a

Tehran-Firuzkuh

2.7 a-f

41.7 c-r

91.7 a

4.0 a-e

43.3 c-r

83.3 ab

3.3 a-e

66.7 a-k

100.0 a

Hamedan

2.3 a-f

38.3 d-r

83.3 ab

3.0 a-f

44.4 c-r

88.9 a

2.0 b-f

76.7 a-g

100.0 a

Tuber infection (≥15%)
Ardabil

1.3 def

65.6 a-l

88.9 a

2.7 a-f

64.4a-l

100.0

2.0 b-f

88.9 a-d

100.0 a

Isfahan

2.7 a-f

40.0 c-r

77.8 ab

3.3 a-e

60.0a-n

100.0

1.7 c-f

97.8 ab

100.0 a

66.7 abc
100.0
83.3 ab

1.3 def
3.7 a-e
2.7 a-f

80.0 a-f
69.4 a-j
81.7 a-e

100.0 a
100.0 a
100.0 a

Tehran-Absard
1.3 def
66.7 a-k
88.9 a
3.3 a-e
42.2c-r
Tehran-Firuzkuh
1.0 ef
70.0 a-j
100.0 a
2.3 a-f
56.7 a-o
Hamedan
1.7 c-f
65.6 a-l
100.0 a
3.3 a-e
33.9 e-r
Means within a column followed by the same letter are not significantly different (p ≤ 0.05).
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18

شریفي و خلقتي بناء :تأثير ميزان آلودگي غدههاي بذري سيبزميني به اسكلروتهاي  Rhizoctonia solaniدر شدت و ...

اثر متقابل تيمار خاك ( × )Bسطح آلودگي غدههاي بذري ()C

درصد و بیشتر از  ۱5درصد) غدههای بذری در سه تیمتتار ختتاک

همانطور که در شکل  ۲مشاهده متتیشتتود بیشتتترین تعتتداد

(ضدعفوای شده ،ضدعفوای اشده و ضدعفوای اشده  +زادمایته)

ساقه از هر غده ( )5/۲در خاک ضتتدعفوای شتتده و غتتدد بتتذری

از مزارع پنج منطقه اردبیل ،اصفهان ،آبسرد ،فیروزکتتوه و همتتدان،

بدون آلودگی مشاهده شد .قابل ذکتتر استتت کتته تعتتداد ستتاقه در

بر شدت و وقوع بیماری ارزیابی شد .اثرات اصلی منطقتته ،تیمتتار

تیمار خاک ضدعفوای شده و غدد بذری بدون آلودگی بتتا تعتتداد

خاک و سطح آلودگی غدههای بذری و اثتتر متقابتتل تیمتتار ختتاک ×

ساقه در تیمار خاک ضدعفوای اشده و غدد بذری بدون آلتودگی،

سطح آلودگی غدهای بذری بر شدت و وقوع بیماری معنیدار بتتود

تیمارهای خاک ضدعفوای شده و غدد بذری با آلتتودگی کمتتتر از

(جدول .)۲اثر متقابل تیمار ختتاک ( × )Bستتطح آلتتودگی غتتدههای

 ۱درصد و تیمار خاک ضدعفوای شده و غدد بتتذری بتتا آلتتودگی

بتتذری ( )Cروی شتتدت بیمتتاری شتتااکر و درصتتد وقتتوع شتتااکر

 5-۱درصتتد تفتتاوت آمتتاری معنتتیداری اشتتان اتتداد (شتتکل.)۲

(جدول )۲اشان میدهد که تیمار خاک ( )Bدر هتتر ستتطح آلتتودگی

همچنین کمترین تعداد ساقه ( )۱/6در ختتاک ضتتدعفوای شتتده و

غدههای بذری بهطور متفاوتی روی شدت و درصد وقتتوع شتتااکر

غدد بذری با آلودگی بیشتر از  ۱5درصد مشاهده شد کتته تفتتاوت

تیثیر میگذارد و در مقابل ایز سطح آلودگی غدههای بذری بتتهطتتور

آماری معنیداری با تیمارخاک ضدعفوای شده و غتتدد بتتذری بتتا

متفاوتی بر حسب تیمار خاک روی شدت و وقوع شااکر تیثیر میگذارد.

آلتتودگی  ۱0-۱5درصتتد ،تیمارهتتای ختتاک ضتتدعفوای اشتتده +

همانگواه که در شکل  3مشاهده میشتتود بیشتتترین شتتدت

زادمایه و غتتدد بتتذری بتتا آلتتودگی بیشتتتر از  ۱5درصتتد۱0-۱5 ،

بیماری ( 83/7درصد) مربوط به تیمار"خاک ضتتدعفوای اشتتده +

درصتتد و  5-۱0درصتتد اشتتان اتتداد (شتتکل .)۲در تیمتتار ختتاک

زادمایه و غدههای بذری با آلودگی بیشتر از  ۱5درصتتد" بتتود کتته

ضدعفوای شده با افزایش سطح آلودگی غتتده بتتذری بتته ۱0-۱5

تفاوت معنیداری از اظر شدت بیماری شااکر در کشت غدههتتای

درصد و بیشتر از  ۱5درصد ،تعداد ستتاقه تولیتتد شتتده ،بتته میتتزان

بذری با آلتتودگی  5-۱0درصتتد و  ۱0-۱5درصتتد در ایتتن تیمتتار

معنیداری ( 40-3۱درصتتد) کتتاهش یافتتت (شتتکل .)۲در ختتاک

خاک اداشت و با افزایش آلودگی غده بذری به بیشتتتر  5درصتتد،

ضدعفوای اشده اگرچه افزایش ستتطح آلتتودگی غتتده بتتذری بتته

شدت بروز بیماری در ایتتن تیمتتار ختتاک ازدیتتک بتته  30درصتتد

پوشش اسکلروت از تعداد ستتاقه تولیتتدی کاستتت ،امتتا ایتتن اثتتر

اس ت به کشت غدههای بذری بدون آلودگی یا آلتتودگی کمتتتر از

معنیدار ا ود (شکل .)۲در خاک ضدعفوای اشتتده  +زادمایتته ایتتز

 ۱درصد افزایش یافت (شکل .)3همچنین کمترین شتتدت شتتااکر

افزایش سطح آلودگی غدههای بذری به استتکلروت در برابتتر اثتتر

( 5/۲درصد) در تیمار"خاک ضدعفوای شتتده و غتتدههای بتتذری

زادمایه خاکزاد تاثیر چنداای در کتتاهش تعتتداد ستتاقه تولیتتد شتتده

بدون آلودگی" مشاهده شد که تفاوت آمتتاری معنتیداری از اظتتر

آلودگی غده بتتذری تفتتاوت معنتتی-

شدت بیماری در کشت غتتدههای بتتذری بتتا آلتتودگی کمتتتر از ۱

داری مشتتاهده اشتتد .در مجمتتوع تعتتداد ستتاقه تولیتتد شتتده در

درصد ۱-5 ،درصد در خاک ضدعفوای شده اداشتتت (شتتکل .)3

تیمارهای ختتاک ضتتدعفوای اشتتده و ختتاک ضتتدعفوای اشتتده+

همچنین در خاک ضدعفوای اشده و بدون افزون زادمایه ختتاکزاد،

آلودگی غده بذری تقری ا مشابه بتتوده و

با افزایش زادمایه بذر زاد به  ۱-5درصد ،شدت بیماری شااکر ،به

اداشته و بین سطو مختل

زادمایه در سطو مختل

تفاوت آماری معنیداری بین آنها مشاهده اشد (شکل.)۲

میزان دو برابر اس ت به شاهد افزایش یافت .این اتایج اشان متتی-

اثر خاك مناطق مختلف ،تيمار خاك و سطح آلودگي غدههاي

دهد که  ۱-5درصد آلودگی غدههای بذری به اسکلروت به اادازه

بذري روي شدت و وقوع بيماري

زادمایتته ط یعتتی ختتاکزاد در ختتاکهتتای متتورد آزمتتون (0/7-۱/0۲

در این تحقیق اثر شش ستتطح متفتتاوت آلتتودگی استتکلروت
(صتتفر ،کمتتتر از  ۱درصتتد ۱-5 ،درصتتد 5-۱0 ،درصتتد۱0-۱5 ،

پروپاگول در هر گرم خاک) ،در شدت بیمای شااکر ساقه اقش دارد.
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،= خاک ضدعفوای شدهb1  با سطوB  عامل: تیمارهای آزمایش. تعداد ساقه در تیمارهای متفاوت خاک و سطو مختل آلودگی غدد بذری-۲ شكل
،)%5 =شاهد (غدههای بدون آلودگی و ضدعفوای شده با هیپوکلریت سدیمc1  با سطوC  عامل، زادمایه+  = خاک ضدعفوای اشدهb3 ،=خاک ضدعفوای اشده
=غدهها با آلودگی سطحیc5 ،%5-۱0  =غدهها با آلودگی سطحیc4 ،%۱-5  =غدهها با آلودگی سطحیc3 ،%۱ = غدهها با آلودگی سطحی کمتر ازc2
.) ادارادp≤0.05(  تیمارها با حروی یکسان تفاوت معنیداری.%۱5 = غدهها با آلودگی سطحی بیش ازc6  و%۱0-۱5
b2

Fig. 2. Number of stems in different soil treatments and different level of tuber blemish. Experimental treatments: Factor B with levels:
b1=disinfected soil, b2=un-disinfected soil, b3= un-disinfected soil+propagule, Factor C with levels: c1=Control, c2=tuber with ≤1% blemish,
c3=tuber with 1-5% blemish, c4=tuber with 5-10% blemish, c5=tuber with 10-15% blemish and c6= tuber with ≥15% blemish. Treatments with the
same letters are not significantly different (p≤0.05(.
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b2 ،= خاک ضدعفوای شدهb1

 با سطوB  عامل: تیمارهای آزمایش.) در تیمارهای متفاوت خاک و سطو مختل آلودگی غدد بذری%(  شدت بیماری شااکر-3 شكل
،)%5 =شاهد (غدههای بدون آلودگی و ضدعفوای شده با هیپوکلریت سدیمc1  با سطوC  عامل، زادمایه+  = خاک ضدعفوای اشدهb3 ،=خاک ضدعفوای اشده
=c5 ،%5-۱0  =غدهها با آلودگی سطحیc4 ،%۱-5  =غدهها با آلودگی سطحیc3 ،%۱ = غدهها با آلودگی سطحی کمتر ازc2
.) ادارادp≤0.05(  تیمارها با حروی یکسان تفاوت معنیداری.%۱5 = غدهها با آلودگی سطحی بیش ازc6  و%۱0-۱5 غدهها با آلودگی سطحی

Fig. 3. Canker severity percentage in different soil treatments and different level of tuber blemish. Experimental treatments: Factor B with levels:
b1=disinfected soil, b2=un-disinfected soil, b3= un-disinfected soil+propagule, Factor C with levels: c1=Control, c2=tuber with ≤1% blemish,
c3=tuber with 1-5% blemish, c4=tuber with 5-10% blemish, c5=tuber with 10-15% blemish and c6= tuber with ≥15% blemish. Treatments with the
same letters are not significantly different (p≤0.05).
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شریفي و خلقتي بناء :تأثير ميزان آلودگي غدههاي بذري سيبزميني به اسكلروتهاي  Rhizoctonia solaniدر شدت و ...

مشاهده گردید ( 9/5درصد) که با افزایش درصد آلودگی غتتده بتته

بیشتتترین درصتتد وقتتوع شتتااکر ( ۱00درصتتد) ایتتز در
تیمار"ختتاک ضتتدعفوای اشتتده  +زادمایته و غتتدههای بتتذری بتتا

بیشتر از  5درصد ،این میزان به  70درصد افزایش یافت (شکل.)4

آلودگی بیشتر از  ۱5درصد" مشتتاهده شتتد کتته بتتا درصتتد وقتتوع

 R.از عوامل بیماریزای مهم استتت کتته بتته دامنتته

solani

شااکر در این تیمار خاک و کشت غدههای بذری بتتدون آلتتودگی

گستردهای از گیاهان مهم زراعی مااند ستیبزمینتی خستتارت

یا دارای  ۱0-5درصد آلودگی و ایز درصد وقوع شااکر در تیمتتار

وارد میکند .فرم جنسی آن

)Thanatephorus cucumeris (Frank

خاک ضدعفوای شده و غدههای بذری با ستتطو آلتتودگی ۱-۱5

 Donkاستتت کتته اقشتی در بیمتتاریزایی ایتن بیمتتارگر اتتدارد

درصد و بیش از ۱5درصد ،تفاوت معنیداری اداشت (شتتکل .)4

( .)Abdel-Sattar et al., 2017پتتس از کشتتت غتتدههتتای بتتذری

بر اساس این اتایج میتوان اتیجتته گرفتتت بتتا افتتزودن مصتتنوعی

آلوده به اسکلروت ،قار در سطح غده رشد کرده و بتتا تولیتد

زادمایه به خاک ،احتمال وقوع شااکر ریزوکتوایایی صری اظتتر از

ریسه به جوااه در حال رشد حمله کتترده و ریشتتههتتای اولیته

سطح آلودگی غده بذری افزایش مییابد .کمتتترین درصتتد وقتتوع

ساقه زیر زمینی اولیه و برگهای اولیه را آلوده میسازد.

شااکر در کشت غدههای بذری در تیمار ختتاک ضتتدعفوای شتتده
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شكل  -4وقوع بیماری شااکر ( )%در تیمارهای متفاوت خاک و سطو مختل

آلودگی غدد بذری .تیمارهای آزمایشی :عامل  Bبا سطو  =b1خاک ضدعفوای شده،

 =b2خاک ضدعفوای اشده  = b3،خاک ضدعفوای اشده  +زادمایه ،عامل  Cبا سطو  = c1شاهد (غدههای بدون آلودگی و ضدعفوای شده با هیپوکلریت سدیم ،)%5
= c2غدهها با آلودگی سطحی کمتر از = c3 ،%۱غدهها با آلودگی سطحی = c4 ،%۱-5غدهها با آلودگی سطحی =c5 ،%5-۱0غدهها با آلودگی سطحی
 =c6 ،۱5-۱0%غدهها با آلودگی سطحی بیش از  .%۱5تیمارها با حروی یکسان تفاوت معنیداری ( )p≤0.05اداراد.
Fig. 4. Canker incidens percentage in different soil treatments and different level of tuber blemish. Experimental treatments: Factor B with levels:
b1=disinfected soil, b2=un-disinfected soil, b3= un-disinfected soil+propagule, Factor C with levels: c1=Control, c2=tuber with ≤1% blemish,
c3=tuber with 1-5% blemish, c4=tuber with 5-10% blemish, c5=tuber with 10-15% blemish and c6= tuber with ≥15% blemish. Treatments with the
same letters are not significantly different (p≤0.05).
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آلودگی جوااه در حال رشد با زادمایه بذر زاد ایز ممکتتن

کیفی بوده و در زماای کوتاهتر رخ داده و بنابراین کمتتتر متتیثر

است رخ دهد .افزون بر وقتتوع آلتتودگی در مراحتتل اخستتتین

از ترکی ات و شرایط خاک هستند .ویژگتیهتتای ختتاک ماانتتد

رشد جوااه ،ریشهها و ساقههای زیرزمینی ممکن است در هتتر

بافت ،اسیدیته ،ترکیب شیمایی ،ظرفیتتت اگهتتداری آب و ایتز

زماای از فصل رشد ایز آلوده شواد .با خروج جوااتته از ختتاک

عوامتتل زاتتده ختتاک در گستتترش و شتتدت بیمتتاری شتتااکر

مقاومت گیاه افزایش یافته و پیشروی زخمها محدود میشتتود

ریزوکتوایایی مؤثر هستند (.)Lootsma and Scholte, 1996,1997

( .)Zhang et al., 2016خسارت بیماریهتتای ریزوکتوایتایی در

افزایش سطح آلتتودگی غتتدهها بتته استتکلروت

R. solani

سیبزمینی به چهار صورت مستقیم و یک متتورد غیرمستتتقیم

درصد وقوع و شدت بیماری شااکر ساقه را افزایش میدهتتد.

مشاهده متیشتتود .بیمتتاری متترگ گیاهچتته (پتیش و پتتس از

اگر چه بیشترین خسارت ااشی از آلودگی غدههای بتتذری بتته

رویش) ،شااکر ساقه زیرزمینی (از زمان تشکیل ساقه تا پایتتان

اسکلروت قار بر اثر مرگ جوااتتههای غتتده بتتذری (کتتاهش

فصل) ،قط استولون (در زمان غدهزایی) و پوسیدگی ریشه به

تعداد ساقه) و مرگ گیاهچه رخ میدهد ،اما با افتتزایش ستتطح

صورت مستقیم کاهش عملکرد محصتتول را در واحتتد ستتطح

آلتتودگی غتتدههتتا شتتدت بیمتتاری ایتتز افتتزایش متتییابتتد

 .)Anguizمااتتدگاری

( .)Scholte, 1992; Adams et al., 1980بتتر استتاس اتتتایج ایتتن

 R. solaniاغلب به صورت اسکلروت در خاک ،بقایای گیتتاهی

پژوهش ،با افزایش سطح آلودگی غدههای بذری بتته بیشتتتر 5

و روی غتتدههای ستتیبزمینی استتت .غتتدههای آلتتوده بتته

درصد در تیمار خاک مزرعه ،درصد وقتتوع و شتتدت بیمتتاری

اسکلروتهای قار (شوره سیاه غده) از بازار پسندی کمتتتری

بهترتیب ازدیک به  30درصد و ۲0درصتتد است ت بتته کشتتت

برخورداراد و این امر موجب کتتاهش ارزش ریتتالی محصتتول

غدههای بذری بدون آلتتودگی یتتا آلتتودگی کمتتتر از  ۱درصتتد

تولید شده میشود .به اعتقاد اغلب محققتتین غتتدههای بتتذری

افزایش یافت .افزایش سطح آلودگی غدههای بذری بتته بیشتتتر

آلوده به اسکلروتهای قار اقش قابتتل تتتوجهی در ایجتتاد و

 5درصد در تیمار خاک مزرعتته و افتتزودن مصتتنوعی زادمایتته

( Carling et al., 1989; Van

خاکزاد ،درصد وقوع و شدت بیماری را بهترتیب بهمیزان ۱0

 .)den Brink and Wustman, 2014هر چنتتد برختی از محققتتین

درصد و  30درصد اس ت بتته تیمتتار شتتاهد افتتزایش داد .در

اقش آلودگی ستتطحی غتتدههتتای بتتذری را در بیمتتاری متترگ

تیمار خاک ضدعفوای شده ایز این افزایش بهترتیب  60درصد

گیاهچه ،پیش از رویش یا به اصطت مرگ جوااه (کور شدن

و  ۲0درصد برای درصد وقوع و شدت بیماری بتترآورد شتتد.

چشم غدههای بذری) را ااچیز میدااند (.)Banville, 1989

بهطور کلی در همه تیمارهای خاک مورد بررسی در غتتدههایی

با توجه به اتایج این پژوهش ،خاک منتتاطق مختلت  ،از اظتتر

که آلودگی آنها بیش از  5درصد است ،بتتین 70-۱00درصتتد

تعداد ساقههای تولید شده از هر غدهی بذری اختتتتی معنتیداری

ساقههای تولید شده بیمار بوده و شدت بیماری دست کتتم 30

اداشتند (جدول ،)۲ولی از اظر شدت و وقوع بیماری تفتتاوت

درصد افزایش مییابد .همچنین اتایج این پتتژوهش اشتتان داد

معنیداری میان آنها مشاهده شد (جتتدول .)۱ایتن تفتتاوت را

که با افزودن مصنوعی زادمایه به خاک ،احتمال وقتتوع شتتااکر

میتوان به عوامل مختلفی ماانتتد تفتتاوت ترکیتتب شتتیمیایی و

ریزوکتوایایی صری اظر از سطح آلودگی غده بتتذری افتتزایش

فیزیکی خاک ،سابقه کشت یا شرایط اقلیمی است ت داد .چتترا

مییابد.تحقیقات اشان داده است آلودگی غتتدههای بتتذری بتته

که شدت بیماری یک ویژگی کمی است و بتته تعامتتل عوامتتل

اسکلروتهای قار باعث بتتروز زود هنگتتام بیمتتاری شتتااکر

موثر در هرم بیماری (از جمله شرایط ختتاک) در طتتول زمتتان

ستتاقه متتیشتتود

 .)Frankلتتی و همکتتاران

بستگی دارد حال آن که تولید ساقه و ستتاقهدهی ویژگیهتتایی

( )Leach et al., 1993دریافتند مایهزای اولیه خاک حتی بهمیزان

کتتاهش م تیدهنتتد

(and Martin, 1989

گسترش بیماریهای مربوط داراتتد

(and Leach, 1980
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کم (حدود  0/0۱در هر گرم خاک خشتتک) متتیتوااتتد ست ب

آزمایش منجر به  70-۱00درصد وقتتوع بیمتتاری متیشتتواد .در

ایجتتاد شتتااکر در ستتاقههای زیرزمینتتی ستتیبزمینتتی شتتود.

مجموع با وجود اهمیت هر دو زاد مایه بذر زاد و خاکزاد ،بتتا در

شکلهای  ۱و  ۲اشان میدهد که با افزایش زادمایته قتتار در

اظر گرفتن اتایج ایتتن تحقیتتق و پتتیش شتترط اقتتدامات زراعتتی

خاک شدت و درصد وقوع بیماری افزایش مییابد .همتتانطور

مناسب در جهت کاهش زادمایه خاکزاد ،تیثیر مقدار زادمایه بتتذر

که ارزیابی میزان زادمایه موجود در خاکهتتای متتورد استتتفاده

زاد بر درصد وقوع و شدت بیماری شااکر ریزوکتوایتتایی ستتاقه

اشان میدهد ،میزان آلودگی خاک متتزارع  0/7-۱در هتتر گتترم

زیر زمینی ،از اهمیت بیشتری برخوردار است .با توجتته بتته ایتن

خاک بوده و بنتتابراین میتتزان آن در خاکهتتایی کتته بتته شتتکل

اتایج ،استفاده از غدههای بذری عاری از اسکلروت و کمتر از ۱

مصنوعی آلوده سازی شدهااد  ،بیشتر از این مقدار است.

درصد آلودگی برای کشت در مزارع تولیتتد بتتذر و بتتا آلتتودگی

بیماریهای مرگ گیاهچه و شتتااکر ستتاقه ستتیب زمینتتی،

کمتر از  5درصد در مزارع تولید ستتیبزمینی ختتوراکی توصتیه

خاکزاد و بذرزاد هستند .بتته طتتوری کتته در صتتورت آلتتودگی

میشود .همچنین اتایج این تحقیق در تعری

و تعیین استاادارد

همزمان خاک و غدههای بذری بتته استتکلروت  ،R. solaniایتتن

ط قات بذری سیبزمینی قابل استفاده و استناد است.

( Frank and Leach 1980; Thomas et

با توجه به اتایج بهدست آمده میتوان بیتان کتترد کتته کشتتت

بیماریها تشدید میشواد

 .)al., 2016کارلینتتگ و همکتتاران ) (Carling et al., 1989اشتتان

غدههایی که بیش از  5درصد از ستتطح آنهتتا بتتا استتکلروتهای

داداد که کشت غدههای آلوده (پنج درصد آلتتودگی ستتطحی)

solani

 R.پوشیده شده باشد خطر کاهش بوته در واحتتد ستتطح را

در میکروپتتهتتای حتتاوی ختتاک ضتتدعفوای شتتده موجتتب

باال برده و ت عات ااشی از آن موجب کتتاهش عملکتترد در واحتتد

کاهش حدود  35درصد عملکرد سیبزمینی در واحتتد ستتطح

سطح ،تولید غدههای بیمار ،درشت و گاه بد شتتکل خواهتتد شتتد.

میشود و حدود  90درصتتد ستتاقهها بتته شتتااکر ستتاقه م تتتت

بنتتابراین پیشتتنهاد میشتتود اهادهتتای مربوطتته و تشتتکلهای

میشواد .همچنین تحقیقات اخیر در آفریقای جنوبی اشان داد

تولیدکنندگان بذر سیبزمینی ،ترتی ی اتخاذ اماینتتد تتتا استتتفاده از

که بیمتتاری شتتااکر ستتاقه و متترگ جوااتته ،ااشتتی از آلتتودگی

غدههای آلوده به شوره سیاه به حداقل رستتیده و توصتتیههای الزم

غدههای بتتذری بتته استتکلرت قتتار و مهمتتترین علتتت قطت

برای کشت بذر (ضدعفوای غدههای بذری ،زمان کاشتتت ،عمتتق

استولون و آلودگی غدههای دختری به شتتوره ستتیاه برآمتتده از

کاشت و پیش جوااهدار کردن) در بروشورهای همتتراه کیستتههای

آلودگی ختتاک بتته ریزوکتوایتتا استتت (.)Muzhinji et al., 2018

غدههای بذری به کشاورزان ارائه شود.

رعایت تناوب و کشت صتتحیح یکتتی از روشهتتای متتؤثر در
کاهش این بیماری در مزارع سیبزمینی معرفی شتتده استتت .

سپاسگزاري

اجتتترای تنتتتاوب زراعتتتی موجتتتب افتتتزایش جمعیتتتت

بتته ایتتن وستتیله اگاراتتدگان از حمایتتت متتالی موسستته

میکروارگاایسمهای مفید و در اتیجتته کتتاهش جمعیتتت عامتتل

تحقیقتتتات گیاهپزشتتتکی کشتتتور و راهنمائیهتتتای استتتتاد

بیماری ( )R. solaniدر خاک میشود ( .)Scholte 1992بیمتتاری

ارجمنتتد جنتتاب آقتتای مهنتتدس علیرضتتا کریمتتی روزبهتتاای

)Methyl

بتترای بتته ثمتتر اشستتتن ایتتن پتتژوهش قتتدرداای و تشتتکر

در مزارعی که خاک آنها با متیتتل

برومایتتد (bromide

ضدعفوای شده است بیماری به صورت گستردهتر و با شتتدت
بیشتر بروز میکند .بهطور کلی اتایج این پژوهش اشان داد که
غدههای بذری با آلودگی بیش از  5درصد ااتتواع ختتاک متتورد

میکنند.
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