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  چکیده

 روي وسیعی سطح در بیماري این اخیر هايسال در .باشد می مرطوب و گرم نواحی در گیاهان این  شایع هاي بیماري از یکی دار هسته میوه درختان زنگ
 مقاومـت  بررسـی  منظـور  به آزادشهر دار هسته میوه درختان کلکسیون در آزمایشی منظور بدین .است شده شایع گلستان استان در دار هسته میوه درختان
 انجـام   بیمـاري  ایـن  برابر در )مغان و کیوتا، سیبی، ردگلد،(  لشلی  و )شابلون و طال قطره سانتروزا،( آلو ،)زعفرانی و  مخملی ، روزه 60( هلو هاي کولتیوار
 نبـود  یا بود اساس بر که بود برگ 25 شامل نمونه هر  .شد برداري نمونه جهت درچهار درخت هر از و انتخاب تصادفی طور به درخت 10 باغ هر در .گرفت
 نظـر  از ارقام تمامی بین که داد نشان ها داده واریانس تجزیه نتایج .دش محاسبه گیآلود درصد مجموع در و شد داده امتیاز منفی و مثبت صورت به آلودگی
  میزان کمترین با شابلون رقم آلو، مختلف ارقام بین از که طوري به  ).>00001/0P( دارد وجود درصد یک سطح در داري معنی اختالف  بیماري  به مقاومت
 که داد نشان نتایج همچنین .بودند آنها ترین حساس بیماري درصد 8/86 و  3/32 با ترتیب به سانتروزا و طال طرهق ارقام ولی رقم ترین مقاوم )16/ 6( بیماري

 نظـر  از داري معنـی  تفاوت زعفرانی و مخملی هلو رقم دو بین اما .باشد می رقم ترین حساس بیماري درصد 2/73 با روزه 60 رقم هلو، مختلف ارقام بین از
 درصد کمترین با مغان شلیل رقم که داد نشان داران هسته زنگ بیماري به شلیل مختلف ارقام بین میانگین مقایسه نتایج .نداشت وجود  بیماري به مقاومت
 مـاري بی بـه  نسبت را حساسیت باالترین بیماري، درصد 3/74 و 7/77 ،  9/81 با ترتیب به کیوتا و سیبی ردگلد، ارقام  و بوده رقم مقاومترین 7/10 بیماري
 این علیه ییشیمیا سموم از زیاد استفاده به توجه با بنابراین .نشد دیده شلیل رقم سه این بین داري معنی تفاوت آماري نظر از اما دادند، نشان خود از مذکور
 برنامـه  و مـدیران  کار دستور در طمئنم گزینه یک عنوان هب مقاوم ارقام از استفاده زیست، محیط براي شیمیایی  سموم کاربرد سوء اثر طرفی از و بیماري،
  .گیرد قرار تواند می کشاورزي ریزان

  
  شابلون آلو و روزه 60 هلو زعفرانی، هلو ردگلد، شلیل حساسیت، :کلیدي هاي واژه

  
     1  مقدمه
شـایع ایـن   هـاي   گ درختان میوه هسـته دار یکـی از بیمـاري   زن

یوع بیمـاري  شـ . گیاهان در نواحی گرمسیري با بارنـدگی بـاال اسـت   
ایـن  . دما و بارندگی در طـول فصـل بسـتگی دارد    نامنظم بوده و به

جنـوب  ) 10(، عمـان  )8( بیماري گسترش جهانی داشته و از آمریکـا 
و از ایران توسط خبیري، اسفندیاري، شریف و ) 19(ترکیه ) 18(آفریقا 

هلو، آلو، گوجه، بادام و زردآلو گـزارش شـده   هاي  ارشاد، روي میزبان
 1374، همچنین اپیدمی زنگ بـادام در اسـتان فـارس در سـال     است

شیوع این بیماري نامنظم بوده و به میزان بارندگی و ). 2(اتفاق افتاد 
خسـارت اقتصـادي ایـن    . دما در خالل فصل رویشـی وابسـته اسـت   

شود که میزان بارندگی در فصل بهار بیشتر  می بیماري زمانی چشمگیر
برگ و میوه از عالیـم  هاي  انکر شاخه، زخمش). 5(میلیمتر شود  75 از

                                                        
کارشناسی ارشد بیماري شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی،  يبه ترتیب استادیار و دانشجو -1

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
 )Email: Snasrollanejad@yahoo.com:                     نویسنده مسئول -(* 

معمول بیماري بوده ولی ممکن است همه این عالیـم در طـی یـک    
این بیماري ممکـن اسـت مقـدار    هاي  همه گیري. فصل ظاهر نشوند
ریزش بـرگ ناشـی از ایـن    . درصد کاهش دهد 33میوه خشک را تا  

 بیماري ممکن است  موجب کاهش نیروي حیاتی درخـت و بـارآوري  
بیماري روي همه درختان میوه هسته هاي  نشانه. آن در سال بعد شود
سـبز متمایـل بـه زرد کـم     هاي  ابتدا روي برگ لکه. دار یکسان است

هاي  واقع در زیر برگ جوشهاي  سپس روي لکه. شود می رنگ ظاهر
شود، و روي  می مولد یوریدیوسپور به رنگ نارنجی و تلیوسپور تشکیل

در هـا   وقوع آلودگی سر شـاخه . گردد می ي ایجادریزهاي  برگ سوراخ
هلو نسبت به گوجه و آلو بیشتر است، عالیم بیمـاري روي میـوه بـه    

سبز آب گز نمایان شده کـه بـا رشـد میـوه در ایـن      هاي  صورت لکه
ــا  محــل ــی فرورفتگــی هــایی ایجــاده ــارچ ). 1(شــود  م ــارگر ق بیم

Tranzschelia discolor(Fuckel)Tranzschel & Litv. 
ی یها با حجره( پایه دار، دو حجره اي هاي  باشد، که داراي تلیوسپور می

تـک  هاي باشد و همچنـین یوریدیوسـپور   می )نامساويهاي  به اندازه
 بلند چرخـه این قارچ یک زنگ . استسلولی به رنگ قهوه اي روشن 

mailto:Snasrollanejad@yahoo.com
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به عنوان ) Anemone coronaria. L(.است و گیاه آنمون تاجدار 
درختان میوه هسـته دار میزبـان اصـلی آن شـناخته      وتناوبی میزبان 
مناطقی که زنگ وجود دارد ناشناخته  تناوبی در بیشترمیزبان . اند شده
ایـن قـارچ بـه شـکل     . از این رو در شیوع آلودگی نقشـی نـدارد    بوده

کند، و  می آلوده زمستان گذرانیهاي  سرشاخهویوریدیدسپور  میسلیوم
 ایجاد شـده آلـودگی اولیـه صـورت    هاي  وردر بهار با انتشار یوردیوسپ

دو عامل دما و رطوبت سطح برگ براي ایجاد آلودگی بسیار . گیرد می
و گسترش بیمـاري  ها  مهم اند اما نقش این دو عامل در آلودگی میوه

جوانه  c  30- 5در محدوده دمایی ها  یوریدیوسپور). 5(ناشناخته است 
استفاده از ارقـام مقـاوم و   . اشدب می c  25-10زده و دماي بهینه آن 
. آینـد  مـی  مدیریت این بیماري به حسابهاي  کنترل شمیایی راهکار

آلی از جمله زینب و مانب علیه این زنگ موثر بوده و هاي  قارچ کش
هـاي   بیمـاري ). 3(شـود   مـی  سمپاشی توصیه 2انجام ها  در نهالستان

کارگیري  هن با بتوا می درختان میوه از قبیل سفیدك پودري و زنگ را
پیدا کردن منـابع مقاومـت بـه یـک     ). 14(ارقام مقاوم مدیریت نمود 

مقـاوم در  هـاي   بیماري در بین ارقام یک گیاه، جهـت اصـالح الیـن   
شرایطی که با خطر همه گیر شدن بیمـاري رو بـه رو باشـیم امـري     

در این تحقیق سعی شده است با مطالعـه میـزان    ). 16(ضروري است 
ام مهم درختان میـوه هسـته دار کشـت شـده در اسـتان      مقاومت ارق

شناسایی و در امر ها  گلستان نسبت به بیماري زنگ،  مقاوم ترین آن
مدیریت تلفیقی به منظور کاهش مصرف سموم، معرفی و بکار گرفته 

  .شوند
  

 مواد و روش ها

این آزمایش در باغ کلکسیون درختان میوه هسته دار در منطقـه   
سه رقم هلو، سه رقـم آلـو و   (تیمار  10با  ) ان گلستاناست( آزادشهر 

صورت بلوك کامل تصادفی به اجـرا   هدر ده تکرار، ب) چهار رقم شلیل
از کلکسیون ارقام هسته داران  1387نمونه برداري در مهر ماه . در آمد

روزه،  60:  ارقام هلو شـامل . واقع در شهرستان آزادشهر انجام گرفت
سانتروزا، قطره طـال و شـابلون و   : رقام آلو شاملمخملی و زعفرانی، ا

آلودگی به طور طبیعی . ردگلد، سیبی، کیوتا و مغان بودند: ارقام شلیل
هر ساله در سطح وسیعی در نهالستان وجـود داشـته بنـابراین آلـوده     

) از هر تیمار یا رقـم ( درخت  10تعداد . سازي مصنوعی انجام نگرفت
) برگ 25( نمونه  25هر تیمار یا درخت  به طور تصادفی انتخاب، و از

جهت به صورت تصادفی نمونه برداري شد و سـپس بـر اسـاس     4از 
وجود یا عدم وجود آلودگی به صورت مثبت و منفی امتیاز داده شـد و  

. آلوده محاسبه گردیـد هاي  یا نمونهها  در مجموع درصد آلودگی برگ
تجزیه   SASنرم افزار در قالب طرح بلوك کامال تصادفی و با ها  داده
  .گردید
  

  نتایج و بحث
نتایج تحقیقات روي ارقام مختلف هسته دار و تجزیه آماري نشان 
داد که واکنش بین ارقام مختلف آلو در برابر بیمـاري در سـطح یـک    

با توجه به مقایسه میـانگین  . باشد می معنی دار) p> 0001/0( درصد
) 16/ 6(یزان درصـد بیمـاري   بین ارقام آلو، رقم شابلون با کمترین م

ترین رقم و بعد از آن ارقام قطره طال و سانتروزا بـه ترتیـب بـا     مقاوم
مقاومت متوسط و ضعیفی را نشان دادند  8/86و  3/32میزان ببماري 

نتایج مقایسه میانگین واکنش ارقام مختلف هلو نسبت بـه  ). 1شکل (
در  مختلف هلو بیماري زنگ هسته داران نشان داد که بین تیمارهاي

کـه   بـه طـوري  ). p>0/ 0001( باشـد  مـی  دار سطح یک درصد معنی
درصـد   2/73بـا  (روزه  60باالترین میزان آلـودگی مربـوط بـه هلـو     

اگرچـه  ). 2شـکل  (شـود   می ترین رقم معرفی ، یعنی حساس) بیماري
نسبت بـه بیمـاري ویروسـی لکـه حلقـوي      حساسیت باالي این رقم 

همچنین ). 4(در این استان گزارش شده است هسته داران نیز  نکروزه
مقایسه میانگین بین دو رقم هلو مخملی و زعفرانی تفاوت معنی داري 
از نظر مقاومت به بیماري زنـگ وجـود نداشـت، بـه طـوري از نظـر       

روزه قـرار   60حساسیت به بیماري زنـگ هسـته داران، بعـد از هلـو     
  ).2شکل (گیرد  می

که تجزیه واریانس عکـس العمـل    نتایج تحقیق مذکور نشان داد
ارقام مختلف شلیل به بیماري زنگ در سطح یـک درصـد معنـی دار    

که رقم مغان با کمترین درصـد   ، به طوري) p> 0001/0(بوده است 
ترین رقم بوده است اما بین ارقام ردگلد، سیبی و  مقاوم 7/10بیماري 

بـا  ( صـد  در 3/74و  7/77، 9/81کیوتا به ترتیب با میـزان بیمـاري   
، امـا اخـتالف معنـی داري بـا هـم      )حساسیت باال نسبت به بیمـاري 

سفانه کار چنـدانی دربـاره مقاومـت    أاما در ایران مت). 3شکل(نداشتند 
اگرچـه فـالح و   . ارقام هسته دار به بیماري زنگ صورت نگرفته است

ترین رقم نسـبت بـه بیمـاري     مقاوماز بین ارقام شلیل، ) 4( همکاران
  .در این استان معرفی کردندرقم مغان  ه حلقوي نکروزه راویروسی لک

گزارش شـده  ) 11( مقاومت برخی ارقام آلو به این بیماري توسط
اما در مجموع ژنتیک مقاومـت  بـه زنـگ درختـان میـوه هسـته دار       

  ).17( ناشناخته است و اطالعات بسیار ناچیزي درباره آن وجود دارد
مقاومت چندین رقم هلـو در   با بررسی) 2002(روبرت و همکاران

دو مکان که از نظر شرایط اقلیمی با هم تفاوت داشتند، نشـان دادنـد   
که مقاومت نسبت به این بیماري کامال ژنتیکی بوده و ارقـام هـر دو   

  .منطقه مقاومت مشابهی از خود نشان دادند
در ارقام حساس به زنگ میزان اتیلن افزایش یافته که منجر بـه  

ها در درختان  مقاومت به آفات و بیماري).  17(گردد  میها  ریزش برگ
میوه موضوع مهمی است و در جهت رسیدن به آن بایـد روابـط بـین    

عامل  -در رابطه میزبان ). 13(گیاه و عامل بیمارگر کامال روشن شود 
تواند مورد توجه هاي فیزیولوژیک عامل بیمارگر می بیمارگر وجود نژاد

  . قرار گیرد
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هـاي فیزیولوژیـک    ابتدا برخی از محققین این قارچ را فاقـد نـژاد  
تواننـد بـه    هاي آن می معرفی کردند و اعالم نمودند که تمامی جدایه

، )9و  7، 6(ارقام هسته دار با شدت بیماري زایی یکسان حمله کننـد  
  .یف و تعیین کردندتوص) 12(هاي فیزیولوژیک این قارچ را  اما نژاد
  

نیز با مطالعه این بیمـاري در اسـترالیا وجـود     )15(فیلیپ و کابل 
فیزیولوژیک براي این قارچ را گزارش نمودند به طوري کـه  هاي  نژاد

با وجود ایـن کـه بیمـاري    ها  هلو به سایر میزبانهاي  با تلقیح جدایه
  . ایجاد شد، اما شدت آن کاهش یافت

  
  منابع

  .صفحه 360تهران . مرکز نشر دانشگاهی. بیماریهاي درختان میوه هسته دار. 1381. اشکان م -1
  .ص 443. انتشارات نشاط اصفهان . مهم گیاهی ایرانهاي  بیماري عوامل بیماریزا و.  1385. ا بهداد -2
 .ص184.انتشارات آئیز. بیماریهاي مهم درختان میوه. 1385. پیغامی ا -3
مقایسه دو روش سرولوژیکی و مولکولی براي ردیابی ویروس لکـه حلقـوي   . 1388. سردشتی ا و شاهسوند م، اکرا .نژاد س ... ، نصرا.فالح ط -4

  .156صفحه . پنجمین کنگره ویروس شناسی ایران. نکروتیک هسته داران در استان گلستان
5- Adaskaveg J., and Forster H. 2000. Peach Rust Caused by Tranzschelia discolor in California 

Agriculture and Natural Resources. 230p. 
6- Ben-Arie R. 1961. Phenology of rust in stone fruit trees in Israeal. M.Sc. Fac.Agr. Hebrew Uni.66p. 
7- Blumer S. 1960. Untersuchungen uber morphology and biology Tranzschelia pruni-spinosa . 

phytopathology 38:355-383. 
8- Bolkan H.A., Ogava J.M., Michailides T.J., and Kaale P.F. 1985. Physiological specializationin 

Tranzschelia discolor. Plant Dis. 69:485-486  
9- Carter M.V. Moller.1970. Factor effecting urediospor production and dispersal in Tranzschelia discolor. 

Aust.J.Agaric.Res. 21:905-914. 
10- Deadman M.L.Y., Al Maqbali, Al Subhi A., Al Yahyai R., and Al Sa'di A. 2007. First Report of Rust 

Caused by Tranzschelia discolor on Peach in Oman .plant dis. Volume: 91, P: 638. 
11- Decker P. and Sherman. 1976. The reaction of plums to rust Tranzschelia pruni-spinosa (Per Phillip, F, 

Kable 1986s). Diet in Florida Proc. Fla. State Hort.soc. 89:254-255 
12- Hawksworth D.L., Sutton B.C. and Ainsworth G.C. 1983. Anis worth and Bisboys Dictionary of fungi. 

7th ed. Commonwealth Mycological Institute, Kew, Surrey, England. 412pp.   
13- Lespinasse C.E., Durel D., Esmenjaud A., Eskes J., Poessel L. 2003. Resistance to biotic stress in fruit 

trees. ISHS Acta Horticulturae: 622p. 
14- Naqvi S.M. 2004.Disease of fruit and vegetable and management. Springer Netherland.342p. 
15- Phillip F., and Kable A. 1986. Physiologic Specialization of Tranzschelia discolor in Australia. Plant 

Dis. 70: 202-204 
16- Polak D., and Bartos D. 2002. Natural Source of Plant Disease Resistance and Their Importance in 

Breeding. Plant Breed. 38:146-149 
17- Robert E., and Rouse A. 2002. Foliar rust resistance in low-chill peaches .Proc. Fla .State Hort .soc. 

115:98-100. 
18- Roth G. 2008. Tranzschelia discolor (Fuck.) Tranz and Litv. On Peaches in Transvaal Lowveld, South 

Africa. Journal of Phytopathology.vol:56 Issue:2 P:141-150.Roth 
19- Soylu S., Soylu E.M. and Kurt S. 2004. First report of leaf rust on plum (Prunus cerasifera) by 

Tranzschelia pruni-spinosa var. discolor in the eastern Mediterranean region of Turkey. Plant Pathology 
vol: 53 Issue 2. p: 257-257. 

  
 


