
  )علوم و صنایع کشاورزي( حفاظت گیاهان نشریه
  119-121ص  ،1389 بهار، 1شماره ، 24جلد 

Journal of Plant Protection 
Vol. 24, No. 1, Spring 2010, p. 119-121 

  
  گزارش کوتاه علمی

 
  هاي گل محمدي به بیماري سفیدك پودري ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ

 
  4رضا فتاحی - 3محمد جوان نیکخواه - 2ذبیح اهللا زمانی - *1مهناز کیانی

  6/11/87: تاریخ دریافت
  22/2/89: تاریخ پذیرش

 
  چکیده

  تــرین بیمــاري گــل محمــدي    ن گســترش دارد و شــایع ادر تمــام منــاطق ایــر   )Podosphaera pannosa(رز  ســفیدك پــودري  
 Mill. Rosa damascene  محمدي معرفی شده است و انتظار  با توجه به این که ایران به عنوان یکی از مراکز مهم تنوع گل. باشد می نیز در کشور
هاي گل محمدي، شامل  مجموعه متنوعی از ژنوتیپ. شوندها در مراکز تنوع یافت  هاي عامل مقاومت به بیماري هاي مفید مانند ژن اکثر ژنرود که  می
-86هـاي   ها در طی سال ارزیابی. ژنوتیپ جمع آوري شده از مناطق مختلف ایران براي ارزیابی میزان حساسیت به سفیدك پودري غربالگري شدند 26

براي هـر ژنوتیـپ محاسـبه و     5درصد شیوع عامل بیماريشاخص بیماري و . هاي گلدانی انجام شد نمونه زمین اصلی و روي گیاهان مستقر در  1385
بر اساس نتایج، غربالگري در سطح باغ به دلیل شرایط غیرمناسـب بـراي   . شدت شیوع بیماري در طی زمان یادداشت برداري مورد مقایسه قرار گرفت
اما غربالگري گیاهان گلدانی به خاطر . مقاومت نگردید/ها براي صفت حساسیت شیوع بیماري و درصد بسیار کم آلودگی طبیعی قادر به تفکیک ژنوتیپ

بر این . هاي برتر از نظر مقاومت به سفیدك پودري را فراهم نمود امکان شناسایی ژنوتیپ) سایه بودن رطوبت باال و نیمه(شرایط مساعد گسترش بیماري 
ترین و  هاي آذربایجان شرقی و کرمان به ترتیب به عنوان مقاوم نوتیپها به این بیماري مشخص و ژ داري بین میزان مقاومت ژنوتیپ اساس تفاوت معنی

هاي جدیدي را براي طرح ریزي برنامه هاي  پژوهش حاضر با شناسایی برخی از منابع مقاومت در گل محمدي، افق. ها شناخته شدند ترین ژنوتیپ حساس
  .نماید ارزشمند باغبانی این گونه ارزشمند فراهم میاصالحی مقاومت به بیماري سفیدك پودري با درنظر داشتن سایر صفات 

  
  ، سفیدك پودري، غربالگري، مقاومت به بیماريRosa damascena :کلیدي واژه هاي

  
    5   4 3  2 1  مقدمه

ــودري  ســفیدك ــا ســطحی(هــاي پ ــداولترین و ) حقیقــی ی از مت
لـه  از جم باشند که هرساله به انواع گیاهان می ها ترین بیماري گسترده
هاي عامل سفیدك پودري نه تنها در  قارچ. کنند خسارت وارد می رزها

باشـند بلکـه در منـاطق     هاي متـداول مـی   مناطق مرطوب از بیماري
 هـا،   عالوه بـر بـرگ   آلودگی ممکن است). 1(خشک نیز شایع هستند 

. هـا نیـز رخ دهـد    هـاي بسـته و حتـی روي گـل      ها، جوانه  روي ساقه
 درصــد 100و رطوبـت   C°21ه و در دمـاي  هـا هـوازاد بــود   کنیـدي 
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5- Diseases factor 

درجات متفـاوتی از مقاومـت بـه    ). 4، 3(بیشترین میزان رشد را دارند 
هاي  ها، ارقام و ژنوتیپ ها در بین گونه سفیدك پودري یا سایر بیماري

اما تـاکنون گزارشـی در ارتبـاط بـا     ) 8 و 7، 5، 2(رز گزارش شده اند 
. گل محمدي منتشر نشده استارزیابی مقاومت به سفیدك پودري در 
هاي گـل   از ژنوتیپ متنوعاي  بنابراین بررسی میزان مقاومت مجموعه

هـایی بـا    به سفیدك پودري با هدف شناسـایی ژنوتیـپ   )4( محمدي
  . مقاومت بیشتر مورد توجه قرار گرفت

  
  ها مواد و روش

ژنوتیپ گل محمدي جمع آوري شده از مناطق  26در این تحقیق 
هاي فارس، کرمـان،   پرورش آن در ایران شامل استانعمده کشت و 

اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوي و تهـران بـراي ارزیـابی    
). 1جـدول (مقاومت به سفیدك پـودري مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد      

در شرایط هواي آزاد بـا جسـتجو    86و  85ها در طی سالهاي  ارزیابی
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ي روي گیاهان مستقر در براي عالئم آلودگی یا خسارت سفیدك پودر
ایستگاه تحقیقات گروه علوم باغبـانی دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه     

هـاي   روي ژنوتیـپ  86تهران، کرج و در اواخر تابستان و اوایل پـائیز  
) سـاله  2گیاهـان  (ها در شرایط سایه و روشن  مشابه مستقر در گلدان

تـري و  لی 3هاي پالسـتیکی   گیاهان موردنظر در گلدان. انجام گرفت
بدون استفاده ) 1:1:1(محتوي مخلوط خاکی شامل شن، خاك و پیت 

گیاهان گلدانی . کش پرورش یافته بودند کش و یا آفت  از هر گونه قارچ
هـا هـرس و یادداشـت     هفته قبـل از شـروع ارزیـابی    4مورد استفاده 

. ها در زمانی که گیاهان در مرحله رشد فعال بودند، آغـاز شـد   برداري
سـایه آفتـاب و   (در شرایط مناسب براي گسـترش بیمـاري    ها گلدان

تکرار قرار داده شدند و  4تصادفی با  در قالب طرح کامالًْ) رطوبت باال
ها براي ظهـور طبیعـی    این ژنوتیپ 1386در طی شهریور تا آبان ماه 

حساسیت آنها امتیازدهی /آلودگی در فواصل هفتگی ارزیابی و مقاومت
بـرگ از   5طـور تصـادفی انتخـاب و     هشاخه ب 3براي هر گیاه . شدند

صفر بـراي عـدم    :5تا  0هرشاخه براي آلودگی به سفیدك به صورت 
 25تا  6 :دودرصد در سطح برگ،  5تا  1آلودگی  :یکآلودگی برگ، 

درصـد   75تـا   51 :درصد آلودگی، چهار 50تا  26:درصد آلودگی، سه
ـ   100تا  76: آلودگی و پنج رگ امتیـازدهی  درصد آلودگی در سـطح ب

بـراي هـر   ) DF( همچنین ضـریب ارزشـی معـادل واحـد    . )6(شدند 
هاي مختلـف محاسـبه    ها در تاریخ ژنوتیپ بر اساس یادداشت برداري

هاي متفاوت بر  درصد شیوع عامل بیماري با در نظر گرفتن ارزش. شد
به طوریکه براي گیاهـان  . اساس تاریخ یادداشت برداري انجام گرفت

دداشت برداري اول و دوم ضریب ارزش معادل بیشتري در آلوده در یا
دهنـده حساسـیت بیشـتر آنهـا در      نظر گرفته شد که در حقیقت نشان

مکاتبـات  (باشـد   مقایسه با گیاهان آلوده شده در انتهـاي فصـل مـی   
   ). شخصی با لئوس، ل

  
 26تجزیه واریانس و مقایسـه میـانگین هـا بـه تفکیـک بـراي        

س منشاء جمع آوري آنها بر اساس روش دانکن با ژنوتیپ و نیز براسا
  . انجام گرفت SASاستفاده از نرم افزار 

  
  نتایج و بحث 

بر اساس نتایج به دست آمده در این آزمایش، درصد آلودگی بـه  
سفیدك پودري در گیاهان مستقر در باغ بسیار پائین بود و تفاوت قابل 

هـاي گیاهـان    رزیابیاما در ا. ها مشخص نگردید توجهی بین ژنوتیپ

هاي مورد ارزیـابی از نظـر میـزان     هایی در بین ژنوتیپ گلدانی تفاوت
دهنـده تفـاوت    هـا نشـان    تجزیه واریـانس داده . مقاومت مشاهده شد

از نظر درصد سطح برگ پوشیده شـده بـا    درصد 1دار در سطح  معنی
نتـایج پـس از تبـدیل بـه صـورت      (هـا بـود    سفیدك در بین ژنوتیپ

بـه ایـن ترتیـب    ). آورده شده اسـت  1در جدول  5امتیازدهی صفر تا 
هــاي  بیشــترین میــزان حساســیت بــه ســفیدك پــودري در ژنوتیــپ

هـاي متمـایز سـایر     محمدي غالب کشور مشاهده شـد و ژنوتیـپ   گل
ها  مقایسه ژنوتیپ .تر قرار گرفتند هاي مقاوم ها در گروه ژنوتیپ استان

ها  داري بین ژنوتیپ از نظر درصد شدت عامل بیماري نیز تفاوت معنی
نتایج تجزیه واریانس یک طرفه این مقـادیر کـه بـه    . مشخص نمود

آورده شـده   1ها انجام شد در شـکل   آوري ژنوتیپ تفکیک محل جمع
آب و هـواي  (  هـاي آذربایجـان شـرقی    نوتیـپ به این ترتیب ژ. است

آب و هواي گرم و (  و کرمان) سردتر، بارندگی و رطوبت نسبی باالتر
تـرین و   مقـاوم  DFبه ترتیب با کمتـرین و بیشـترین مقـدار    ) خشک
هاي  ها با نشان دادن ارزش سایر استان. ها بودند ترین ژنوتیپ حساس

  .قرار گرفتندهاي بعدي از نظر مقاومت  حد واسط در رده
در مطالعه حاضر تنوع مناسبی از نظر مقاومت به سفیدك پودري 

هــاي  محمــدي مشــاهده شــد و ژنوتیــپ هــاي گــل در بــین ژنوتیــپ
آوري شده از استان آذربایجان شرقی مقاومت باالیی  محمدي جمع گل

ها  با توجه به اینکه این ژنوتیپ. در مقابل سفیدك پودري نشان دادند
محمدي از جمله عطر گل شباهت  فات با اهمیت درگلاز نظر سایر ص

توانند  محمدي در کشور نشان دادند، می غالب گل  بیشتري با ژنوتیپ
از دالیـل   .نژادي آینـده مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد      هاي به در برنامه

تـوان رشـد رویشـی کمتـر ایـن       ها مـی  احتمالی مقاومت این ژنوتیپ
محمدي و در نتیجـه در   هاي گل وتیپها در مقایسه با سایر ژن ژنوتیپ

هاي جوان براي آلـوده شـدن توسـط قـارچ      دسترس بودن کمتر برگ
هاي ساختاري و یا القـایی   سایر مکانیسم. عامل بیماري را مطرح کرد

توانـد در ایـن رابطـه     نیز می) 7(تر  مقاومت از جمله کوتیکول ضخیم
 نقــش داشــته باشــد کــه مشــخص شــدن آنهــا نیــاز بــه مطالعــات 

نتـایج ایـن آزمـایش    در مجمـوع  . میکروسکوپی دقیق در آینـده دارد 
هــاي جدیــدي را بــراي اســتفاده منــابع احتمــالی مقاومــت بــه   افــق

نـژادي ایـن    محمدي در جهت تحقق اهداف بـه  پودري در گل سفیدك
ها در منـاطق دیگـر کشـور و انجـام      تکرار آزمایش. گونه فراهم آورد

ی نژادهاي قارچ عامل بیماري نیـز  هاي تکمیلی براي شناسای آزمایش
محمـدي پیشـنهاد    هـاي مقـاوم گـل    تر ژنوتیـپ  براي شناسایی دقیق

  . شود می
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 5تا  0هاي مختلف گل محمدي نشان داده شده به صورت امتیازدهی  درصد آلودگی ژنوتیپ) دانکن(مقایسه میانگین  -)1جدول(
  *امتیاز آلودگی   ان مبداءاست  ژنوتیپ  *امتیاز آلودگی  استان مبداء  ژنوتیپ

G1 آذربایجان شرقی  dc 1  G14 4 کرمان a 
G2  اصفهان  dc1  G15 کرمان ab5/3 
G3 تهران  dc 1  G16 آذربایجان شرقی dc 1 
G4 اصفهان  b  3  G17 آذربایجان شرقی dc 1 
G5 فارس  dc 1  G18 آذربایجان شرقی dc1 
G6 فارس  b 3  G19 آذربایجان شرقی dc 1 
G7 فارس  b 3  G20 آذربایجان شرقی c 5/1 
G8 فارس  a4  G21 اصفهان ab5/3 
G9 فارس  dc 1  G22 اصفهان a 4 
G10 فارس  b 3  G23 اصفهان a4 
G11 فارس  ab5/3  G24 خراسان d 1 
G12 فارس  b 3  G25 خراسان b 3 
G13 کرمان  ab5/3  G26 آذربایجان شرقی c 5/1 

  یشترین شدت آلودگیب 5کمترین و  1صفر عدم آلودگی،  ٭      
  

 
 ها محاسبه شده بر اساس استان هاي محل جمع آوري ژنوتیپ DFمقایسه مقادیر  - )1شکل (
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