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ارزیابی اثرات قارچكشهای مختلف روی قارچ  ،Podosphaera leucotrichaعامل بيماری
سفيدک پودری سيب درختی
حسين كربالئی خياوی -*1حسين خباز جلفایی -2حسين

رمضانی3
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چكيده
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شد .تيمارهاي شاهد شامی تيمار با آبپاشي تيمار بد ن آبپاشي بودرد .ده ر ز پاس از مجااهده ا لاين یئماب بيمااري در تيماار شااهد از بار هاا
 0/7در هازار،
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قار اش ديد بليس® در دزهاي ي
انتر( بيماري داررد ،لذا براي محافظه از سئمه ااربر قار اش ،مصرفاننده محصوالت سبپاشي شده محيط زيسه همچنين ااهش هزينتهاا،
دز  0/7در هزار توصيت ميگردد.
Podosphaera
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بيماريهاي سيب ميباشد ( .)24 21 ،5قار بيمارگر مايتواراد بات
بر  ،گی ،ميوه سرشاتتها حملت اناد بایار ريازش ز د هنگاام
بر ها توقف رشد شاتتهاي مواتئ در رتيجات اااهش محصاو(
شود .در درتتان بتشدت آلوده سطح ميوه ريز بت صاورت زرگاار دياده
ميشود ( .)15بيماري سفيدک پودري سيب ا لين باار در ساا( 1777
توسط بسي از راحيتي ايوا از داتی تزارتهاي بذري سايب اات بات
ینااوان پاياات تهياات ماايشااد ،گاازارش شااده اسااه ( .)5قااار P.
 leucotrichaي ارگی ا وااري اساه اات بات شاکی ميساليوم در
وارتهاي تفتت ات در سا( قوی آلوده شدهارد ،زمستانگذراري مياند.
در بهار ،اين ميسليومها با توليد انيدي ،بر هاي وان ،شاکوفتهاا
گی ها را آلوده ميانند .اين اردامها مو ب آلودگي ثارويت ر ي شااتت،
وارت ،بر  ،گی ميوه ميشود (.)15
آلودگي بت بيماري سفيدک پودري معموالً در رطوبه رسوي باالي
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 70درصد ايجاد ميشود در ر زهايي ات رطوبه ااب اساه آلاودگي
معموالً در شب يا سایات ا ليت صوح قتي ات رطوبه باال اسه بات
قوع مي پيوردد .دماي مورد رياز براي ايجااد آلاودگي باين  10تاا 25
در ت سلسيوس بوده مطلوبترين دما بين  13تا  22در ت سلسيوس
مي باشد .بر تئف ديگر بيماريهاي ايجاد شده در بر  ،براي ايجااد
آلودگي بت بيماري سفيدک پودري رياازي بات تايس شادن بار هاا
ريسه .با ود اينکت رطوبه باال براي ايجاد آلودگي ماورد ريااز اساه
لي اگر انيدي هاي قار یامی بيماري در آب غوطت ر شاورد وارات
رمي زرند .تحه شارايط بهينات ،بيمااري بعاد از  47ساایه از شار ع
آلودگي قابی مجاهده اسه بعد از حد د پانن ر ز اساوورهاي یامای
بيماري توليد مي شورد ( .)22مديريه بيماري سفيدک پودري معماوالً
بر پايت پيجگيري يا ااهش آلودگي ا ليت اسه .مصرف قاار ااشهاا
بایر ااهش آلودگي ا ليت لوگيري از آلودگي ثارويت در بار هاا
وارتها ميشود (.)1
در دريا قار اش هااي متتلفاي باراي انتار( بيمااري سافيدک
پودري سيب بررسي معرفي شدهارد .يکي از قديميترين راينترين
قار اشها سولفور اسه ات براي انتر( اين بيماري در دريا مطارح
استفاده شده اسه ( )12 7در بررامت توليد محصو( ارگاري بسيار
مورد تو ت ميباشد .اگرچت برتي از بررسيهاي اتير از ااهش اارآيي
اين قار اش در انتر( بيماري حکايه مياند ( .)13گوپتا شارما در
هند ستان اارآيي قار اشهاي هگزااوراز ( ،ايوريديون +ااربندازيب،
پنکوراز ( ،مايکلوبوتاريی ،مارکوزب  +ااربنادازيب ،تيوفاراات متيای
سولفور را در انتر( بيماري سفيدک پودري سيب بررسي اردراد اات
مايکلوبوتاريی ،پنکوراز ( هگزااوراز ( ماؤثرترين قاار ااشهاا در
ااهش شدت بيماري بودرد ( .)10در سا(  2015طي ي بررساي در
ايتاليا اارآيي قار اش هاي ترياديمفون ،فناريمو( ،دينوااپ سولفور
مورد بررسي قرار گرفه ات ترياديمفون دينوااپ بهترين ااارآيي را
در انتر( بيماري داشتند ( .)7در بررسي ديگري در یمان تريفاورين
ترياديمنو( بت ینوان د قار اش مؤثر یليت سافيدک پاودري سايب
معرفي شده اسه (.)1
در ايران ا لين بار در سا(  1333بنيهاشمي استفاده توأم هارس
سرشاتت هاي آلوده سبپاشي با گوگرد تابی ياا ااراتاان® را هاه
مديريه بيماري سفيدک پودري سيب مؤثر دارسه پليسولفور را بات
ینوان سب پاشي زمساتارت توصايت رماود .فيلساوف همکااران تاأثير
قاار اااشهااي گااوگرد تاباای ،ااپتاان® ،دينوااااپ® ،االيکسااين®،
ااربندازيب® ،توپسين ام® ،د دين® ،تريميدا(® توپااس® را ارزياابي
ارده تريميدا(® توپاس® را طي چهار بار سب پاشاي (قوای از بااز
شدن وارتي گی ،بعد از ريزش اامی گلور ها ،زمان فنادقي شادن
ميوه سيب ست هفتت بعاد همزماان باا شادت آلاودگي) بات یناوان
قار اش هاي برتر معرفي رمودرد ( .)3ايراري اشکان قار اشهااي
گوگرد تابی ،تيوفارات متيای ،بنوميای® ااراتاان® را در آذربايجاان

غربي مورد بررسي قارار داده گاوگرد تابای ااراتاان® را طاي د
روبه سبپاشي (در زمان سوز اامی شدن غنچتهاا قوای از صاورتي
شدن وارتهاي گی) براي انتر( سفيدک پودري سيب توصيت رمودرد
®
( .)13تواااز لفااايي همکاااران ريااز طااي يا بررسااي فلينااه
استر بي ®را براي انتر( بيماري سفيدک پودري سيب معرفي اردراد
( .)17اريمي شهري حيدريان ،ضامن مقايسات ااارآيي قاار ااش
®
تترااورااز ( (د ماارک®) باا قاار ااشهااي فليناه® ،اساتر بي
توپاس® ،قار اشهاي فلينه® ،استر بي® د ماارک® را ماؤثرتر از
بقيت در ي سطح مجاهده اردرد ( .)14آنها سابپاشاي را در سات
روبه (قوی از تورم وارتها ،بعد از گی د هفتت بعاد) ارجاام دادراد.
حنيفت همکاران در سا(  2013بت دروا( بررسي اارآيي راتيو ® ،اين
قار اش را براي انتر( بيماري سفيدک پودري سايب ماؤثر معرفاي
اردرد ( .)11در سا(  1335ريز توااز لفاايي همکااران طاي يا
بررسي قار اش تريفلواسياستر بين  +فلوپيرام (لوراسنسيجن®) را
براي انتر( بيماري سفيدک پودري سيب طي ست روبه سبپاشاي در
فصی بهار (روبه ا ( :غنچتها در مرحلاتي ساوز اامای ،روباه د م:
ا ايی مرحلت صورتيشدن گی ها روباه ساوم 10 :ر ز پاس از ساب
پاشي د م) معرفي اردرد ( .)17در رهايه هب اانون هجه قاار ااش
شامی دينواااپ (ااراتاان®) ،تيوفاراات متيای (توپساين ام®) ،تاري-
فلواسااياسااتر بين (فلينااه®) ،ارز اساايب متياای (اسااتر بي®)،
تترااوراز ( (د مارک®) ،تريفلواسياستر بين  +توواوراز ( (راتيو ®)
تريفلواسياساتر بين  +فلاوپيرام (لوراسنسيجان®) باراي انتار(
سفيدک پودري سيب درتتاي در اجاور بات ثواه رسايده اساتفاده
ميشود ( .)25 17دسترسي توليدانندگان بت قار اشهااي ماؤثر از
گر ه هاي شيميايي متنوع ضمن ام بت باغداران در هاه اااهش
تسارت اقتصادي راشي از بيماري ،امکان بر ز مقا مه یامی بيماارگر
بت قار اشها را ااهش ميدهد .در بررسي حاضر اارآيي قاار ااش
ديااد بوسااکاليد  +پيراالواسااتر بين (بلاايس®  )WG38%محصااو(
شراه ب آ اس اف در مقايست با قار اشهاي تريفلواسياستر بين
®
 +فلوپيرام (لوراسنسيجن®  ،)SC500تريفلواسياساتر بين (فليناه
®
 )WG50%تاااريفلواساااياساااتر بين  +توواورااااز ( (رااااتيو
 )WG50%براي انتر( بيماري سفيدک پودري سيب ماورد ارزياابي
قرار گرفتت اسه.

مواد و روشها
هه ارجام آزمايش ،باا سايب رقاب زرد گلادن اساموتي داراي
سابقت بيماري سفيدک پودري در استان اردبيی ارتتاب گرديد .آزمايش
در قالب طرح بلوکهاي اامی تصادفي با هجه تيمار ( د (  )1هر
تيمار شامی چهار تکرار ارجام شد.
هر تکرار شامی د درته سيب هاب سان ( 10ساالت) باود .باين

كربالئی خیاوی و همکاران ،ارزیابی اثرات قارچكشهای مختلف روی قارچ...

درتههاي مورد آزمايش ،ي درته باد ن تيماار هاه ا تنااب از
تأثير تيمارها ر ي هب در رظر گرفتت شد .تيمارها با استفاده از سبپاش
موتوري الرسدار در ست روبه بت شرح زيار ایماا( شاد .روباه ا (:
غنچتها در مرحلت سوز اامی ،روبه د م :ا ايی مرحلت صاورتي شادن
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گیها ،روبه ساوم 10 :ر ز پاس از ساب پاشاي د م 10 .ر ز پاس از
مجاهده ا لين یئمب بيماري در تيمار شاهد ،از بر ها باراي ارزياابي
درصد قوع بيماري شدت بيماري رمورت¬برداري شد (.)17

جدول  -1تيمارهاي آزمايش در بررسی كارآيی قارچكش¬هاي مورد مطالعه براي كنترل بيماري سفيدک پودري سيب
Table 1- Experimental treatments in evaluating the effectiveness of studied fungicides for the control of apple powdery
mildew

ميزان
مالحظات

مصرف

Considerations

Consumption
rate

نام عمومی قارچكش

تيمارهاي

Common name of
fungicide

آزمايشی

دز حداقی

 0/4در هزار

بوسکاليد  +پيراالواستر بين

Minimum dose

0.4 ml L-1

boscalid +pyraclostrobin

دز توصيت شراه

 0/7در هزار

بوسکاليد  +پيراالواستر بين

Company recommended dose

0.7 ml L-1

boscalid +pyraclostrobin

ي

دز حدااثر
Maximum dose

دز ثوه شده براي بيماري سفيدک پودري سيب
Recorded dose for apple powdery
mildew

دز ثوه شده براي بيماري سفيدک پودري سيب
Recorded dose for apple powdery
mildew

دز ثوه شده براي بيماري سفيدک پودري سيب

در هزار

1 ml L-1

 0/2در هزار

تريفلواسياستر بين

0.2 ml L-1

Trifloxystrobin

L-1

Trifloxystrobin+Flopyram

Recorded dose for apple powdery
mildew

0.4 ml L-1

-

-

-

-

-

-

تعيين درصد وقوع بيماري

براي اين منظور از درتههاي هر اارت بات طاور تصاادفي 100
بر چيده در ايست هاي فريزر مجزا بت آزمايجاگاه منتقای شاد .در
آزمايجگاه رمورتها بر اسااس تعاداد بار هااي داراي یئماب فاقاد
یئمب بيماري سفيدک پودري مجتص طوق رابطت  1درصاد قاوع
بيماري در آنها محاسوت شد.
PDI = ( ndN)100
رابطت 1
1
 : PDIدرصد قوع بيماري در بر ها :nd ،تعداد بر هااي داراي
یئمب بيماري :N ،تعداد ای بر هاي شمارش شده
تعيين درصد شدت بيماري

براي تعيين درصد شدت بيماري ر ي بر ها 100 ،بر بت طاور
تصادفي از درته هاي هر ارت دا بت آزمايجگاه منتقی شد .یئمب
1- Percent disease incidence

Treatment
code
T1
T2
T3

فلينه®WG50%
Flint® WG 50%
راتيو ®WG50%
Nativo® WG 50%

T5

لوراسنسيجن® SC 500
Luna Sensation® SC500

T6

Tebuconazole +
Trifloxystrobin

تريفلواسياستر بين  +فلوپيرام

تيمار

T4

تريفلواسياستر بين  +توواوراز (

0.2 ml

 0/4در هزار

بليس® WG38%
Bellis® WG 38%
بليس® WG38%
Bellis® WG 38%
بليس® WG38%
Bellis® WG 38%

بوسکاليد  +پيراالواستر بين
boscalid +pyraclostrobin

 0/2در هزار

Experimental treatments

كد

شاهد  :1با آبپاشي
Control 1: with sparying

شاهد  :2بد ن آبپاشي
Control 2: without spraying

T7
T8

ر ي هر بر  ،بر اساس درصد تتميني پوشش لکت ر ي سطح بار
از صفر تا هفه بت شرح زير در ت بندي شادرد :در ات صافر :باد ن
یئمه ،در ت ي  0/1 :تا  5درصد ،در ت د  5/1 :تا  15درصد ،در ت
ست 15/1 :تا  30درصد ،در ت چهار 30/1 :تا  45درصاد ،در ات پانن:
 45/1تا  75درصد ،در ات شاش 75/1 :تاا  75درصاد ،در ات هفاه:
آلودگي بر ها بيجتر از  75درصد (.)23
سوس با استفاده از رابطت  2درصد شدت بيماري تعيين شد:
PDS =  (nivi)  VN100
رابطت 2
2
در اين فرمو(  : PDSدرصد شدت بيماري :ni ،تعداد رمورت هااي
با در ت آلودگي مجابت :vi ،در ت بيماري مرباو بات هار رمورات: N ،
تعداد ای رمورت مربو بت هر تکرار  :Vحدااثر در ت آلودگي
تجزیه آماري دادهها

2- Percent Disease Severity
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پس از محاسوت ميزان درصد قاوع بيمااري رياز درصاد شادت
بيماري سفيدک پاودري سايب باراي هار اارت مقاادير مربوطات در
ررمافزار آماري  SASتجزيت اريارس شد مقايست ميارگينهااي هار
د صفه با آزمون چند دامنتاي دارکن در سطح احتماا( يا درصاد
مورد مقايست قرار گرفه.

نتايج
رتاين تجزيتي اريارس دادههااي حاصای از ارزياابي بار هااي
درتتان تيمار شده رجان داد ات از رظر آماري اثر تيمارهاا بار اااهش
درصد شدت بيماري درصد قوع بيماري معنيدار اساه ( اد ( .)2
مقايست ميارگينهاي درصد قوع بيماري درصاد شادت بيمااري در
سطح احتما( ي درصد رجان داد ات قار اشهااي بلايس® يا
 0/7در هاازار ،لوراسنسيجاان®  0/2در هاازار ،راااتيو ®  0/2در هاازار
فلينه®  0/2در هزار از رظر ااهش شدت بيماري ريز ااهش قاوع
بيماري اتتئف معني دار آماري با يکديگر رداشتت همگي از ااارآيي
بااليي در انتار( بيمااري سافيدک پاودري سايب برتاوردار بودراد.
براساس رتاين بتدسه آمده قار ااش بلايس® باا دز  0/4در هازار از
اارآيي ضعيفي در انتر( شدت قوع بيماري برتوردار بود از رظار
آماري با تيمارهاي شاهد اتتئف معنيدار رداشه ( د (  .)3همچنين
رتاين حاصی رجان داد ات ميان تيمارهاي شاهد (تيمار باا آبپاشاي
تيمار بد ن آبپاشي) اتتئف معنيداري مجاهده رگرديد ( د ( .)3

بحث
رتاين بررسي حاضر رجان داد ات قار اش ديد بليس® در هر د
دز ي در هازار  0/7در هازار از ااارآيي باااليي در انتار( شادت
®
بيماري برتوردار بوده اسه .بليس® ي در هزار  77درصد بلايس
 0/7در هزار  70درصد شدت بيماري را رسوه بت شاهد بد ن آبپاشي
ااهش دادراد .ااارآيي دز  0/4در هازار بلايس® ضاعيفتار از سااير
تيمارهاي قار اش بود اتتئف آماري معنايداري باا آرهاا داشاه.
قار اش لوراسنسيجان®  0/2در هازار از ااارآيي باااليي در انتار(
شدت بيماري ( 70درصد) برتوردار بود .در راستاي تحقيق حاضر ،تواز
لفايي همکاران طي ي بررسي لوراسنسيجن® را قار اجي مؤثر
اارآمد براي انتر( بيماري سفيدک پودري سيب معرفاي ااردهاراد
( .)17در آمريکا ،لوراسنسيجن® براي انتار( سافيدک پاودري سايب
توصيت ميشود ( .)20همچنين تيمار راتيو ® در انتر( شادت بيمااري
موثر بود ،اگرچت از لحا آماري با بليس® ي در هزار  0/7در هزار،
لوراسنسيجن® فلينه® اتتئف معنيدار آماري رداشه لاي ااارآيي
آن  57درصد امتر از ساير قار اشها بود .قار اش فلينه® ريز باا
 74درصد از اارآيي توبي برتوردار بود .تواز لفايي همکااران رياز
اارآيي اين قار اش را در انتر( بيماري سفيدک پودري سيب ماورد

ارزيابي قرار دادرد ات رتاين آرها بيارگر اارآيي توب اين قار ااش در
انتر( بيماري مذاور بود ( .)17بنابراين با تو ت بت رتاين بتدسه آمده
در بررسي حاضر مي توان گفه اليت قار اشهاي مورد بررسي شامی
بليس® با دز ي در هزار  0/7در هزار ،لوراسنسيجن®  0/2در هزار،
راتيو ®  0/2در هزار فلينه®  0/2در هزار همگي از اارآيي توبي در
انتر( بيماري سفيدک پودري سيب برتوردار هساتند .الزم بات ذاار
اسه از آرجا ات هر د دز ي در هزار  0/7در هزار بلايس ااارآيي
مجابهي در انتر( شدت بيماري دارراد ،باراي محافظاه از سائمه
ااربر قار اش ،مصرفاننده محصاوالت سابپاشاي شاده محايط
زيسه همچنين ااهش هزينتها ،دز  0/7در هزار آن ار حيه دارد.
بلايس® بااا ماااده ماؤثره  25/2درصااد بوسااکاليد  12/7 +درصااد
محافظتي اسه .بوسکاليد
پيراالواستر بين ي قار اش سيستمي
ز گر ه ( SDHIبازدارردههاي سواساينات دهيادر اراز) باوده باا
تأثير در تنفس قار بيمارگر از طريق بازدارردگي اسيد سواسيني در
آرزيب دهيدر اراز ( )SDHIاز ارتقاا( ياونهااي منفاي هيادر ان بات
گيرردههاي الکتر ن لوگيري مياند .ريس مقا مه بت اين گر ه از
قار اش ها متوساط ماديريه مقا ماه در ماورد آرهاا الزم اساه.
پيراالواستر بين در گر ه ( QoIبازدارردههاي تار ي اومينونها) قارار
دارد .اين قار اش با تأثير ر ي زرجيره تنفس ميتواندريايي ،وارات-
زري اسوور رشد ميسليوم را متوقف مياند .ريس مقا مه بات ايان
قار اشها باال مي باشد ريازمند مديريه در استفاده براي ممارعه از
بر ز مقا مه اسه ( .)2بر اين اساس بليس® در گار هبنادي FRAC
در اد  11 7قرار دارد بدين معني ات هر معيه از قار ها ميتواراد
بتطور طويعي بت اين قاار ااش مقاا م شاود .چنارچات ايان گار ه از
قار اشها بتطور مکرر ارحصاري در بررامتي سبپاشي قرار گيرراد
ميتوارند بایر بر ز معيه مقا م در قار ها گردرد ات در اين صورت
ديگر بيماري با اين قار اشها قابی انتار( رتواهناد باود .بايش از
د بار روايد از بليس® بتطور متوالي استفاده ارد .بعد از د بار سبپاشي
مدا م با بليس® الزم اسه از قار اجاي باا گار ه مقا ماه تقااطعي
متفا ت استفاده شود ( .)3ارداس PHI 1براي اين قاار ااش  21ر ز
اسه يعني حداقی بايد بين آترين سبپاشي با اين قار اش برداشه
محصو(  21ر ز فاصلت باشد.
لوراسنسيجن® ي قار اش سيستمي با دامنت اثر سايع اساه
ات از  21/4درصد تاريفلواساياساتر بين 21/4 ،درصاد فلاوپيرام
 57/2درصد مواد همراه تجکيی شده اسه ( .)3تريفلواسياستر بين،
همارند پيراالواستر بين متعلق بت گر ه ( QoIبازداررادههااي تاار ي
اومينونها) ،زيرگر ه ااسايآمينواساتاتهاا اساه اات ريسا بار ز
مقا مه بت آرها باال ميباشد ( .)7فلوپيرام ريز همارند بوسکاليد متعلاق
بت گر ه پيريدريی اتيلنبنزآميدها اساه اات بایار بازداررادگي اسايد
1- Minimum pre-harvest interval

كربالئی خیاوی و همکاران ،ارزیابی اثرات قارچكشهای مختلف روی قارچ...

سواساايني در آراازيب دهياادر اراز ( )SDHIماايشااود .ماااده مااؤثره
قار اش فلينه® ريز تريفلواسياستر بين ميباشد بات هماين دليای
ريس بر ز مقا مه بت آن باال ميباشد ( .)7قار اش رااتيو ® رياز از
ترايب تريفلواساياساتر بين باا توواورااز ( حاصای شاده اساه.
توواوراز ( در گر ه ( DMIبازدارردههاي دمتيئسيون) قارار دارد اات
ريس مقا ماه بات آرهاا متوساط اساه .بناابراين بتاش مهماي از
قار اشهاي ثوه شده براي انتر( بيماري سفيدک پودري سايب در
®
اجاور (شااامی قاار اااشهااي لوراسنسيجاان® ،رااتيو ® ،فلينااه
قار اش ديد بليس®) یمدتاً حا ي قار اشهاي با ريس مقا مه
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متوسط تا باال اسه .بررسي حاضر رجان داد با تو ت بت تاأثير باااليي
ات اين قار اشها از تود رجان دادرد بت رظر ميرسد هناوز مقا ماه
بت قار اشهاي لوراسنسيجن ®،راتيو ® فلينه® ات قوئً در با هاي
سيب اجور استفاده شده ميشود ،رخ راداده اساه .بناابراين هاه
ا تناب از بر ز مقا مه احتمالي در آينده ر ي یامی سافيدک پاودري
ساايب ماايبايسااه اياان قااار اااشهااا در تنااا ب بااا همااديگر بااا
قار اشهاي ثوه شده براي اين بيماري اساتفاده شاورد .قاار ااش
ديد بليس® ريز بت متنوع تر شدن سود قار اجي اين بيماري اما
مياند.

جدول  -2تجزيه واريانس درصد شدت بيماري و درصد وقوع بيماري سفيدک پودري سيب
Table 2- Analysis of variance of percentage of disease severity and incidence of apple powdery mildew disease

ميانگين مربعات
Mean square

درصد وقوع بيماري

درصد شدت بيماري

Percentage of disease incidence

Percentage of disease severity

درجه آزادي

منابع تغييرات

Df

Source of variation

22.10

49.55

3

**1364.70

**613.05

7

74.63

35.59

21

-

-

31

31.35

29.79

-

بلوک
Bolck

تيمار
Tratment

تطا
Error

ای
Total

ضريب تغييرات ()%
CV

** معنيدار در سطح احتما( ي درصد
**: Significant at level of P < 0.01
جدول  -3مقايسه ميانگين درصد شدت بيماري و درصد وقوع بيماري سفيدک پودري سيب
Table 3- Comparison of the mean percentage of disease severity and incidence of apple powdery mildew
ميانگين درصد شدت بيماري*
ميانگين درصد وقوع بيماري*
تيمار
*The mean percentage of disease incidence

*The mean percentage disease severity

9.32d

7.12b

8.47d

8.52b

20.66d

12.61b

19.55cd

14.25b

18.22cd

15.07b

36.77cd

22.28a

58.26ab

35.60a

49.12a

38.77a

* ميارگينهايي ات داراي حداقی ي

Treatment
® SC500

لوراسنسيجن

بت ميزان  0/2در هزار

)Luna Sensation® SC500 (0.2 ml L-1
بليس®  WG38%با دز  1در هزار
)Bellis® WG 38% (1 ml L-1
فلينه®  WG50%بت ميزان  0/2در هزار
)Flint® WG 50% (0.2 ml L-1
بليس®  WG38%با دز  0/7در هزار
)Bellis® WG 38% (0.7 ml L-1
راتيو ®  WG50%بت ميزان  0/2در هزار
)Nativo® WG 50% (0.2 ml L-1
بليس®  WG38%با دز  0/4در هزار
)Bellis® WG 38% (0.4 ml L-1

شاهد  :1بد ن آبپاشي
Control 1: No sparrying

شاهد  :2با آبپاشي
Control 2: With sparrying

حرف مجترک هستند ،اتتئف معنيداري رداررد (آزمون دارکن در سطح احتما( ي

درصد)
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صورت تنا بي در روبههاي متتلف سبپاشاي باراي انتار( بيمااري
 در هاازار0/7  الوتات از آرجاا اات دز.سافيدک پاودري اساتفاده شاورد
قار اش بليس® با دز ي در هزار آن از رظر ميزان تأثير ر ي شادت
 لذا در راستاي اااهش مصارف،بيماري اتتئف معني دار آماري ردارد
. در هزار ميباشد0/7  دز تر يحي مصرف،قار اشها
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پيشنهادها
 با دز ي در هزارWG38% ®از آرجا ات قار اشهاي بليس
، در هاااازار0/2  بااااا دزSC500® لوراسنسيجاااان، در هاااازار0/7
0/2  باا دزWG50% ® در هزار فلينه0/2  با دزWG50%® راتيو
در هزار از اارآيي تاوبي در انتار( بيمااري سافيدک پاودري سايب
 ميتاوان طواق دساتورالعمی ماديريه مقا ماه بات،برتوردار هستند
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Introduction: Apple (Malus domestica, Borkh) is considered one of the most common popular and favorite
deciduous fruit trees cultivated in Iran. Various harmful factors affect the performance of this fruit. Apple
powdery mildew disease is one of the most important apple diseases that has a worldwide distribution and causes
disease and is caused by the fungus Podosphaera leucotricha Ell. Et Ev. This fungus is an obligate parasite and
it can attack to leaves, flowers, fruits and twigs. In the beginning of spring the disease appeared on leaves which
are the most susceptible organs. The disease appears on the upperside of infected leaf as powdery white lesions
and eventually the infected part of leaf turn brown and infections on the underside of infected leaf result in
chlorotic patches. Infected leaves become crinkle, curl and drop prematurely. Although blossom and fruit
infections are less common, they are important because infected fruits are small and stunted if they do not drop.
P. leucotricha survives the winter as mycelium in vegetative tissues or in infected flower buds. The primary
infection starts when infected buds break dormancy and fungus resumes growth and colonizes developing
shoots. Spores growing on infected shoots spread nearby and initiate secondary infections. Also it causes early
loss of leaves and stop the growth of diseased branches and as a result, the loss of yield. In heavily infected trees,
rust can be seen on fruit surface. Powdery mildew infection usually occurs at relative humidity above 70%, and
on days when humidity is low, the infection usually occurs at night or in the early morning hours when the
humidity is high. Although the use of effective fungicides can control the disease well but appearance of
resistant strains of pathogens to reduce fungicide efficiency in controlling disease and producers' access to
effective fungicides from various chemical groups, while helping gardeners to reduce the economic damage
caused by the disease, reduces the possibility of pathogen resistance to fungicides. The aim of this study was to
determine the efficacy of Boscalid + Pyraclovastrobin (Bellis ® WG38%) (Manufactured by BASF Co.) (With
doses of 0.4, 0.7 and 1 ml L-1) compared with Tri-floxystrobin + Fluopyram (Luna Sensation ®) (with a dose of
0.2 ml L-1), Tri-floxystrobin (Flint ® WG50%) (0.2 ml L-1) and Tri-floxystrobin + Teboconazol (Nativo ®
WG50%) (With a dose of 0.2 ml L-1) to control apple powdery mildew disease.
Materials and Methods: For the experiment, the apple orchard of Golden Smooth cultivar with a history of
powdery mildew in Ardabil province was selected. The experiment was carried out in a randomized complete
block design (RCBD) with 8 treatments and 4 replications. Control treatments were without any spraying and
with water spraying. Treatments were applied at three stages (full green bud stage and followed up at pink
flowers stage and 10 days after the 2nd spraying). Ten days after the first symptoms of the disease were observed
on the control treatments, samples were taken from the sheets and the percentage of the disease incidence and
disease severity percentage were calculated. After calculating the incidence and disease severity of apple
powdery mildew for each plot, the corresponding values in SAS statistical software were analyzed and the means
of both traits were compared by Duncan's multiple range test at one percent probability level.
Results and Discussion: The results of analysis of variance of the data obtained from the evaluation of the
leaves of the treated trees showed that the effect of treatments on reducing the percentage of disease severity and
disease incidence is statistically significant. The results showed that Bellis ® fungicide with a concentration of
0.1 and 0.7 ml L-1, Luna Sensation ® 0.2 ml L-1, Nativo ® 0.2 ml L-1 and Flint ® with a concentration of 0.2 ml L-1
had a high efficiency of controlling apple powdery mildew disease. The efficacy of new Bellis ® fungicide with
concentrations of 1 and 0.7 ml L-1 was 76 and 60 percent, respectively. According to the obtained results, Bliss
fungicide with a dose of 0.4 per thousand had poor efficacy in controlling the severity and occurrence of the
disease and was not statistically significantly different from the control treatments. The results also showed that
there was no significant difference between the control treatments (treatment with water spraying and treatment
1 and 3- Research Assistant Professor and Expert, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education
Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ardabil, Iran, respectively.
2 - Research Assistant Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and
Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
(*- Corresponding Author Email: hossein.karbalaei@yahoo.com)
DOI: 10.22067/JPP.2021.32823.0
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without spraying).
Conclusion: Because both Bellis ® concentrations are effective in controlling the disease, therefore in order
to protect the health of the fungicide users, the consumer of sprayed products and the environment as well as
reduction in costs, the preferred dose is 0.7 ml L-1.
Keywords: Apple, Chemical control, Fungicide, Pyraclostrobin + Boscalid, Resistance
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بررسی واکنش چند رقم غیرهیبرید و هیبرید گوجهفرنگی به بیماری خالزدگی باکتریایی
افسانه عباس پور انبی -1مریم

خضری*2

تاریخ دریافت0311/01/01 :
تاریخ پذیرش0011/10/01 :

چکیده
بیماری خالزدگی باکتریایی گوجهفرنگی که توسط باکتری  Pseudomonas syringae pv. tomatoایجاد میشود ،یکی از بیماریهای مهم
گوجهفرنگی در جهان و ایران است که میتواند به طور جدی میزان عملکرد و کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار دهد .این بیماری بذربرد است بنمابراین
موثرترین راهکار در کنترل بیماری ،استفاده از بذر و نشاء سال و عاری از باکتری میباشد اما از روشهای دیگری از قبیم اسمتفاده از ارقماق ممماوق یما
متحم  ،رعایت اصول بهداشتی ،تناوب کاشت و کاربرد سموق باکتریکش ،نیز در مدیریت تلفیمی بیماری استفاده میشود .در این پژوهش ،واکمنش 42
رق (غیرهیبرید و هیبرید) گوجهفرنگی در برابر بیماری خالزدگی باکتریایی در محیط گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت .برای این منظور ،از گیاهچههمای
چهار تا پنج برگی گوجهفرنگی استفاده شد و مایهزنی به صورت اسپری سوسپانسیون ( 0×017 CFU ml-1 )OD600باکتری بیماریزا روی گیاهچمههما
انجاق شد .در بررسی مماومت ارقاق مورد مطالعه ،زمان ظهور اولین نشانههای بیماری ،شدت بیماری ایجاد شده و سطح زیمر منحنمی پیشمرفت بیمماری
( )AUDPCمورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد ،شاخص  AUDPCبا زمان ظهور اولین نشانههای بیماری ( )r=1/70و شماخص شمدت بیمماری
( )r=1/77همبستگی مثبت داشت اما زمان ظهور اولین نشانههای بیماری با شدت بیماری ( )r=1/44همبستگی معنیداری نداشت .بر اساس یافتههمای
این پژوهش ،نتایج حاص از ارزیابی چند شاخص مختلف در بررسی واکنش ارقاق گیاهی به بیماریها ،اطالعات دقیقتری در رابطه با میزان حساسمیت
یا مماومت ارقاق به بیماری ارائه میدهد .در این مطالعه ،ارقاق هیبریمد  Hyb. Bellariva ،King stone ،Hyb. Superset ،Hyb. 1585و Hyb.
 ،Firenzeهمچنین رق غیرهیبرید  ،Super Chefبهعنوان ارقاق با مماومت باالتر در برابر بیماری خالزدگی باکتریایی گوجهفرنگی ارزیابی شمدند کمه
استفاده از این ارقاق در مدیریت تلفیمی این بیماری توصیه میگردد.
واژههای کلیدی :ارقاق مماوق ،گوجهفرنگیPseudomonas syringae pv. tomato ،AUDPC ،

مقدمه
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گوجهفرنگی از محصوالت کشاورزی مه در سراسر دنیا به شمار
میآید که به صورت تازهخوری و فرآوری شده مصمر ممیشمود .بمه
دلی دارا بودن انواع ویتامینها ،قنمدها ،آنتمیاکسمیدانهما ،همچنمین
عناصر آهن ،فسفر ،پتاسی و کلسی جایگاه خاصی را در جیره غمذایی
انسان هما بمه خمود اختصماد داده اسمت و یکمی از پرمصمر تمرین
سبزیجات میوهای در دنیا ممیباشمد ( .)40در سمال  4101سمطح زیمر
کشت گوجهفرنگی در دنیا  5151525هکتار و میزان تولید آن بیش از
 -0دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته بیماریشناسی گیاهی ،گروه گیاهپزشکی،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -4استادیار مؤسسه تحمیمات گیاهپزشکی کشور ،سازمان تحمیمات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،تهران ،ایران
)Email: ma_khezri@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JPP.2021.67720.1000

 011میلیون تن بوده است .در همین سال ،در ایران  040415هکتار از
زمینهای زراعی زیر کشت این محصول بوده است که تولید بمیش از
پنج میلیون تن گوجهفرنگی را به همراه داشته است (.)1
گیاه گوجهفرنگی میزبان تعدادی از عوام بیماریزا است و برخی
از بیماریهای ایجاد شده توسمط ایمن عوامم بطمور قابم تموجهی،
عملکممرد گیمماه را تحممت تمماثیر قممرار مممیدهنممد ( .)42بیممماریهممای
گوجهفرنگی توسط عوام قارچی ،ویروسی ،نماتمدی ،فیتوپالسممایی،
باکتریایی و گاهی توسط تنشهای محیطمی و عوامم فیزیولموییکی
ایجاد میشوند .عوام بیماریزای باکتریایی مه این محصول ،شام
باکتریهای گرق منفمی ،Pseudomonas syringae pv. syringae
،Dickeya chrysanthemi ،P. syringae pv. tomato
X. ،X. gardneri ،X. perforans ،Xanthomonas vesicatoria
 euvesicatoriaو باکتری گرق مثبت Clavibater michiganensis

 subsp. michiganensisاست (.)42 ،7 ،5
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بیماری خالزدگی باکتریایی گوجهفرنگمی یکمی از بیمماریهمای
مه و اقتصادی گوجهفرنگی در دنیا است ( .)7این بیماری اولمین بمار
توسط اکابمه در ممزارع گوجمهفرنگمی فورموسما( 0تمایوان) مشماهده و
گزارش شد ( .)07این بیماری در ابتمدا بمه عنموان یمم بیمماری کم
اهمیت در دنیا شناخته میشد اما پس از مدتی نشانههمای بیمماری در
اکثر مزارع گوجهفرنگی در شمال و جنوب آمریکا مشاهده شد .با ایمن
حال ،گزارشهای کمی از حضور بیماری در آن زممان وجمود دارد کمه
احتماال دلی آن تشابه نشانههای این بیماری با سایر لکمهبرگمیهمای
گوجهفرنگی ،بویژه لکه باکتریایی ناشی از زانتاموناسها و لکمهبرگمی
سیرینگایی میباشد ( .)01در ایران ،ایمن بیمماری اولمین بمار در سمال
 0572از مزارع گوجهفرنگمی وراممین گمزارش شمد ( .)44بمر اسماس
پممژوهشهممای انجمماق شممده ،ایممن بیممماری همم اکنممون در بیشممتر
شهرستانهای استان آذربایجان غربی نیز وجمود دارد ( .)0بسمیاری از
سویههای  P. syringae pv. tomatoفمط در گوجهفرنگی ،بیمماری
ایجاد میکند .اما آلودگی گیاهان تیره شم بمو ( )Brassicaceaeنیمز
توسط برخی از سویههای این باکتری گزارش شده است (.)01
بمماکتری ( ،P. syringae pv. tomato )Pstعاممم بیممماری
خالزدگی باکتریایی است .این باکتری گرق منفی ،متحرک و هموازی
اجباری است که پس از ورود به گیاه از طریق منافذ طبیعی ،در فضای
بین سلولی مستمر شده و تکثیر میشود ( .)45این باکتری قمادر اسمت
به صورت اپیفیت روی علفهای هرز و گیاهان غیرمیزبان بماء داشته
باشد ،همچنین بماء این باکتری در خاک و بذرهای گوجهفرنگی اثبات
شده است .باکتری  Pstمیتواند بدون بروز عالئ بیمماری ،نشماءهای
گوجهفرنگی را آلوده نموده و موجبات انتمال آلودگی به نشاءهای سال
را فراه آورد (.)7
بیماری خالزدگی باکتریمایی از زممان معرفمی در سمال  0155در
تایوان ،تا دهه  0171میالدی خسارت چنمدانی نداشمته اسمت امما بما
انتمال نشاءهای آلوده از مناطق جنوبی آمریکما بمه منماطق شممالی و
مساعد بودن شرایط محیطی ،عام بیماری به یم تهدید جدی برای
تولید گوجهفرنگی در این مناطق تبدی شد ( .)2این بیمماری یکمی از
بیماری های اقتصادی در مناطق سرد ،مرطوب و بمارانی اسمت کمه از
اکثر مناطق کاشت گوجهفرنگی در جهان گزارش شده است .خسمارت
بیماری بسته به مرحله رشدی گیاه آلوده شده ،از  75درصد در مرحلمه
گیاهچه تا  5درصد در مراح آخر رشد متفاوت است .عممده خسمارت
این بیماری روی گیاه گوجهفرنگی ،به دلی کاهش بازارپسندی میموه
میباشد .در صورتی که شدت بیماری زیاد باشمد ،عمالوه بمر کماهش
کیفیت محصول ،باعث خسارت کمی نیز میشود و حتی ممکن اسمت
محصول بهطور کام از بین برود (.)47
نشانههای بیماری در برگها به صورت لکههای آبسوخته کوچم

است که در مراح اولیه بیماری ،با هاله زرد ک رنگی احاطه میشوند.
با گذشت زمان ،هاله زرد پررنگتر میشود .لکهها که به صورت مدور،
نکروزه و قهوهای رنگ هستند ،معمموال در تمماق سمطح بمرگ ایجماد
میشوند .روی میوه ابتدا خالهای برجسته و ریز دیمده ممیشمود کمه
قاب لمس هستند .در میوه سبز ،اطرا لکهها هالمه مشمخص وجمود
ندارد و لکهها بهندرت توسط هاله زرد رنگ احاطه ممیشموند .ایجماد
لکه روی میوه سب کاهش بازارپسندی آن میشود ( 5و  .)2بماکتری
عام بیماری خالزدگی باکتریایی بذربرد است ،به همین دلی استفاده
از بذر سال و عاری از باکتری میتواند در کماهش بیمماری تاثیرگمذار
باشد .به طور کلی ،این بیماری از طریق استفاده از بذر و نشماء سمال ،
رعایت اصول بهداشتی ،تناوب کاشت ،آبیاری قطرهای با هد کاهش
رطوبت برگها ،تمویت گیاه با ترکیباتی مانند سولفات روی ،استفاده از
ترکیبات باکتریکش از قبی سموق مسمی و اسمتفاده از ارقماق ممماوق
مدیریت میشود ( 01 ،02و .)01
یکی از شاخصهایی که در بررسی میزان خسارت بیماریها مورد
استفاده قرار میگیرد ،سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری)AUDPC( 4
است که روشی جهت بررسی میزان پیشرفت بیماری در طمول زممان
است ( .)41این شاخص که کاربرد فراوانی دارد ،جهمت ممایسمه بمین
ینوتیپهای مختلف یم گیاه استفاده ممیشمود و از ایمن جهمت کمه
مولفههای مختلف مماومت در آن لحاظ میشود و در قال یم معیمار
کمی میزان مماومت را نشان میدهد ،اهمیت دارد ( 05 ،5و .)07
در حال حاضر گوجهفرنگی در بیشتر استانهای کشمور در مزرعمه
یا گلخانه کشت میشود و تعداد زیادی از کارخانجات صنایع فمرآوری
گوجهفرنگی در این استانها فعالیت میکنند کمه عمالوه بمر مصمار
داخ کشور ،برخی از فرآوردههای آن به کشورهای همجوار نیز صادر
می گردد .با توجمه بمه ارزآوری مطلموب ،ایمن محصمول ممورد توجمه
مسئولین ،صاحبان صنایع و کشاورزان قرار دارد .با توجمه بمه اهمیمت
بیماری خالزدگی باکتریایی در کمیت و کیفیت محصول تولیدی ( 0و
 ،)7ضروری اسمت ممدیریت ایمن بیمماری ممورد توجمه قمرار گیمرد و
روشهای مناس با کمترین خطر آلودگی برای انسان و محیط زیست
پیشنهاد شوند .از آنجایی که همه ساله ارقاق مختلف گیاه گوجهفرنگی
با ویژگیهای متفاوت ،توسط محممان اصالح نباتات تولید و بمه بمازار
عرضه میشود و با توجه به اهمیت استفاده از ارقاق مماوق در ممدیریت
بیماری خالزدگی باکتریایی ،بررسی واکنش چنمد رقم غیرهیبریمد و
هیبرید گوجهفرنگی در برابر این بیماری به عنوان هد این پمژوهش
در نظر گرفته شد.

1- Formosa

2- The Area Under the Disease Progress Curve

عباس پور انبی و خضری ،بررسی واكنش چند رقم غیرهیبرید و هیبرید گوجهفرنگی به بیماری خالزدگی باكتریایی

مواد و روشها
تهیه سویههای باکتری بیماریزا

در این تحمیق از چهار سویه باکتری ،P. syringae pv. tomato
جداسازی شده از مزارع گوجهفرنگی استان آذربایجان غربمی اسمتفاده
شد .شناسایی فنوتیپی و مولکولی ،همچنین اثبات بیماریزا بودن ایمن
سویهها ،در مطالعات قبلی انجاق شده است (.)0
بررسی واکنش ارقام گوجهفرنگی مورد مطالعه به بیمااری
خالزدگی باکتریایی
ماده گیاهی مورد استفاده

جهت انجاق این آزمون ،از  42رق مزرعهای گوجهفرنگمی شمام
 05رق غیرهیبرید (آزاد گردهافشمان)Early ،Early Urbana 111 0
Rio ،2270 ،CalJ N3 ،Super 22 TO ،King stone ،Urbana Y
Super ،Falat CH ،Primo early ،Early Urbana ،grenade
 Primax ،Chefو  Red Stoneو  00رقمم هیبریممد ،Hyb. 6515
Hyb. ،Hyb. Comodoro ،Hyb. Firenze ،Hyb. Superset
Hyb. ،Hyb. Eden ،Hyb. Kishmat ،Hyb. 1585 ،Bellariva
 Hyb. Monty marker F1 ،8320و  Hyb. Ferguson F1استفاده
شد .بذرهای ارقاق غیرهیبرید از موسسه تحمیمات ،اصالح و تهیه نهال
و بممذر کممر و بممذرهای ارقمماق هیبریممد از شممرکتهممای واردکننممده
فرآوردههای کشاورزی تهیه شد.
مایهزنی گیاهچههای گوجهفرنگی با سویههای باکتری

بذرهای ارقاق مختلف در سینیهای کشت حماوی مخلمو رس و
ماسه کاشته شدند .پس از اینکه نشاءها بمه مرحلمه دو تما سمه برگمی
رسممیدند ،بممه گلممدانهممای پالسممتیکی حمماوی مخلممو رس ،ماسممه و
خاکبرگ به نسبتهای مساوی انتمال داده شمدند .از گیاهچمههما ،در
مرحله چهار تا پنج برگی جهت مایهزنی باکتری بیماریزا استفاده شد.
جهت مایهزنی ،سویههای بماکتری روی محمیط کشمت نوترینمت
آگار 4کشت شدند و پس از  42تا  21ساعت ،سوسپانسیونی با غلظمت
( 0×017 CFU ml-1 )OD600از سویههای باکتری بیماریزا تهیه شد.
سطح انداقهای هوایی بوتهها ،با سوسپانسون باکتری بمه طمور کامم
اسپری گردید .جهت حفظ رطوبت ،گیاهچهها به مدت  42ساعت زیمر
پوششهای پالستیکی قرار داده شدند .دمما در طمول انجماق آزممایش
 47±4درجه سلسمیوس و طمول دوره روشمنایی  04سماعت در طمول
شبانهروز تنظی شد .گیاهچههای مایهزنمی شمده از یمم روز پمس از
1- Open pollination
2- Nutrient agar
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مایهزنی تا  40روز بعد ،به صورت روزانه مورد بررسی قرار گرفتند و از
نشانههای ایجاد شده یادداشتبرداری انجاق شد .در تیممار شماهد همر
رق  ،آب ممطر سترون روی گیاهچهها اسپری شد (.)04
شاخصهای بررسی شده

جهت بررسی واکنش ارقاق گوجهفرنگمی ممورد مطالعمه در برابمر
بیماری خالزدگمی باکتریمایی ،از شماخصهمای زممان ظهمور اولمین
نشانههای بیماری ،شاخص شدت بیماری و سطح زیر منحنی پیشرفت
بیماری ( )AUDPCاستفاده شد .جهت ارزیابی شدت بیمماری ،تعمداد
لکههای ایجاد شده روی شش برگ هر بوته شمارش شد و از شاخص
صفر تا شش به صورت :صفر) بدون نشانههای بیماری )0 ،یم تا 01
لکه روی برگها 00 )4 ،تا  05لکه روی برگهما 07 )5 ،تما  41لکمه
روی برگها 40 )2 ،تا  45لکه روی برگها 47 )5 ،تما  51لکمه روی
برگها و  )7بیش از  51لکه روی برگها انجاق گرفت (.)47
شاخص شدت بیماری با استفاده از فرمول  0محاسبه شد (.)00
در این معادلمه  :nتعمداد بمرگ در همر نممره عمددی :x0-6 ،نممره
عددی :N ،تعداد ک برگهای ارزیابی شده است.
شاخص سمطح زیمر منحنمی پیشمرفت بیمماری نیمز از فرممول 4
محاسبه شد (.)5

در ایممن معادلممه yi ،درصممد بیممماری در مشمماهده iاق yi+1 ،میممزان
بیماری در مشاهده i+1اق ti ،زمان یادداشمتبمرداری در مشماهده iاق،
 ti+1زمان یادداشت برداری در مشاهده i+1اق و  nتعداد ک مشماهدات
است.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

آزمایشها در قال طرح کامال تصادفی انجاق شد .برای هر تیممار
(رق ) چهار گلدان و در هر گلدان چهمار بوتمه اسمتفاده شمد .ممایسمه
میانگین و تجزیه واریانس دادهها به روش توکی ،با استفاده از نرقافزار
) SAS (version 9.4انجاق شمد .نمودارهما بما اسمتفاده از نمرقافمزار
 Excelرسمم شممدند .شمماخص  AUDPCبمما اسممتفاده از نممرقافممزار
) R (version 3.5.2و بسته  Agricolaeمحاسمبه شمد ( .)1بررسمی
همبستگی رتبهای بین شاخصهای مماومت به بیماری نیز با اسمتفاده
از ضمری همبسمتگی اسمپیرمن در نمرقافمزار )SPSS (version 25
انجاق شد.
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نتایج
واکنش ارقام مختلف گوجهفرنگای باه بیمااری خاالزدگای

با توجه به نتمایج تجزیمه واریمانس دادههما ،زممان ظهمور اولمین
نشمانههممای بیمماری ،شممدت بیمماری و  AUDPCدر ارقمماق مختلممف
گوجهفرنگی ،در سطح احتمال یم درصد معنیدار شدند (جدول .)0

باکتریایی
جدول  -1تجزیه واریانس شاخصهای مورد بررسی در واکنش ارقام گوجهفرنگی به بیماری خالزدگی باکتریایی
Table 1- Variance analysis of studied indexes in tomato cultivars reaction to bacterial speck disease

میانگین مربعات
Mean squares

سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری

شدت بیماری

زمان ظهور اولین نشانههای بیماری

Disease
severity

Time of the first symptoms
appearance

درجه آزادی
منابع تغییرات

Degrees of
freedom

Source of variation

**176.4

**3.68

** 14.47

23

رق گوجهفرنگی

31.12

0.75

2.08

48

AUDPC

Tomato cultivar

خطا
Experimental error

درصد ضری تغییرات
19.13

22.03

**معنیداری در سطح احتمال یم درصد

27.28

Coefficient of
variabilities %
Significance level at 1%

**

شکل  -1میانگین زمان ظهور اولین نشانههای بیماری در ارقام مختلف گوجهفرنگی پس از مایهزنی با باکتری Pseudomonas syringae pv.
Tomato
ستونهای با حرو یکسان از نظر آماری با ه اختال معنیداری ندارند (.)p≤0.05
Figure 1- The average of time of the first symptoms appearance in different tomato cultivars after inoculation with
Pseudomonas syringae pv. tomato
There is no statistically significantly difference between columns with the same letters (p≤0.05).

زمان ظهور اولین نشانههای بیمااری خاالزدگای در ارقاام
مختلف گوجهفرنگی

با توجه به ممایسه میانگین واکنش ارقاق مختلف گوجهفرنگی بمه
بیماری خالزدگی باکتریایی ،ارقاق مورد مطالعه بر اساس زمان ظهمور

نشانههای بیماری در گروههای آماری مختلف قرار گرفتند (شمک .)0
نتایج آماری نشان داد که رق های  Hyb. 8320 ،Falat CHو Hyb.
 ،Firenzeنشانههای بیماری را در روز دوق نشان دادنمد و بمر اسماس
شاخص زمان ظهور اولین نشانههای بیماری از لحاظ آماری در گروه f

عباس پور انبی و خضری ،بررسی واكنش چند رقم غیرهیبرید و هیبرید گوجهفرنگی به بیماری خالزدگی باكتریایی

قرار گرفتند .این ارقاق به عنوان حساسترین ارقاق از نظر این شاخص،
ارزیابی شدند .همچنین حساسیت رق  Hyb. Comodoroبه بیماری،
به این سه رق نزدیم بود (شک .)0
دیرترین زمان ظهور نشانههای بیماری ،مربمو بمه رقم Hyb.
 Supersetبممود کممه نممه روز پممس از مایممهزنممی و سممپس ارقمماق
 Hyb.Bellarivaو  Hyb. 1585کمه هشمت روز پمس از مایمهزنمی،
اولین نشانههای بیماری را نشمان دادنمد .از نظمر زممان ظهمور اولمین
نشانههای بیماری ،رق  Hyb. Supersetبه عنوان رقم بما مماوممت
باالتر نسبت به سایر ارقاق مورد مطالعه ،ارزیابی شد .سایر ارقماق ممورد
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مطالعه ،بین سه تا هفت روز پس از مایهزنی ،اولین نشانههای بیماری
را بروز دادند (شک .)0
شدت بیماری خالزدگی در ارقام مختلف گوجهفرنگی

نشانههای بیماری به صورت بروز لکمههمای نکمروزه دو تما پمنج
میلیمتری روی برگ که با هاله زرد رنگ احاطه شده بودند ،ایجاد شد
(شک  .)4تعداد لکههای ایجاد شده در ارقاق مورد مطالعه متفاوت بود
و ارقاق مورد بررسی از نظر درصد بیماری ایجاد شمده ،در گمروههمای
آماری مختلف قرار گرفتند (شک .)5

شکل  -2نشانههای بیماری خالزدگی باکتریایی روی بوته گوجهفرنگی رقم  ،Hyb. Comodoroپنج روز پس از مایهزنی با باکتری بیماریزای
)( Pseudomonas syringae pv. tomato (Pstراست) و شاهد منفی (چپ)
Figure 2- Symptoms of bacterial speck disease on inoculated tomato plant cv. Hyb. Comodoro, five days after inoculation
)with Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst) (right) and negative control (left

Hyb. 8320 ،Hyb. 6515

در بین  42رق مورد بررسی ،سه رق
و  Calj N3بیشترین شدت بیماری را نشان دادند که هر سه در گروه
آماری  aقرار گرفتند .درصد بیماری ایجماد شمده در ایمن ارقماق 011
درصد بود که به عنوان حساسترین ارقاق ارزیابی شدند (شک  .)5پنج
رق م  Rio grenade ،King stone ،Hyb.Firenze ،Hyb.1585و
 Super Chefشدت بیماری کمتر از  51درصمد داشمتند کمه از میمان
آنها ،دو رقم  Hyb.Firenzeو  Hyb.1585شمدت بیمماری 51/15
درصد را نشان دادند و بر اساس این شاخص بمه عنموان ممماوقتمرین
ارقاق در بین ارقاق مورد بررسی ارزیابی شمدند .در سمایر ارقماق شمدت
بیماری ایجاد شده بین  51و  11درصد بود (شک .)5
سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری ()AUDPC

از بین ارقاق ممورد بررسمی ،بیشمترین مممدار شماخص AUDPC

مربو به رق  Hyb. 8320بود .این رق به عنوان حساسترین رقم
به بیمماری تعیمین شمد .پمس از آن ،رقم همای ،Hyb. Comodoro
،Early Urbana ،Hyb. 6515 ،Primo early ،Calj N3 ،2270
 Hyb. Monty marker F1 ،Falat CHو  Hyb. Kishmatنیمز بمه
ترتیمم شمماخص  AUDPCبیشممتر از  51داشممتند .ارقمماق Hyb.
 Super Chef ،King stone ،Bellarivaو Hyb. Supersent
حساسیت کمتری نسبت به بیماری نشمان دادنمد و در کنمار ارقماق بما
مماومت باالتر قرار گرفتند .کمترین ممدار شماخص  AUDPCمربمو
به رق  Hyb.1585بود که شاخص  AUDPCدر آن  07/1تعیین شد
و به عنوان مماوقترین رق از بین ارقاق مورد مطالعه ارزیابی شد .سایر
ارقاق با  AUDPCزیر  ،51در گروه آماری  b-eقرار گرفتند (شک .)2
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Pseudomonas syringae  روز پس از مایهزنی با باکتری21 ، میانگین دادههای شدت بیماری در ارقام هیبرید و غیرهیبرید گوجهفرنگی-3 شکل
pv. tomato
.)p≤0.05( ستونهای با حرو یکسان از نظر آماری با ه اختال معنیداری ندارند
Figure 3- The average of disease severity in hybrid and non-hybrid tomato cultivars 21 days after inoculation with
Pseudomonas syringae pv. Tomato
There is no statistically significantly difference between columns with the same letters (p≤0.05).

 روز پس از مایهزنی با باکتری21 ،) در ارقام گوجهفرنگی مورد مطالعهAUDPC(  میانگین شاخص سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری-4 شکل
Pseudomonas syringae pv. Tomato

.)p≤0.05( ستونهای با حرو یکسان از نظر آماری با ه اختال معنیداری ندارند
Figure 4- The average of the area under the disease progress curve (AUDPC) in studied tomato cultivars 21 days after
inoculation with Pseudomonas syringae pv. Tomato
There is no statistically significantly difference between columns with the same letters (p≤0.05).

عباس پور انبی و خضری ،بررسی واكنش چند رقم غیرهیبرید و هیبرید گوجهفرنگی به بیماری خالزدگی باكتریایی

نمودار فراوانی ارقاام ماورد مطالعاه بار اسااص شااخص
AUDPC

بر اساس نمودار فراوانی ارقاق مورد مطالعه ،بیشترین فراوانی ارقاق
در AUDPCهای  40تا  47و  50تا  57دیده شمد .تنهما رقم Hyb.
 8320دارای  AUDPCدامنه  20-27بود و به عنموان حسماستمرین
رق تعیین شده رق مورد نظمر مماوممت بیشمتری نسمبت بمه عامم
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بیماری نشان میدهد .بنمابراین از بمین  42رقم گوجمهفرنگمی ممورد
بررسی ،تعداد شش رق (شام ارقاق هیبرید Hyb. ،Hyb. Firenze
 Hyb. Supersent ،Super Chef ،Bellarivaو  Hyb.1585و رقم
غیرهیبرید  )King stoneنسبت به سایر ارقماق مماوممت بیشمتری بمه
بیماری نشان دادند.

شکل  -5فراوانی ارقام گوجهفرنگی مورد مطالعه ،بر اساس شاخص سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری ()AUDPC
)Figure 5- Frequency of studied tomato cultivars based on the area under the disease progress curve (AUDPC

همبستگی بین شاخصهای مورد ارزیابی

شاخص  AUDPCبما زممان ظهمور اولمین نشمانههمای بیمماری
( )r=1/70و درصممد شممدت بیممماری ( )r=1/77همبسممتگی مثبممت و
معنیداری در سطح احتمال یم درصد داشت .ایمن موضموع بمه ایمن

دلی است که در محاسبه شاخص  AUDPCدو پارامتر زمان و درصد
شدت بیماری هر دو لحاظ شدهانمد و همبسمتگی آنهما دور از انتظمار
نبود .شاخص زمان ظهور اولین نشانههمای بیمماری بما درصمد شمدت
بیماری همبستگی معنیداری نداشتند (.)r=1/44

جدول  -2ضریب همبستگی بین شاخصهای واکنش ارقام گوجهفرنگی (زمان ظهور اولین نشانههای بیماری ،شدت بیماری و  )AUDPCبه بیماری
خالزدگی باکتریایی
Table 2- Correlation coefficient between tomato cultivars reaction indexes (time of the first symptoms appearance, disease
severity and AUDPC) to bacterial speck disease

سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری
AUDPC

شدت بیماری

زمان ظهور اولین نشانههای بیماری

Disease
severity

Time of the first symptoms
appearance

زمان ظهور اولین نشانههای بیماری
1.00

1.00
**معنیداری در سطح احتمال یم درصد

1.00

0.22

**0.76

**0.71

Time of the first symptoms
appearance

شدت بیماری
Disease severity

سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری
AUDPC
Significance level at 1%

**
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بحث
در این مطالعه ،واکنش  42رق غیرهیبرید و هیبرید گوجهفرنگمی
در برابر بیماری خالزدگی باکتریایی در محیط گلخانمه ممورد ارزیمابی
قرار گرفت .نتایج بررسیهای انجاق شده نشان داد ،اولین نشمانههمای
بیماری در رقم همای هیبریمد  Hyb. Bellariva ،Hyb. Supersetو
 ،Hyb. 1585هشت تا نه روز پس از مایهزنی و دیرتر از سمایر ارقماق
ظاهر شد .درحالیکه در  00رق مورد بررسی ،این نشانهها دو تما پمنج
روز پس از مایهزنی مشاهده شد .با توجه به اینکه گیاه گوجهفرنگی در
مرحله گیاهچه نسبت به بیماری خالزدگی باکتریایی حسماس اسمت،
هرچه زمان ظهور نشانههای بیماری در رق مورد نظر افمزایش یابمد،
احتمال بروز بیماری در آن رق کمتر و یا شدت بیمماری ایجماد شمده
کمتر خواهد بود و در نتیجمه ایمن رقم نسمبت بمه بیمماری مماوممت
بیشتری خواهد داشت .شدت بیماری با اسمتفاده از شماخص صمفر تما
شش بر اساس نشانههایی که پس از مایهزنمی بماکتری بیممارگر روی
گیاهچههای گوجهفرنگی ایجاد شد ،ارزیابی گردید .بمر اسماس نتمایج
شاخص شدت بیماری ،درصد بیماری ایجاد شده در رقم همای Hyb.
 Rio grenade ،King stone ،Hyb.1585 ،Firenzeو Super
 Chefنسبت به سایر ارقاق مورد بررسی کمتر بمود و ایمن ارقماق جمزو
ارقاق با مماومت باالتر نسبت به بیماری تعیین شدند .بما توجمه اینکمه
برخی از ارقاق مورد مطالعه ،ارقاق هیبریمد و اصمالح ینتیکمی شمده بما
هد دستیابی به کیفیت و کمیت باالتر محصول بودند ،توجه به ایمن
نکته که فمط در پنج رق ذکر شده ،شدت بیماری زیر  51درصد بمود،
حائز اهمیت است .در بررسی شدت بیماری ،هرچه رق گیماه در برابمر
بیماری حساستر باشد ،میزان نشانههای ایجاد شمده بیشمتر و شمدت
بیماری باالتر خواهد بمود ( .)47از بمین  42رقم ممورد بررسمی ،رقم
 Hyb.1585که بر اساس شاخص  AUDPCمماوقترین رق بود ،بمر
اساس زمان ظهور اولین نشانههمای بیمماری (روز هشمت ) و شماخص
شدت بیماری ( 51/15درصد) نیز جزو ارقاق با مماومت بیشتر نسبت به
بیماری بود .از بین ارقاق مورد بررسمی ،سمطح زیمر منحنمی پیشمرفت
بیماری در رق های CaIJ ،2270 ،Hyb. Comodoro ،Hyb. 8320
 Primo early ،N3و  Falat CHبیشتر از سایر ارقاق بمود و بنمابراین
این ارقاق نسبت به بیماری حساسیت بیشتری داشتند .هیچگونه ویژگی
ریختشناسی مشترکی بین ارقاق با مماومت مشمابه در برابمر بیمماری
مشاهده نشد.
نتایج تحمیمات پیشین نشان داده است که شدت بیماری در ارقماق
مختلف گوجهفرنگی ،در مماب بیماری خالزدگی باکتریمایی متفماوت
است .تاکنون چندین رقم بما مماوممت بماال یما متوسمط بمه بیمماری
خالزدگی باکتریایی گوجمهفرنگمی معرفمی شمده اسمت ( 4و  )45امما
تحمیمات نشان داده است که در بسیاری از موارد ،مماوممت بما ظهمور
نژادهای جدید عام بیماری شکسمته ممیشمود ( .)01در مطالعمهای،

مماومت ارقماق  Dorit ،Marmara ،5656 ،Newton ،Selin ،144و
 Berilنسبت به بیماری خالزدگی باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس نتایج ،کمترین شدت بیماری مربو به رق  144و بیشترین
شدت بیماری مربو به رق  Newtonبود .در این مطالعه ،رقم همای
 144و  Marmaraبه عنوان ارقماق بما مماوممت زیماد ،ارقماق  Selinو
 Berilدارای مماومت متوسط ،ارقماق  Doriو  5656ارقماق حسماس و
رق  Newtonبه عنموان رقم خیلمی حسماس معرفمی شمدند ( .)4در
پژوهشی دیگر ،سطح مماومت  07رق گوجهفرنگی از جمله رق مماوق
 Ontario 7710در برابر بیماری خالزدگی مورد بررسی قرار گرفمت.
عالوه بر رق ذکر شده ،گونمه وحشمی  Lycopersicon hirsutumو
هیبرید ایجاد شمده از تالقمی رقم  Ontario 7710بما رقم حسماس
 A100نی مز در برابممر ای من بیممماری مماوم مت نشممان دادنممد ( .)05در
مطالعهای که توسط تورگات و بسی ( )45انجاق شد ،واکنش  15رقم
مختلف گوجهفرنگی کمه در ناحیمه شمرد مدیترانمهای ترکیمه کشمت
می شوند ،نسبت به این بیماری مورد بررسی قرار گرفمت .از بمین ایمن
ارقاق ،هفت رق نسمبت بمه سمویههمای بماکتری P. syringae pv.
 tomatoواکنش فود حساسیت نشان دادند .بررسمی مولکمولی ارقماق
مورد مطالعه نشان داد ،این هفت رقم حامم ین  avrpto1بودنمد .از
بین ایمن هفمت رقم  ،ین  ptoکمه در بمروز مماوممت علیمه بیمماری
خممالزدگممی باکتریممایی نمممش دارد ،در شممش رق م ،Party ،Atalay
 Prenses ،Piccadilly ،Petrusو  Tytyردیابی شد .تموالی ین Pto
در ایممن ارقمماق  14تمما  15درصممد بمما تمموالی ایممن ین در رق م مممماوق
( L. esculentum VFNT Cherry )AF220603و  15تمما 011
درصمد بما رقم ممماوق L. pimpinellifolium Rio Grande 76R
) (AF220602مشابهت نشان داد .این یافتهها نشاندهنده تنوع قاب
توجه ارقاق گوجهفرنگی در مماومت به بیماری خالزدگی است که بمه
انتخاب الینهای مماوق گیاه برای اصالح ینتیکی و تولید ارقاق جدیمد
مماوق به بیماری کمم میکند ( .)45مماومت یم گیماه بمه بیمماری،
نیازمنممد وجمممود ین یمما ینهمممای ممممماوق در گیممماه میزبمممان و ین
غیربیماریزایی در بیمارگر اسمت و تعامم ایمن ینهما موجم بمروز
مماومت نسبت به بیماری میشود .بنابراین علیرغ وجود تعمدادی ین
مماوق در ینوق گیاه ،در برابر بیماری مماومتی ایجاد نخواهد شد (.)45
یافتههای این تحمیق نشان داد ،بین نتایج سمه شماخص ارزیمابی
شده در اغل ارقاق همخوانی وجود داشت .به عنوان مثال ،طبق نتایج
هر سه شاخص ،رق  Hyb.1585به عنوان رق مماوق و رقم Hyb.
 8320به عنوان رق حساس به این بیماری تعیین شدند .با این حمال
برخی ارقاق از جمله  Hyb. Firenzeبر اساس شاخص شدت بیمماری
به عنوان رق مماوق و بر اساس شاخص زمان ظهور اولین نشانههمای
بیماری ،حساس بودند .همچنین رقم  Hyb. Bellarivaبما اینکمه از
نظر زمان ظهور نشانههای بیمماری در رتبمه دوق قمرار داشمت ،دارای
شاخص شدت بیماری چهار بمود و بمر اسماس شماخص  AUDPCدر
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 به شرایط اقلیمی و بیماریهای غال منطمه نیز توجه نممود،محصول
و با توجه به جمیع شرایط مبادرت به انتخاب و کاشت ارقاق تجماری و
 از آنجایی که مماومت به عوام بیمماریزای گیماهی.پرمحصول نمود
 فیزیولوییکی و تعمامالت بمین،تحت تاثیر فاکتورهای مختلف ینتیکی
 توصیه میشود در روند ارزیابی واکنش ارقماق،گیاه و بیمارگر قرار دارد
 چند شاخص مختلف مورد مطالعه قرار گیرد و از،گیاهان به بیماریها
برآیند نتایج آنها در تصمی گیمریهمای نهمایی در ممدیریت تلفیممی
.بیماریها بهره گرفته شود

 با در نظر گرفتن نتمایج سمه شماخص بررسمی.رتبه پنج قرار گرفت
،King stone ،Hyb. Superset ،Hyb. 1585  ارقماق هیبریمد،شمده
 همچنممین رقمم غیرهیبریممد،Hyb. Firenze  وHyb. Bellariva
، به عنوان ارقاق با مماومت باالتر نسبت به سمایر ارقماق،Super Chef
در برابر بیماری خالزدگی گوجهفرنگی معرفی میشموند و اسمتفاده از
 توصمیه،این ارقاق در مناطمی که بیماری از آنها گزارش شمده اسمت
.میگردد
 الزق است در انتخاب ارقاق محصموالت،بنا بر نتایج تحمیق حاضر
کشاورزی عالوه بر در نظر گرفتن ویژگیهای زارعی و فیزیولموییکی
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Introduction: Tomato bacterial speck caused by Pseudomonas syringae pv. tomato, is one of the several
tomato diseases in the world. The disease can seriously affect the quantity and quality of this high-consumption
crop in its cultivated areas. Disease symptoms included black spots surrounded by yellow halo on the leaves and
small block spot on fruits surface. The spots on ripe fruits may surround with yellow haloes. It is difficult to
diagnose the disease via symptoms, because there is high similarity among symptoms of bacterial speck and
other tomato bacterial leaf spot diseases, especially bacterial spot caused by Xanthamonas spp. and
Pseudomonas syringae pv. syringae. The disease is seed-borne, and application of bacterial-free seeds is the
most effective strategy to reduce disease damage. Besides using healthy seed and seedling, other strategies such
as applying resistant cultivars, crop rotation, drip irrigation and using pesticides are common procedures in
integrated disease management
Materials and Methods: In this study, the reaction of 24 tomato cultivars including 13 non-hybrid cultivars
(Early Urbana 111, Early Urbana Y, King stone, Super 22 TO, CalJ N3, 2270, Rio grenade, Early Urbana, Primo
early, Falat CH, Super Chef, Primax and Red Stone, and 11 hybrid cultivars (Hyb. Superset, Hyb. Firenze, Hyb.
Comodoro, Hyb. Bellariva, Hyb. 1585, Hyb. Kishmat, Hyb. Eden, Hyb. 8320, Hyb. Monty marker F1 and Hyb.
Ferguson F1) was evaluated against bacterial speck disease in greenhouse. Four pathogenic P. syringae pv.
tomato strains isolated from tomato fields in West Azarbaijan province, northwest of Iran, used in all
experiments. For inoculation, bacterial suspension of 107 CFU ml−1 (OD600) was sprayed on the foliage of tomato
seedling at four-five leaf stage. Inoculated seedlings were monitored daily for 21 days, and symptoms were
recorded. The indexes of disease severity (DS), time of the first disease symptoms appearance and the area under
the disease progress curve (AUDPC) were determined. To assess the disease severity, spots were counted on six
leaves of each plant, and the index from zero to six was used, where 0) without symptom, 1) 1-10 spots, 2) 11-15
spots, 3) 16-20 spots, 4) 21-25 spots, 5) 26-30 spots and 6) more than 30 spots on leaves. Experiments were
conducted in a completely randomized design, and four pots with four seedlings in each pot were considered for
each treatment (cultivar). Statistical analysis of data was performed via Tukey’ HSD test using SAS software
(version 9.4). The AUDPC index was calculated using R (version 3.5.2) and Agricolae package. Correlation
among studied indexes was evaluated via Spearman’s rank correlation coefficients in SPSS (version 25).
Results and Discussion: Analysis variance of data indicated the significance at 1% level among the studied
indexes. Positive correlation observed between AUDPC and the time of the first symptoms appearance (r=0.71),
as well as the disease severity index (r=0.76), but there was no significant correlation between the time of the
first symptoms appearance and the disease severity indexes (r=0.22). According to all three indexes cv.
Hyb.1585 determined as a resistant cultivar and cv. Hyb. 8320 were identified as disease susceptible cultivar.
However, some cultivars such as cv. Hyb. Firenze was susceptible based on the disease severity index but it
considered as a resistant cultivar based on the time of the first disease symptoms appearance index. The results
of previous research on tomato bacterial speck disease have shown different degrees of disease severity in
various cultivars. So far, several resistant cultivars against this disease have been reported. The response of 93
different tomato cultivars growing in the Mediterranean region of Turkey was examined and seven cultivars
showed resistance against P. syringae pv. tomato. Six of these cultivars included Atalay, Party, Petrus,
Piccadilly, Prenses and they had the Pto gene, which encodes proteins related to resistance against the disease.
Overall, based on the findings of this study, hybrid cultivars of Hyb. 1585, Hyb. Superset, King stone, Hyb.
Bellariva and Hyb. Firenze, and non-hybrid cultivar Super Chef showed higher resistance to tomato bacterial
speck disease in compare to other studied cultivars.
1- M.Sc. Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
2- Assistant Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension
Organization (AREEO), Tehran, Iran
(*- Corresponding Author Email: ma_khezri@yahoo.com)
DOI: 10.22067/JPP.2021.67720.1000
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Conclusion: According to the results of this study, the resistance to this pathogen depends on various genetic
and physiological factors, as well as plant-pathogen interactions. Application of different disease indexes in
evaluating the cultivars reaction to diseases is recommended which can be effective in the final decisions for
diseases management.
Keywords: AUDPC, Pseudomonas syringae pv. tomato, Resistance cultivars, Tomato
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مقاله پژوهشی

پراکنش و تحلیل تبارزایی ویروس برگ بادبزنی مو در باغات انگور استان خراسان رضوی
براساس پروتئین پوششی
سارا قارونی کاردانی -*1محمود رضا کریمی شهری -2فاطمه آزاد

دیسفانی3

تاریخ دریافت1311/11/82 :
تاریخ پذیرش1055/50/11 :

چکیده
ویروس برگ باد بزنی مو ) (Grapevine fanleaf virus, GFLVدر تاکستانهای مناطق مختلف دنیا شیوع دارد .عالئم ایجاد شده توسط این
ویروس اغلب در سه گروه برگ بادبزنی ،موزاییک زرد و رگبرگ نواری تقسیمبندی شدهاند که علت تفاوت در ایجاد عالئم ،به تنووع ننتییوی ادایوههوا
نسبت داده شده است .شدت عالئم ایجاد شده به ادایهی ویروس ،حساسیت رقم مو و شرایط محیطی بستگی دارد .در این تحقیوق پوراکن و تحلیو
تبارزایی ناحیه کدکننده پروتئین پوششی ویروس بررسی شد .نمونهها از تاکستانهای استان خراسان رضوی امو آوری و نن پوروتئین پوششوی از پون
ادایه تیثیر ،همسانهسازی و تعیین ترادف گردید .به این منظور ،تعداد  901نمونه برگ دارای عالئم از تاکستانها ام آوری و در آزمون االیزا با استفاده
از آنتیبادی اختصاصی  GFLVآلودگی به ویروس در  85نمونه تأیید شد .بیشترین میزان آلودگی در بین نمونههای ام آوری شده از منطقوه محمدیوه
واق در شهرستان کاشمر بود .با استفاده از آغازگرهای اختصاصی قطعهای بطول  9670افت باز مربوط به طول کام ناحیه کدکننده پوروتئین پوششوی
ویروس و قسمتی از انتهای' 3ننوم تیثیر شد .پروتئین پوششی ادایه های انتخاب شده در سطح نوکلئوتیدی و آمینواسیدی بوهترتیوب  10-19و 19-16
درصد با ادایههای سایر نقاط دنیا شباهت داشت .تحلی تبارزائی بر اساس ناحیه کد کننده پروتئین پوششی ،ادایههای ایرانی  GFLVرا در شواخهای
مجزا از ادایههای سایر نقاط دنیا قرار داد .همچنین ادایههای شمال شرق کشور در گروهی مجزا از ادایههای شمال غورب کشوور قورار گرتتنود ،کوه
نشاندهنده اثر ادایی اغراتیایی در تیام  GFLVاست .نتای حاص از این تحقیق بیانگر بومی بودن  GFLVدر ایران و گسترش احتمالی آن از این
منطقه به سایر نقاط اهان است.
واژههای کلیدی :پراکن  ،تبارزائی ،خراسان رضوی ،ویروس برگ بادبزنی مو
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انگور یک محصول صنعتی و اقتصادی با ارزش است که اایگواه
ویژهای در بین محصووالت کشواورزی در سراسور دنیوا و ایوران دارد.
بیماری های ویروسی و شبه ویروسی ساالنه خسارات ابران ناپوییری
به بخ کشاورزی وارد میکنند ( 98و  .)97ویوروس بورگ بوادبزنی
انگور ( )Grapevine fanleaf virus - GFLVییی از مهومتورین و
قدیمی ترین ویروسها از لحوا اهمیوت اقتصوادی و وقووع گسوترده
 2 ،9و  -3استادیاران پژوه  ،بخ تحقیقات گیاهپزشیی ،مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی و مناب طبیعی استان خراسان رضوی ،سازمان تحقیقات ،آموزش
و تروی کشاورزی ،مشهد ،ایران
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بهشمار میرود .این ویروس عام بیماری برگ بادبزنی مو بووده ()90
و در آلودگی شدید باعث کاه تشویی میووه و عملیورد محصوول،
حتی تا  50درصد میشود ( .)3انتقال این ویروس بطور طبیعی توسوط
نماتد  Xiphinema indexاست .با این حال بخشی از انتشار آلوودگی
و شیوع آن بعلت تیثیر با استفاده از قلمه ،پیوندک و نهالهوای آلووده
میباشد ( 1و  .)99سه گروه از عالئم شام بدشیلی مسری ،موزاییک
زرد و رگبرگ نواری توسط بیماری برگ بادبزنی موو ایجواد مویشوود
( )96که این تفاوت در عالئم مربوط به تنوع در ننوم ویروس میباشد
زیرا دو گروه از عالئم در یک رقم مشاهده شده اسوت ( .)91ییوی از
مناب تنوع در ویروسهایی با ننوم آر .ان .ای ،پلیمراز ویوروس اسوت
که تاقد خاصیت دوباره خوانی میباشد و تشوار انتخواب وارد بور ایون
اه یاتتهها باعث حیف ویروس و یا حفظ و اتزای این اه هوا
خواهد بود ( 9و  GFLV .)91از انس  Nepovirusمتعلق به خانواده
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 (26) Secoviridaeو دارای پییرههای ایزومتریک است که ننوم آن
از دو قطعه آر .ان .ای تک ال با قطبیت مثبت تشیی شده اسوت کوه
آر .ان .ای  9و آر .ان .ای  2نامیده میشوند ( 27و  )32و انتهای ' 8آر.
ان .ای های ننومی این ویروس ،متص به یک پوروتئین کوکوک بوه
نام وی پی ای و انتهای ' 3نیز دارای دنبالهی پلی آدنینی مویباشوند.
هر کدام از آر .ان .ای هوای ننوومی یوک پلوی پوروتئین رموزگویاری
میکنند .پلی پروتئین رمز گویاری شوده توسوط آر .ان .ای  2بوه سوه
پروتئین کوککتر به نامهای ) 2A-HPدر تیثیور آر .ان .ای  2نقو
دارد( 2BMP) ،پووروتئین حرکتووی( و ) 2CCPپووروتئین پوششووی(
شیسته میشود (.)3
بر طبق آمار منتشره سال  9315وزارت اهاد کشاورزی ،رتبه سوم
بیشترین میزان تولید از بین محصوالت باغبانی در کشوور مربووط بوه
انگور با تولید حدود  3.3میلیون تن و سهم  99.2درصد از ک میوزان
تولید محصوالت باغبانی بوده که استان هوای توارس بوا سوهم 97،8
درصدی ،همدان با سهم  90.1درصدی ،خراسوان رضووی بوا سوهم
 90.9درصدی ،قزوین با سهم  90.3درصدی و آذربایجوان شورقی بوا
سهم  6.9درصدی در رتبه های اول تا پنجم تولیدکنندگان انگور کشور
قرار داشته اند .این پن استان امعاً در حدود  88.9درصد از ک تولیود
انگور کشور را تأمین نمودهانود .سوطح زیوور کشوت انگوور در اسوتان
خراسان رضوی ،در سال  ،9315حدود  26.199هیتار و مجموع میزان
تولید دیم و آبی این محصول  397.988تن بوده است (.)9
بیماری ویروس برگ بادبزنی انگور تهدید عمده ای بورای صونعت
انگور بهشمار میرود و در حال حاضر ،استفاده از مواد تیثیری عاری از
ویروس تنها راهکار مؤثر برای کنترل بیماریهای ویروسی در تاکستان
است .برای کارایی مؤثر این روش ،شناسایی ویروس ضوروری اسوت.
عالوه بر روش االیزا ( ،)ELISAآزمون رونویسوی معیووس واکون
زنجیره ای پلوی موراز ( )RT-PCRرایو تورین روش بورای تشوخی
ویروس است .از آنجا که ایران ییی از سرزمینهای اولیه کشت انگور
به شمار میرود ( )28بهنظر میرسد خواستگاه  GFLVنیز ایران باشد
( 39و  .)38اولین گزارش از شیوع بیماری در ایوران مربووط بوه سوال
 9160میالدی است (.)39
تجزیه و تحلی توالیها بر اسواس نن پوروتئین پوششوی ( Coat
 )proteinو پروتئین حرکتی ( ،)Movement proteinسطح باالیی از
تنوع ننتییی را در ننوم امعیت هوای  GFLVنشوان داده اسوت کوه
بیانگر این است که  GFLVمتشی از واریانتهای متفواوت در یوک
امعیت شبه گونه است ( 29و  .)25مطالعهای در سال  2092در شمال
غرب کشور طی تجزیه و تحلی تبارزائی پروتئین حرکتی امعیتهای
ویروس برگ بادبزنی مو ،نشان داد که سواختار امعیوت ادایوههوای
 GFLVتوالییابی شده از اسلوونی و ایران منوتیلتیک هسوتند و ایون
ویروس از طریق تیام مستق در ایران بهواود آمده است ،در حوالی
که ادایههای  GFLVمربوط به ترانسوه ،ایتالیوا و ایواالت متحوده از

کندین تبار مستق تشیی شده انود کوه نشوان مویدهود تموایز بوین
امعیتهای اغراتیایی  GFLVرخ داده اسوت ( .)32طوی مطالعوه در
رابطه با ساختار امعیت و تنوع ننتییی ادایه های  GFLVایوران در
سال  ،2096تمایز بین امعیتهای اغراتیایی ادایههای ایرانی تأییود
شد و علت این وضعیت پلیتیلتیک امعیت ویروس را حضور طوالنی
مدت ویروس در منطقه ،اثرات بنیانگیار و یا نووترکیبی دانسوتند (.)5
طی مطالعات انجام شده توسط محققان ،ناحیه نن پوروتئین پوششوی
ویروس برگ بادبزنی مو بهمنظور مطالعه تنوع ننتییی مناسب میباشد
( 33 ،21 ،95و  )37و این ناحیوه از ننووم نقو مهموی در بیولوونی
ویروس و انتقال با نماتد ناق دارد (.)92
با در نظر داشتن قدمت طوالنی ویروس در تاکستانهای ایران در
کند سال گیشته ،مطالعات مولیولی این ویروس امری ضروری است.
بدین منظور ناحیه ننومی کدکننوده پوروتئین پوششوی بورای تحلیو
تبارزائی  GFLVو بررسی ارتباط ادایههای استان با سایر ادایههای
ویروس برگ بادبزنی مو استفاده شده است .این امر میتواند به توسعه
روش های تشخیصی مطمئن در برنامه تولید گیاهان عاری از ویروس،
کمک کند.

مواد و روشها
جمعآوري نمونهها

در مجموع  901نمونه مشیوک به آلودگی به  GFLVبوا عالئوم
موزاییک زرد و رگبرگنواری طی دو سوال متووالی در اواسوط بهوار و
تابستان سالهوای  9315و  9311از تاکسوتانهوای اسوتان خراسوان
رضوی (ادول  )9ام آوری شدند.
ردیابی سرولوژیکی GFLV

ردیابی  GFLVدر نمونههای مثبت به روش االیزای غیر مستقیم
انجام شد ( .)8در نهایت پس از اتزودن مادهی زمینوه ،هور  30دقیقوه
یک بار میزان تغییر رنگ کاهکها )ایب نوری در طوول موو 908
نانومتر) با دستگاه االیزا خوان تا  10دقیقه مورد سنج قرار گرتوت.
معیار مثبت بودن نمونهها میزان اویبی معوادل یوا بواالتر از دو برابور
میانگین ضریب ایب نوری کاهکهای مربوط به نمونههای سالم بود
(.)7
استخراج آر .ان .اي کل و انجام آزمون آرتی-پی سی آر
از برگهوای گیاهوان آلووده بوه GFLV

استخرا آر .ان .ای ک
با اندکی تغییورات
)تشخی داده شده در االیزا( به روش
انجام شد ( .)92مقدار  20میلیگرم از برگ آلوده به کموک ازت موای
()CTAB9

1- Cetyl-trimethylammonium bromide
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پودر شده و به آن  8مییرولیتر -2مرکاپتواتوانول و  800مییرولیتور از
باتر استخرا ( 1.4M NaCl, 0.1M Tris-HCl PH=7, 1% PVP9
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شام یک کرخه در دمای  18˚Cبه مدت  3دقیقه و  30کرخه شام
 18˚Cبه مدت  30ثانیه در مرحله واسرشتهسازی 87˚C ،به مودت 98
ثانیه و  62˚Cبه مدت  50ثانیه و در نهایت یک سیی  62˚Cبه مدت
 90دقیقه با استفاده از ترموساییلر انجوام گردیود .محصوول  PCRدر
نل آگارز یک درصد حاوی دو مییرولیتور از ( Green viewerپوارس
تووووس ،ایوووران) الیتروتوووورز و در نهایوووت در دسوووتگاه نل داک
( )Alphaimager Mini ProteinSimple, USAعیسبرداری شد.

 )40, 2% CTABاضاته شد .به عصاره  0/08گورم  PVPP2اضواته
شده و برای  98دقیقه در دموای  70دراوه سیلسویوس قورار گرتوت.
نمونه در  93000دور بر دقیقه به مدت  2دقیقه سوانتریفون شود800 .
مییرولیتر از رونشین به مییروتیوب ادید منتق شد 900 .مییرولیتور
کلروترم به مخلوط اضاته و بعد از همگنسازی ،به مدت  2دقیقوه بوا
سرعت  93000دور بر دقیقه سانتریفیون شد .رونشین بوه مییروتیووب
ادید انتقال داده شد و  0/9حجم استات آمونیووم یوک مووالر و هوم
حجم آن ایزوپروپانول سرد اضاته شد .نمونوه بوه مودت  30دقیقوه در
دمای  -20دراه سیلسیوس نگهوداری شود .مییروتیووب بوا سورعت
 93000دور بر دقیقه به مدت  20دقیقه و در دمای  9دراه سیلسیوس
سانتریفیون شد .رسوب با  9میلی لیتر اتانول  %60شستشوو داده شوده،
سپس لولهها به مدت  30دقیقه در  36دراه سیلسیوس خشک شدند.
در نهایت  30مییرولیتر آب مقطر سترون به رسوب اضاته شد و پوس
از ح شدن در دمای  -20دراه سیلسیوس نگهداری شدند.
برای ساخت رشوته میمو ( 3 )cDNAمییرولیتور از آر .ان .ای
استخرا شده با  2مییرولیتر آغازگر اختصاصوی برگشوت ) (CpRبوا
غلظووت  90پییووامووول و  1/8مییرولیتوور آب دیووونیزه مخلوووط و
مییروتیوب در دمای  70دراه به مدت  90دقیقه قرار داده شد .سپس
 2مییرولیتر مخلوط  9 ،dNTPsمییورولیتور بواتر  8xواکون و 0/8
مییوورولیتوور آنووزیم نسووخه بووردار معیوووس ( MMuLV reverse
( )transcriptaseپارس توس ،ایوران) بوه مخلووط اضواته گردیوده و
مییروتیوووب بووه موودت  70دقیقووه در دمووای  96دراووه سلسوویوس
ترموساییلر ( )Bio-Rad MJ Mini Thermal Cycler, USAقورار
گرتت (.)6
واکن زنجیرهای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای طراحوی شوده
 )5'- AGAAGTCGCTCACGATCTGTGAGG -3'( MpFو
 )5'-ACAAACAACACACTGTCGCC-3'( CpRبرای تیثیور
طول کام ناحیه کد کننوده پوروتئین پوششوی ویوروس و قسومتی از
انتهای ' 3ننوم برای تمام نمونههای مثبت واکن االیوزا انجوام شود
( .)92از مخلوووووط آموووواده Ampliqon Taq DNA ( PCR
 )Polymerase Master Mix RED, Denmarkبرای تیثیور طوول
کام از نن پروتئین پوششی  GFLVاستفاده شد .بوه ایون منظوور 3
مییرولیتوور از  cDNAحاص و از واکوون رونویسووی معیوووس بووا 2
مییرولیتر ( 90پییومول) از هر یک از آغوازگرهوای رتوت و برگشوت
اختصاصی با ییدیگر مخلوط و بوه وسویله آب مقطور اسوتری حجوم
نهایی به  28مییرولیتر رسید .برنامه دمایی واکن زنجیرهای پلیمراز

قطعووه تیثیوور شووده در واکوون زنجیوورهای پلوویمووراز قبوو از
همسانهسازی بوه درون ناقو  ،بوا اسوتفاده از کیوت اسوتخرا از نل
(  )GeNet Bio, Korea, Cat No: K-8000مطابق دسوتور العمو
شرکت سازنده از نل آگوارز ،خوال سوازی شود .همسوانه سوازی نن
پروتئین پوششوی بوا اسوتفاده از کیوت pTG19-T PCR Cloning
 )Vivantis, Malaysia( Vectorمطابق دستورالعم شرکت سوازنده
در ناق پالسمیدی  pTG19و سویه  DH5باکتری Escherichia
 Coliو بووه وسوویله شوووک حرارتووی انجووام شوود .پووس از انجووام
ترانسفورماسیون دو نوع پرگنه سفید و آبی رنگ بر روی محیط کشت
تشیی گردیود .غربوالگری پرگنوههوای سوفید بوا اسوتفاده از پرایمور
اختصاصی و انجام کلنی پیسویآر صوورت گرتوت .اهوت اسوتخرا
پالسمیدهای نوترکیب از کیت استخرا پالسومید کیوانن ( Qiagen
 )Plasmid Miniprep Kit, Germanyمطابق دستورالعم شورکت
سازنده استفاده شد .برای تعیین توالی قطعه همسانهسازی شده ،مقدار
 90مییرولیتر پالسمید بوا غلظوت  900نوانوگرم در مییرولیتور درون
مییروتیوووب  9/8میلوویلیتووری ریختووه شوود و بوورای تعیووین توورادف
نوکلئوتیدی 3به شرکت ماکرونن 9کشور کوره انووبی ارسوال شودند.
خوان ها در دو اهت رتت و برگشت انجام شد.
برای انجام ویرای توالیها از نرماتزار Vector NTI Advance
 11.5.3استفاده شد ( .)99مقایسه تووالی هوا بوا اسوتفاده از الگووریتم
 )2( BLASTدر مرکز ملی اطالعوات بیوتینولوونی ) )NCBIانجوام
شد ( .)www.ncbi.nlm.nih.govادایه های توالی یابی شده GFLV
از استان خراسان رضووی بوه هموراه دیگور تووالیهوای نوکلئوتیودی
 GFLVثبت شده از ایران و سایر کشورها در بانک نن بوا اسوتفاده از
مدل  MUSCLEدر نرماتزار  MEGA7هم تراز شودند ( .)93اگرکوه
توالی های تیثیر شده توسط  RT-PCRشام طول کام ناحیوه کود
کننده پروتئین پوششی ویروس و قسمتی از انتهای ' 3ننوم بود ،ولوی
تنها توالی نن پروتئین پوششی برای تجزیه و تحلی تبارزائی استفاده

1- Polyvinylpyrrolidone
2- Polyvinylpolypyrrolidone

3- Sequencing
4- Macrogen

همسااانهسااازي مولااو ( )RT-PCRو تعیاایت تااوالی
نوکلئوتیدي
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شد .درخت تبارزائی برای نن پروتئین پوششی  GFLVبوا اسوتفاده از
روش  Maximum likelihoodبووووا  9000تیوووورار در ارزیووووابی
 Bootstrapدر نرماتزار  MEGA7رسم شد.

نتایج و بحث
در این تحقیق تعداد  901نمونه مو دارای عالئم از باغهای استان
خراسان رضوی ام آوری شد .در نمونههوایی کوه بوه روش االیوزا و
سپس روش مولیولی آلودگی آنها اثبات گردید عالئم متنووعی شوام
رگبرگ زردی ،بدشیلی برگها ،باز شدن سوینوس دمبورگ ،مجتمو

شدن رگبرگهوای اصولی ،تولیود اوانوههوای دوگانوه ،کوتواه شودن
میانگرهها و انشعابات غیرعادی در شاخههوا دیوده شود (شوی  .)9بوا
استفاده از آزموون هوای االیوزای غیرمسوتقیم ( )Indirect-ELISAو
واکن زنجیرهای پلیمراز معیوس ( ،)RT-PCRدر مجموع آلوودگی
 85نمونه مو تأیید شد .تراوانی این ویروس در نمونوه هوای محمدیوه
بیشتر از سایر مناطق بود (ادول .)9

شکل  -1عالئم ویروس برگ بادبزنی مو در تاکهای آلوده جمعآوری شده از استان خراسان رضوی a .و bرگبرگ نواری  . c،بد شکلی و باز شدن
سینوس انتهای دمبرگ .d ،کپهای شدن ساقهها و کم شدن فاصله میانگرهها .e ،زیکزاکی شدن ساقهها و کپهای شدن .f ،ایجاد جوانههای دو قلو
Figure 1- Symptoms of GFLV in infected vines of Khorasan Razavi province . (a and b) Vein banding, (c) Leaf malformation
and open petiolar sinus, (d) Stunting and bushy growth of shoot, (e) Zigzagged stem, (f) Double nodes in infected stem
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جدول  -1مناطق نمونهبرداری و تعداد نمونههای مو جمعآوری شده و آلوده به ویروس برگ بادبزنی مو شناسایی شده توسط روشهای االیزا و
مولکولی
Table 1- Location and number of collected samples and those infected with GFLV by ELISA and molecular tests

تعداد کل نمونههای جمعآوری شده

تعداد نمونههای آلوده به ویروس

نام شهرستان

No. all samples

No. infected samples

City

27

11

بردسین

22

14

23

12

27

19

10

2

109

58

در تعداد کمی از نمونهها با اینیه نشانههوایی از قبیو موزائیوک،
بدشیلی برگها ،زیگزاگ شدن شاخهها دوقلو شدن اوانهها مشواهده
شد ولی در آزمون الیزا آلودگی آنها محرز نشد ،هر کند در تعودادی از
این نمونهها آلودگی بوه  GFLVبوسویله  RT-PCRتاییود شود .ایون
موضوع ممین است در اثر متفاوت بودن خصوصیات سوورولونییی در
ادایهها و یا کاه غلظت ویروس در اثر شورایط محیطوی نامناسوب
باشود یا اینیه به دلی آلودگی بوه سایر ویرسها باشد.
درصد آلودگی نمونههای ردیابی شوده بوه ( )GFLVدر تابسوتان
بسیار کمتر از نمونههای ردیابی شده در اواسط بهار (اردیبهشوت مواه)
بود .نتای تحقیقات قبلی هم نشان میدهد ،ردیابی ( )GFLVدر طول
تص رویشی به دلی غلظت کم ویوروس بورگ بوادبزنی در گیاهوان
آلوده در ماههای گرم سوال بوهویوژه تابسوتان ،نبوود زمینوه پوراکن
یینواخووت ویووروس در قسوومتهووای مختلووف گیوواهی و همچنووین
آلودگیهای پنهان در ارقام متحم یا سویههای خفیف ویروس دکوار
اشیال میگردد .به دلی اهمیوت اقتصوادی ایون ویوروس در منواطق

Bardaskan

کاشمر
Kashmar

خلی آباد
Khalilabad

محمدیه
Mohammadiyeh

نیشابور
Neyshabour

تعداد ک نمونهها
Total samples

کشت انگور ردیابی کمترین میزان آلودگی ویروسی در گیاهان مادری
و اندامهای زایشی برای الوگیری از انتشار آنها و احداث تاکستانهای
ادید امری ضروری میباشد (.)33
اندازه گیری طیف ایبی نمونه ها با نانودراپ نشان داد کوه RNA
ک استخرا شده از باتوت بورگ بوا اسوتفاده از روش  CTABدارای
غلظت مناسبی است و غلظت  RNAک اسوتخرا شوده حودود 900
نانوگرم بر مییرولیتر و نسبت ایب  270به  250نوانومتر در آنهوا -2
 9/5بود .در واکن نسخهبرداری معیوس بوا اسوتفاده از آغازگرهوای
اختصاصی نن پروتئین پوششی قطعهای به طوول 9670افوت بواز در
نمونههای آلوده به  GFLVشناسایی شده در روش االیزا ،تیثیور شود
(شی  ،)2در حالیکه در نمونه گیاه سالم هیچگونوه بانودی مشواهده
نشد .تیثیر پروتئین پوششی ویروس در آزمون نسخهبرداری معیووس
و تأیید صحت قطعه همانندسازی شوده پوس از تعیوین تووالی ،تأییود
کننده آلودگی تاکها به ویروس برگ بادبزنی مو میباشد.

جدول  -2رسشمار توالیهای ثبت شده در  NCBIمربوط به جدایههای  GFLVتوالی یابی شده در تحقیق حاضر
Table 2- Accession numbers of GFLV sequences identified in this study in NCBI

میزبان

شماره دسترسی

محل جمعآوری

Host

Accession numbers

Location

Grapevine

MW535300

بردسین

Grapevine

MW535301

Grapevine

MW535302

Grapevine

MW535303

Grapevine

MW535304

Bardaskan

کاشمر
Kashmar

خلی آباد
Khalilabad

محمدیه
Mohammadiyeh

نیشابور
Neyshabour
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شکل  -2الکتروفورز محصول  RT-PCRدر ژل آگارز یک درصد با جفت آغازگر اختصاصی ( .)MpF/CpRراهک  1شاهد مثبت .راهک  2تا 8
نمونههای آلوده به  GFLVجمعآوری شده از استان خراسان رضوی .راهک شماره  9شاهد منفی M .نشانگر مولکولی ()100 bp, Fermentas
Figure 2- Results of RT-PCR using GFLV specific primers (MpF/CpR). Lane 1 positive control. Lane 2-8 GFLV infected
)samples from Khorasan Razavi vineyards, Lane 9 negative control, M 100bp DNA ladder (Fermentas

ترادف نوکلئوتیدی  9898افت بازی مربوط بوه طوول کامو نن
پروتئین پوششی از قطعات همسانهسازی شده ،اداسوازی و در بانوک
نن ثبت شد .رسشمار ادایههوای موورد مطالعوه در ایون تحقیوق در
ادول  2ذکر شده است.
قطعات تیثیر شده دارای  10-19درصد ییسوانی بوا ادایوههوای
مواود در بانک نن در سطح نوکلئوتیدی و  19-16ییسانی در سوطح
آمینواسیدی بودند که نشان مویدهود اهو هوای رخ داده در سوطح
نوکلئوتیدی  CPویروس ،در سطح آمینواسیدی باعث تغییر قاب انتظار
در آمینواسیدهای  CPنشده است.
ادایههای  GFLVدر درخت تبارزائی رسم شده بر اساس تووالی
ناحیووه نن وی پووروتئین پوششووی بووه دو گووروه اصوولی (گووروه  Iو )II
تقسیم بندی شدند (شی  .)3ادایه های ایرانی  ،GFLVدر شواخهای
مجزا از ادایههای سایر نقاط دنیووا قوورار گرتتنود (گوروه  )Iو سوایر
ادایههای  GFLVشوام ادایوههوای اروپوایی ،آتریقوا و آمرییوای
انوبی (شیلی) در شاخهای مجوزا قورار گرتتنود (گوروه  .)IIهمچنوین
ادایههای ایرانی از دو خط سیر متفاوت پیروی میکردند ،بهطوری که
ادایههای شرق کشور و ادایههوای تعیوین تورادف شوده در تحقیوق
حاضر در شاخهای اداگانه نسبت به ادایههای گزارش شده از شومال
غرب ایران قرار گرتتند و این امر ترضیه منشا گرتتن ویروس از ایران
را تایید میکند که با نتای کارگر ،سخندان بشیر ،پور رحیم ،نوری نژاد
و همیوواران ( )39 ،29 ،29 ،92و پووانو و همیوواران ( )22تطووابق دارد
(شی  .)3از آنجا که ارقام مختلفی از مو در ایران واود دارنود واوود
این خط سیرهای متفاوت میتواند دلیلی بور سوازگاری واریانوتهوای

ویروسی با ارقام مختلف باشد و قرار گرتتن ادایههای غورب و شورق
کشور در شاخه های مجزا نشان دهنده اثر ادایی اغراتیوایی در تنووع
ننتییی و تیام  GFLVاست.
در مطالعهای در سال  2029بر اساس تجزیوه و تحلیو تبوارزایی
توالی ناحیه ننی پروتئین پوششوی از  95تووالی  GFLVادایوه هوای
سیسیلی (ایتالیا) ،به همراه  99ادایه ایتالیایی دیگر 2 ،ادایه از ایران،
 2ادایه ترانسوی 2 ،ادایه از برزی  9 ،ادایوه از شویلی 9 ،ادایوه از
ایاالت متحده آمرییا 9 ،ادایه از اتری و  9ادایه از کین برگرتته از
بانک نن نشان داد ،ادایههای مورد بررسی در دو خوشوه مجوزا قورار
گرتتند و ادایههوای ایرانوی  GFLVاودا از سوایر ادایوههوای دنیوا
طبقهبندی شدند و تنوع در میان این ادایهها را عام منشوا متفواوت
دانستند که احتماالً به علوت تبوادل موداوم موواد تیثیوری آلووده بوه
 GFLVبا مناطق دیگر ایتالیا یا با سایر کشورها میباشد (.)22
در ایوون تحقیووق بووا اسووتفاده از آزمووونهووای االیووزا و RT-PCR
ویروس برگ بادبزنی مو در تاکسوتان هوای اسوتان خراسوان رضووی
ردیابی شد .این ویروس در ایران در تاکستانهای شمال غرب ،شومال
شرق و انووب ردیوابی و گوزارش شوده اسوت ( 30، 20 ،6و  .)39از
آنجایی که  GFLVبه احتمال زیاد از ایران منشا گرتته است (39 ،23
و  ،)38پراکن وسی ویروس در این مناطق امیان پییر است .ییی از
راههای انتقال ویروس برگ باد بزنی مو تیثیر قلمههوای آلووده اسوت
لیا ،در گسترش ویروس در تاکستانها نق اساسی داشته است.

قارونی كاردانی و همکاران ،پراكنش و تحلیل تبارزایی ویروس برگ بادبزنی مو در باغات انگور استان خراسان رضوی...

244

شکل  -3درخت فیلوژنی رسم شده بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ژن پوشش پروتئینی جدایههای ایرانی ویروس برگ بادبزنی مو و برخی از
جدایههای موجود در بانک ژن
رسم درخت با استفاده از نرماتزار  MEGA7به روش  Maximum likelihoodبا  9000تیرار در ارزیابی  Bootstrapانجام شده استTomato ring spot virus .

) (TRSVبهعنوان برون گروه انتخاب شده است .توالیهای ثبت شده در این بررسی نشاندار (*) شدهاند.
Figure 3- Dendrogram illustrating the phylogenetic relationships between the Iranian isolates of GFLV and other GFLV
sequences deposited in the GenBank
The tree was constructed using MEGA 7 using Maximum likelihood method with 500 replicates of bootstrap test. TRSV served as
an out group. (Recorded sequences in this study showed by *).

عالئم موزاییک زرد و رگبرگ نواری و برگ بادبزنی مشاهده شده
در تاکستانها مشابه با عالئم گزارش شده در مناب است ( .)32عوام
مؤثر در بروز عالئم هنوز ناشوناخته اسوت .موارتلی و سواوینو ()9110

اظهار داشتند که این عوام می تواند شام سوویه ویوروس ،ننوتیو
میزبان ،عفونت هوای متعودد بوا سوویه هوای مختلوف  ،GFLVتوأثیر
ویروسهای دیگر و شرایط محیطی باشود ( .)96بور اسواس یاتتوههوا

1444  زمستان،4  شماره،53  جلد،)نشریه پژوهشهای حفاظت گیاهان ایران (علوم و صنایع كشاورزی

سپاسگزاری
 کوه،با تشیر از سازمان اهاد کشاورزی استان خراسوان رضووی
 مقالوه مویکور مسوتخر از.حمایت مالی این پرونه را بر عهده داشتند
پرونه " بررسی برخی عوام بیمارگر مهم و حشرات ناقو دخیو در
-18999 :عارضه زوال مو در استان خراسان رضوی" با شماره مصوب
. میباشد85537  و شماره تروست9-93-97

244

می توان نتیجه گرتت که تفاوت مشواهده شوده در پوروتئین پوششوی
 در دامنه قاب انتظار برای ویروسهوایی بوا ننوومGFLV ادایههای
آرانای تک رشته ای مثبت بود که این تنوع می تواند ناشی از خطوای
)RdRp(  آرانای پلیمراز وابسته به آرانای،آنزیمهای دخی در تیثیر
.)95( حین تیثیر و یا در اثر رخدادهای نوترکیبی باشد
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Introduction: Virus and virus-like diseases cause intensive damage in vineyards all over the world.
Grapevine fanleaf virus (GFLV) is one of the most economic important viruses infecting grapevine worldwide.
It is a major limiting factor for grapevine productions and reduces fruit quality and shortens the longevity of
grapevines in the vineyards. GFLV belongs to the genus Nepovirus in the family Secoviridae and has a bipartite
single-stranded positive RNA genome which encapsidated in isometric particles. Both RNA molecules contain a
genome-linked viral protein (VPg) at 5' end and a poly (A) tail at 3' end of genome. GFLV is transmitted
naturally from grapevine to grapevine by the ectoparasitic nematode Xiphinema index in the vineyard. Fanleaf
disease causes three groups of symptoms, including malformation, vein clearing and yellowing. This difference
in symptoms is related to diversity in the genome of the virus because in one cultivar can be seen both groups of
symptoms. Khorasan Razavi province has the third largest area under grape cultivation in Iran in this study we
studied distribution and diversity of GFLV isolates in vineyards of Khorasan Razavi province.
Materials and Methods
- Plant material and virus isolates
During two consecutive growing seasons of 2019 and 2020, a survey was conducted in some of the major
areas under the cultivation of grapevine in Khorasan Razavi (Kashmar, Khalilabad, Mohammadiyeh Bardaskan,
Neyshabour) at the northeast of Iran. A total of 109 grapevines samples were collected and tested for GFLV
infection by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) as described by Clark and Adams (1977). Total RNA
was extracted from petioles of ELISA positive samples using CTAB-PVPP method and were used directly or
stored at - 70 0C.
- Reverse transcriptase –PCR, cloning and sequencing
cDNA was synthesized by Thermoresistant MMuLV reverse transcriptase (Parstous, Iran) according to the
manufacturer's protocol. RT-PCR using specific primer pairs MpF (5'- AGAAGTCGCTCACGATCTGTGAGG
-3') and CpR (5'- ACAAACAACACACTGTCGCC- 3') was amplified 1760 bp fragment corresponding to the
complete length of coat protein and 230 nucleotides of 3' proximal end in order to detect infected samples. The
RT-PCR products were electrophoresed on 1% agarose gel, stained with Green viewer (Pars tous, IRAN), and
visualized by UV light.
The gel extracted PCR products were cloned into. pTG19-T PCR Cloning Vector, (Vivantis, Malaysia)
following the manufacturer’s instructions and were transformed to Escherichia coli strain DH5α. Then colonyPCR using M13 and the specific primer pairs were used to confirm the recombinant clones. Random
recombinant clones were selected to extract plasmid DNA using a Qiagen Plasmid Miniprep Kit (Qiagen,
Germany). Finally, The GFLV coat protein gene has been sequenced in both directions.
Results and Discussion: In this study, 109 samples of symptomatic vines were collected from the vineyards
of Khorasan Razavi province. 58 samples were confirmed to be infected using indirect ELISA and reverse
transcriptase polymerase chain reaction tests. The most symptoms in vineyards were vein banding, leaf
malformation, open petiolar sinus, stunting and bushy growth of shoot, zigzagged shoot and double nodes in
infected stem. The prevalence of this virus was high in the samples of Mohammadiyeh region. cDAN fragment
of GFLV genome with 1760 bp in length corresponding to the GFLV coat protein gene was amplified with
specific primers. Full-length sequences of the coat protein gene were recorded in the GenBank. Nucleotide
sequence identities of 90-94% were found between the coat protein region of isolates of this study and that of
deposited in the GenBank previously. Phylogenetic analysis carried out on the GFLV-CP gene of 5 Iranian
GFLV sequences selected in this study showed that GFLV isolates of Iran and the world in the phylogenetic tree
were divided into two main groups.
Conclusion: The virus has been detected in northwestern, northeastern and southern vineyards in Iran.
1, 2 and 3- Assistant Professors, Plant Protection Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural
Resources Research Education Center, AREEO, Mashhad, Iran
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Probably GFLV originated in Iran, so widespread spread of the virus in these areas is possible. The propagation
of infected cuttings has played a major role in the spread of the virus in vineyards. The capsid protein gene is a
conserved region and be used in the molecular phylogenetic analysis and it is the sole viral determinant of the
specific transmission of GFLV by its vector. Phylogenetic analysis carried out on the GFLV-CP showed that
GFLV isolates were separated into two statistically significant clusters: the first one (I) including isolates from
Iran, and the second one (II) including isolates from different countries, and Iranian isolates of GFLV have
distinct position in phylogentic tree. Furthermore, evidence of divergent evolution was observed between isolates
from northwest, northeast and south of Iran. It confirms that genetic makeup of GFLV may be affected by
geographical isolation. The percentage of GFLV infected samples in summer was much lower than the samples
detected in mid-spring. The results of previous research also indicated that GFLV titer in the grapevines drops
during the summer hot season. High genetic diversity has been observed in coat proteins gene, this change may
be due to an error in the RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) enzyme during amplification or due to
recombination events. Geographical area among them has a positive effect on evolution and phylogenetic
relationships.
Keywords: Distribution, Genetic diversity, Khorasan Razavi and Grapevine fan leaf virus
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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیرکاربرد همزمان  Trichoderma harzianumو مالچ گیاهی بر عملکرد و
خصوصیات فیزیولوژیکی گندم رقم نارین
مخدره مهربانی -1عباس محمدی -*2مسعود خزاعی -3مجید جامی

االحمدی4

تاریخ دریافت6077/70/61 :
تاریخ پذیرش6077/70/76 :

چکیده
به منظور بررسی تأثیر کاربرد همزمان  Trichoderma harzianumو مالچ گیاهی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی گندم رقم نارین و تآثیر
آن بر روی برهمکنش این رقم با قارچ  ،Alternaria alternataآزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجاام دادت تیمارهاا
دامل داهد (بدون کاربرد تریکودرما هارزیانوم) ،تریکودرما خاک کاربرد ،تریکودرما برگکاربرد در مرحله دانهبندی ،تریکودرماا خااک کااربرد تاوام باا
برگکاربرد در مرحله دانهبندی بودندت در مرحله دانه بندی هر واحد آزمایشی به دو بخش تقسیم دد و تیمار بیمارگر عامل لکه برگی در دو سطح (تلقایح
اندام هوایی در مرحله دانه بندی و بدون تلقیح) بعنوان فاکتور فرعی در آزمایش در نظر گرفته ددت هاد از کااربرد تیماار بیماارگر بررسای تاآثیر قاارچ
تریکودرما در حضور بیمارگر بود و تأثیر آن بر صفات فیزیولوژیکی (دامل فنل کل ،کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکاروتنوئید ،کلروفیل کل) بود جهت بررسای
اثر کاربردهای مختلف تریکودرما بر رقم نارین نیز در بخش دیگر کرت که بدون تیمار بیمارگر بود تجزیه و تحلیال صافات ردادی ،عملکارد و اجازای
عملکرد اندازه گیری ددت پس از تلقیح بیمارگر هیچ گونه عالئم بیماری اعم از نکروز یا کلروز برگی مشاهده نشدت تجزیه صفات فیزیولاوژیکی نشاان داد
که تنها میانگین اثر ساده تلقیح یا عدم تلقیح  A. alternataبا وجود تریکودرما اختال معنیداری ( )P < 0.05از نظر محتوی فنل کل دادت و نتایج
صفات رددی ،عملکردی نشان داد که تیمار  T. harzianumبر هیچ کدام اثر معنیداری ندادتت دادههای این تحقیق برای اولین بار نشان داد که A.
 alternataتوانایی ایجاد بیماری برروی گندم نارین را دادتت
واژههای کلیدی :آلترناریا ،تریکودرما ،فنل ،لکه برگی ،مالچ

مقدمه

4321

حفظ بقایا و اصالح خاکورزی از روشهای مدیریتی مهام حفاظ
آب و کاهش فرسایش خاک است که سبب عدم سلهبنادی و انساداد
سطحی میداوند و نفاو پاییری خااک را افازایش مایدهناد ()01ت
افزودن بقایای گیاهی به خاک و حفظ آنهاا در فراهمای نیتاروژن و
افزایش عملکرد دانه گندم و رت نقش مؤثری دارد ()8ت کاربرد بقایای
گندم به همراه کود  NPKسابب افازایش کاارآیی جایب نیتاروژن و
 0و  -2بهترتیب دانشآموخته کاردناسی اردد ردته بیماریدناسی گیاهی و دانشیار
گروه گیاهپزدکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
)Email: Amohammadi@birjand.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 3و  -4بهترتیب دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی و دانشیار ،گروه زراعت و اصالح
نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
DOI: 10.22067/JPP.2021.70287.1022

فسفر توسط گندم میدود ()3ت پنگ و همکاران ( )22اظهار کردند که
استفاده از مالچ کاه در مناطق خشک موجب افزایش متوسط عملکارد
گندم میدودت افزودن  01کیلوگرم در هکتار مالچ ،بیشاترین افازایش
ارتفاااب بوتااه ( 34.00درصااد) ،عملکاارد بیولوژیااک ( 15.22درصااد) و
عملکرد دانه ( 1.31درصد) به همراه دادته است ()35ت
گونههای تریکودرما با زیستگاههاای مختلاف جغرافیاایی جهاان
سازگاری دارند و وجود ماده آلی در خاک درایط مطلاوبتاری بارای
ردد این قارچ ایجاد میکندت گوناههاای تریکودرماا بار روی گیاهاان
بیماریزا نیستندت مکانیسم عمل گونههای تریکودرما به صورت رقابت
تغییهای ،هایپرپارازیتیسم  1و آنتی بیوز  5است ()22ت هایپرپارازیتیسام،
قارچهای جنس تریکودرما را قادر میسازد کاه بیمارگرهاای مختلاف
قارچی را پارازیتاه کنناد ()1ت ایان گوناههاا عوامال عماده تجزیاه و
5- Hyperparasitism
6- Antibiosis
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پوسیدگی بقایای کشاورزی هستند و به عنوان تولید کنندگان با ارزش
آناازیمهااای لیگنوساالولولیتیک دااناخته ماایدااوند ()4ت از گونااههااای
تریکودرما جهت تجزیه زیستی باقی ماندههای محصوالت کشااورزی
مانند کاه ،کلش و سبوس گندم و کمپوست سازی اساتفاده مایداودت
افزودن اوره و کود حیوانی همراه با تریکودرماا باه بقایاای گیااهی در
درایط مزرعهای نشان داده که نسبت مواد آلی -کاربن و  C.Nرا باه
میزان قابل توجهی در بقایای گیاهی کاهش میهاد در حاالی کاه در
این تیمار میزان  S ،K ،P ،Nدر کمپوست افزایش مییابد و در مزارب
بزرگ که تولید بقایا زیاد است میتوان از تجزیه بقایاا بارای افازایش
حاصلخیزی خاک و تولید یک محصول پایدار باا کیفیات و عااری از
آلودگیهای زیست محیطی استفاده نمود ()30ت
تریکودرما با مهار ردد بیمارگر سبب کاهش ردد ،درصد عفونت و
افزایش درصد جوانهزنی بیر گردید و با پالسمولیز و از هم گسساتگی
هیفهای بیمارگر ،بیماری را مهار میکناد ( )20و باا کلاونیزه کاردن
ریشه موجب افزایش فعالیت در متابولیسم گیااه ،رداد بهتار ،افازایش
دسترسی گیاه به مواد غیایی و افزایش محصاول در گیااه و مقاومات
گیاه میدود ()02ت برهمکنش تریکودرما با ریشه گیاهان باعث ارتقاا
مقاومت گیاه به تنشهای زنده و عوامل غیر زنده (نمک زیاد ،رطوبت
و درجه حرارت باال) ،افزایش راندمان اساتفاده از نیتاروژن و افازایش
درصد و نسبت جوانه زنی بیرها میگردد ()32ت
جنس آلترناریا دامل گروه بزرگی از گونههاای قاارچی باا چرخاه
زندگی ساپروفیتی ،اندوفیتی و بیمارگر است که روی طیف وسایعی از
گیاهان ایجاد نکروز میکند ()31ت آلترناریا جداسازی دده از بیر گنادم
و کشت متقابل آن با  T. harzianumدر درایط آزمایشاگاهی نشاان
داد که سبب مهار ردد میسلیوم آلترناریاا مایگاردد زیارا هیافهاای
تریکودرما با نفو و پیچیدن دور هیفهای آلترناریا از فعالیات و رداد
جلوگیری میکنندت همچنین با تولید آنزیم کیتیناز سبب تخریب دیواره
سلولی ،سلولهای آلترناریا میدوند ()20ت
گندم با دارا بودن مواد غیایی با ارزدی مانناد اناواب پاروتئینهاا،
ویتامینها و مواد معدنی حدود  21درصد کالری در سبد غیایی انساان
را در بر میگیرد ()03ت گندم رقام ناارین حاصال دو رگ باین گنادم
پیشتاز با سازگاری وسیع و پتانسیل عملکرد باال به عنوان والد پدری و
الین متحمل به دوری  22-55 -0به عنوان والد ماادری مایبادادت
عملکردی بالغ بر  210.3تن در هکتار ،ساازگاری بیشاتر باه منااطق
تنش دوری و زودرسی نسبی در مقایسه با دیگر ارقام است ()0ت
این تحقیق با هد بررسی تأثیرکاربرد همزماان T. harzianum
و مالچ گیاهی بر عملکرد ،خصوصیات فیزیولوژیکی گندم رقام ناارین،
ساانجش مقاوماات گناادم بااه بیمااارگر  A. alternataو تااآثیر قااارچ
تریکودرما در حضور بیمارگر بر گندم رقم نارین انجام گرفتت

مواد و روشها
آزمااایش در سااال زراعاای  0328 -0322در مزرعااه تحقیقاااتی
دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند ،در قالب طرح بلاوکهاای کامال
تصادفی با چهار تکرار انجام ددت تیمار آزمایشی قارچ T. harzianum
در چهار سطح (دااهد ،کااربرد تریکودرماا در خااککااربرد در زماان
کاداات ،تریکودرمااا باارگکاااربرد در مرحلااه دانااهبناادی ،تریکودرمااا
خاککاربرد توام با برگکاربرد در مرحله دانهبندی) باودت در در مرحلاه
دانه بندی هر واحد آزمایشی به دو بخش تقسیم دد (ناحیهای به ابعاد
 21*21در داخل هر کرت انتخاب) و تیمار بیمارگر عامل لکاه برگای
 A. alternataدر دو سطح (تلقیح اندام هوایی و بدون تلقیح) بعناوان
فاکتور فرعی در آزمایش اعمال ددت سپس در مرحله دانهبنادی تعاداد
 01بوته بردادت و صفات فیزیولوژیکی دامل میزان فنال کال (،)21
کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکاروتنوئید و کلروفیل کال انادازهگیاری داد
()00ت تجزیه و تحلیل دادههای صفات فیزیولوژیک گندم رقام ناارین
بصورت اسپلیتپالت در قالب طرح بلوکهای کامال تصاادفی انجاام
ددت
انتخاب گونه T. harzianum

جدایه  T. harzianumکه توسط امینی و همکاران ( )2از مزرعه
دانشکده کشاورزی دهرستان بیرجند جمعآوری و جزو گونههای غالب
استان دناسایی دده بود از کلکسیون آزمایشگاه بیماریدناسی گیاهی
دانشکده کشاورزی بیرجند تهیه دادت کشات و تکثیار ایان جدایاه در
محیط کشت عصاره سیب زمینی دکستروز آگار )PDA(0کشت گردید
(دکل )0ت برای تکثیر بیشتر و استفاده در مزرعه ،تریکودرما روی بایر
گندم و قطعات خرد دده قارچ خوراکی دکمهای کشات و تکثیار دادت
برای تیمار تریکودرمای خاک کاربرد بعد کشت روی بقایاا باه مقادار
 31گرم بیر گندم تلقیح با تریکودرما روی کااه و کلاش اساتفاده داد
(دکل  )0و اولین آبیاری صورت گرفتت سوسپانسیون اسپور تریکودرما
از کشت هفت روزه آن بار روی محایط کشات ( PDAداکل  ،)0باا
جمعآوری اسپورها و حل نمودن در آب مقطر به غلظت  015اسپور در
میلی لیتر بدست آمد و سپس روی تمام برگ و قسمتهاای هاوایی
گیاه گندم اسپری دد ()5ت
کاشت مزرعه

کادت به صورت مکانیزه بود و ابعاد کرتهاای آزمایشای  1در 3
متر ،با  05ردیف کادت با فاصله  cm01فاصله کرتها در هار بلاوک
1- Potato Dextrose Agar

مهربانی و همکاران ،بررسی تأثیركاربرد همزمان...

 cm 01و فاصله بلوکها از یکدیگر  2متر در نظرگرفته ددت کود پایاه
مصرفی دامل  211کیلاوگرم در هکتاار ساوپر فسافات تریپال011 ،
کیلااوگرم در هکتااار پتاااس و  011کیلااوگرم در هکتااار اوره در زمااان
کادت و  011کیلوگرم در هکتار اوره زمان دانهبندی اساتفاده گردیادت
پس از کادت کاه و کلش یه میزان  3تن در هکتار بطاور یکساان در
سطح کرتها اساتفاده داد ()0ت آبیااری باا اساتفاده از سایفون و دور
آبیاری با توجه به ظرفیت زراعی مزرعه بودت قبال از اجارای آزماایش
جهت تعیین خصوصیات خاک مزرعه ،نمونهبرداری از عماق  1تاا 31
سانتیمتری انجام ددت
تهیه اسپور A. alternata

برای سنجش مقاومت گندم رقم ناارین نسابت باه بیمااری لکاه
برگی با استفاده از روشهای مختلف تلقیح تریکودرما برروی گنادم از
قارچ بیمارگر عامل لکه برگای  A. alternataاساتفاده گردیادت بارای
تلقیح این بیمارگر از سوسپانسیون با غلظت  015اساپور در میلایلیتار
آلترناریا از کلنی  0روزه قارچ برروی محیط کشت  PDAاستفاده داد
()00ت پس از گیدت سه روز از گندمهای مزرعه برگ سبز تهیه و باه
آزمایشگاه منتقل دد تا تسات بیمااریزایای انجاام داود (داکل ،)0
برگها با آب مقطر استریل و با محلول هیپوکلریت سدیم  1.1درصاد
زیر هود استریل ضد عفونی ددند ،و سپس سوسپانسایون باا غلظات
 015اسپور در میلی لیتر از محیط کشت آلترناریا با آب مقطار اساتریل
تهیه و توسط تیغ اسکارپل استریل روی هر برگ خراش ایجاد کرده و
با یک قطره از سوسپانسیون تلقیح دد ()02ت
بعداز گیدت  01روز اسپری و تلقیح قارچ تریکودرما در مزرعه در
هر کرت در مرحله دانهبندی پالتی به ابعاد  cm 21* 21عالمات زده
دده و با یک سم پاش دستی با کمترین فاصاله  A. alternataروی
برگ و ساقهها اسپری دد و پس از گیدت  21روز از تلقیح عامل لکه
برگی در مزرعه هیچ گونه لکه برگی مشاهده نشد و برای اندازهگیری
میزان مقاومت گندم و اثر تریکودرما بر آلترناریاا از بارگهاای گنادم
قسمت پالت  21*21تلقیح دده به آلترناریا و کل کرت بدون آلترناریا
نمونهبرداری دد ،صفاتی دامل کلروفیل  ،aکلروفیال  ،bکاروتنونئیاد،
کلروفیل کل برگ و میزان فنل کل اندازهگیری گردیادت ایان صافات
اندازهگیری دده از دو قسمت هر کرت باا هام و در نهایات باا دیگار
کرت ها بصورت اسپلیتپالت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی
مقایسه و تجزیه و تحلیل ددندت
انددزا گید ک کو یلید  ،b ،aکاریتنوئیددز ،کو یلی د ک د ی
شاخص کو یلی ب گ SPAD1

برای تعیین میزان کلروفیل مقدار  1.1گارم از بافات بارگ باا 01
1- Minolta SPAD- 502
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میلیلیتر استون  81درصد به لوله آزمایش اضافه دد و سپس لولههاا
به مدت  24ساعت در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری دد ،ساپس
میزان جایب در طاول ماو هاای  541 ،401و  553ناانومتر ( )00باا
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مادل (SHIMADZO; AA670,
) JAPANقرائت گردیدت داخص کلروفیل برگ ( SPADمقدار نسبی
کلروفیل ،محاسبه دده از نسبت نور قرمز به ماادون قرماز عباور داده
دده از برگ را فراهم می کند ،که برای تعیین اینکاه آیاا متابولیسام
گیاه در محیط معین نسبت به مقدار مرجع برای گونه یا رقم به خوبی
کار می کند ،استفاده می دودت هرچاه مقادار از مقادار کنتارل بیشاتر
بادد ،گیاه ضعیف تر است)ت
میزان کلروفیل  ،b ،aکاروتنوئید و کلروفیال کال باا اساتفاده از
فرمولهای زیر تعیین دد:

)Chla (mg g -1 FW) = 12.7× (A663) – 2.69× (A645
)Chlb (mg g -1 FW) = 22.9× (A645) – 4.68× (A663
Chltotal (mg g -1 FW) = Chla + Chlb

انزا گی ک لن ک

 1.1گرم از بافت تازه ی بارگ گنادم در  2میلایلیتار متاانول 81
درصد ساییده و در بن ماری باه مادت  01دقیقاه دردماای  01درجا
سانتیگراد قرار گرفتت سپس با سرعت  1111دور بر دقیقه باه مادت
 01دقیقه سانتریفیوژ دده و به  0میلی لیتر از محلاول متاانولی رویای،
 8.0میلیلیتر آب مقطر  2.1میلیلیتر معر فولین اضافه و محلول باه
مدت  1دقیقه در دمای  21درج سانتیگراد نگهداری ددت در مرحلاه
بعد  0میلی لیتر سدیم کربنات  02درصد به محلاول بااال اضاافه داد،
پس از  2ساعت قرار گرفتن در دمای آزمایشگاه ،جیب محلول حاصل
در طول مو  051نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر انادازهگیاری داد
()21ت
انزا گی ک صفات عموک دک

بعد از رسیدگی کامل ،بردادت از سطحی به ابعاد  2در  2متار باا
حی اثر حادیهای صورت گرفتت صفاتی داامل ارتفااب بوتاه ،طاول
سنبله ،تعداد دانه در هر سنبله ،تعداد کل سنبلهها ،وزن هزارداناه ،وزن
کل دانه ،عملکرد بیولوژیکی فقط ناحیهای که با قارچ تریکودرما تلقیح
دده بود (از ناحیه  21*21که توسط آلترناریاا تلقایح داده ،باه دلیال
محدودیت سطح تلقیح دده و افزایش احتماال خطاا ،بررسای صافات
عملکردی صورت نگرفت) اندازهگیری دادت مقایساه میاانگینهاا بااا
اساتفاده از آزماااون حاداقل معناایداری ( )LSDدر ساطح احتمااال 1
درصااد صااورت گرفاااتت تجزیااه و تحلیاال دادههاااا باااا اساااتفاده از
نرمافزار  SASو ترسیم نمودارها با نرمافزار  Excelانجاام گرفتت
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شکل  .A -1کلنی  A. alternataروی  .B ،PDAکلنی  T. harzianumروی  .C ،PDAزنجیره اسپور  .D ، A. alternataفیالیدهای ،T. harzianum
 .Eفیالیدهای  .F ،A. alternataپتریدیش حاوی برگ گندم رقم نارین استریل و تلقیح شده با  .J ،A. alternataبرگهای گندم رقم نارین نکروزه
شده توسط قارچ  .H ،A. alternataتوده اسپوری  T. harzianumروی گندم .K ،توده اسپوری  T. harzianumمخلوط با  A. bisporusبرای
استفاده در مزرعه
Figure 1- A. alternate colony on PDA, B. T. harzianum colony on PDA, C. spore chain A. alternata, D. Phialides of T.
harzianum, E. Phialides of A. alternata, F. Petridish containing sterile wheat leaves of Narin cultivar inoculated with A.
alternata, J. Wheat leaves of Narin cultivar necrotic by A. alternata, H. spores T. harzianum on wheat, K. spores T. harzianum
mixed with A. bisporus for use in farm

نتایج و بحث
تست بیمارک ایی آلت ناریا ریک ب گ گنزم رقم نارین

 02ساعت پس از کشت  A. alternataبر روی برگ سبز گنادم
رقم نارین در آزمایشگاه نکروز و لکه برگی دیده دد در تمامی تکرارها
اثر آلودگی مشاهده گردید (دکل .)0
صفات عموک دک

نتایج حاصل از آنالیز واریانس روشهای مختلف کاربرد تریکودرما
بر ارتفاب بوته سبز ،طول سنبله ،تعداد سانبله ،وزن سانبله و دااخص
 SPADبرگ تأثیر معنیداری ( )P < 0.05ندادت (جدول )2ت
مقایسه میانگین تعداد داناه در سانبله ،وزن داناه در سانبله ،وزن
هزار دانه ،عملکرد کل دانه و وزن عملکرد بیولوژیک گندم تحت تأثیر
تیمار روشهای مختلف کاربرد تریکودرما در جادول  3و 4ارائاه داده
استت اختال معنی داری بین روشهای مختلفکااربرد تریکودرماا از
نظر تعداد دانه در سنبله ،وزن دانه در سنبله ،وزن هزار داناه ،عملکارد
کل دانه و وزن عملکرد بیولوژیک گندم وجاود نداداتت در حاالیکاه
دیگر محققین اثبات کردند تریکودرما با افزایش سطح ریشاه و بهباود
عمل جیب عناصر معدنی قابل دسترس گیاه ،اثرگیار بارروی اجازای
عملکردی مانند کاه ،داخص بردادت ،تعداد دانه در هر سانبله ،تعاداد

سنبله در بوته ،وزن دانه در هر سنبله ،وزن هزار داناه باه ترتیاب باه
میزان  31درصد 20 ،درصد 13 ،درصاد 00 ،درصاد 10 ،درصاد و 01
درصد افزایش میدهد ()24ت افزودن کود دامی باه هماراه تریکودرماا
سبب افزایش ارتفاب گیاه میدود ()20ت همچناین  T. virideبار روی
گندم سبب افزایش ارتفااب ،وزن ریشاه ،وزن خوداه ،تعاداد داناه در
سنبله ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک میدود ولی اثارات منفای بار
روی طول خوده ،تعداد خوده دارد ()08ت همچنین ،محققاان گازارش
کردهاند که جمعیات گوناههاای مختلاف تریکودرماا در خاکهاای باا
اسیدیت مختلف یکسان نیستت به این معنی کاه گوناههاای مختلاف
تریکودرما در درایط اسیدی خاک ردد بهتر و کارآمدتر از خاک قلیایی
دارند و درایط فیزیکی و دیمیایی خاک روی بقا و دینامیک جمعیات
تریکودرما مؤثرند ()33ت جکسون و همکارانش ( )04نشاان دادناد کاه
جدایههای  T. harzianumدر اسیدیت خااک باین  8.4تاا  8.1رداد
بهتری دارند .دادهها این تحقیق به دلیل قلیایی بودن خااک مزرعاه و
استفاده از گندم رقم نارین که برای اولین بار در منطقه کشات داد و
بیر مادری نیز بود نشان داد پایداری نسبتا خوبی نسابت باه تغییارات
محیطی و تیمارهای القا دده نشان داد و سبب دد دادههاای بدسات
آمده با دیگر محققین متناقض بادد.

مهربانی و همکاران ،بررسی تأثیركاربرد همزمان...
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جدول  -1نتایج تجزیه خاک محل انجام آزمایش
Table 1- Results of soil analyze at the test site
(Ec )dS.m

PH

5.5

7.9

رس

سیلت

شن

بافت خاک

)(Clay

)(Silt

)(Sand

)(Soil texture

()%

()%

()%

()%

45

35

20

) (Clay- Loamلومی -رسی

جدول  -2نتایج حاصل از آنالیز واریانس برای برخی از صفات فیزیولوژیکی و کمی گندم رقم نارین تحت تأثیرکاربرد همزمان  T. harzianumو
مالچ گیاهی
Table 2- Results of analysis of variance for some physiological and quantitative traits of Narin cultivar of wheat under the
simultaneous application of T. harzianum and plant mulch
ضریب
وزن کل سنبلهها
تعداد سنبله
طول سنبله
ارتفاع بوته خشک
ارتفاع بوته سبز
منابع تغییر
Df
کلروفیل متر
Total weight
Number of
Spike length Dry plant height
Green plant
Sources change

Spad Index

)height (cm

)(cm

)(cm

spikes

)of spikes (kg

25.46

214.81

45.13

1.11

0.26

62708.22

2

11.10

4.6

4.09

1.04

2.92

48494.06

3

15.34

17.16

58.05

0.39

0.15

3143.0

6

7.51

4.27

8.06

7.39

10.17

11.07

تکرار
)(Repetition

تیمار
)(Treatment
خطای آزمایشی (Trial
)error
 %ضریب تغییرات
(Coefficient of
)variation

جدول  -3مقایسه میانگین برخی از صفات فیزیولوژیکی و کمی گندم رقم نارین برای سطوح مختلف  T. harzianumبا استفاده از مالچ گیاهی
Table 3- Comparison of the mean of some physiological and quantitative traits of Narin cultivar of wheat for different levels
of T. harzianum using vegetable mulch

ضریب

ارتفاع بوته سبز

Spad Index

Green plant
)height (cm

کلروفیل متر
53.90 a
51.40 a
50.20 a
53.10 a
6.26

ارتفاع بوته

طول سنبله

خشک

Spike
length
)(cm

Dry plant
)height (cm
95.45 a

تعداد سنبله

وزن کل سنبلهها

Number of
spikes

Total weight of
)spike (kg

T. harzianum

داهد )(Control
2.05 a
a1507.0
ab8.15
95.75 a
خاککاربرد
a1.94
1548.8 a
a8.27
93.05 a
95.80 a
)(Soil application
برگکاربرد
a2.05
a1588.8
b7.17
95.05 a
96.26 a
)(Application sheet
خاککاربرد توام برگ کاربرد
a2.24
a1758.0
a8.25
94.90 a
95.97 a
(Soil Application + Leaf
)application
LSD
0.31
283.59
1.01
12.18
6.26
میانگینهای دارای حرو مشابه در هر ستون براساس آزمون  LSDدر سطح معنیداری  1درصد دارای تفاوت معنیدار نمیبادندت

صفات لیزیولوژیکی
لن ک

پس از تلقیح بیمارگر هیچگونه عالیم بیمااری مانناد لکاه برگای
مشاهده نشدت بررسی تأثیر تریکودرما بر میزان فنل در سطوح مختلاف
بیمارگر نشان داد برهمکنش تریکودرما و آلترناریا بر محتوی فنل کل
از نظر آماری معنیدار دد که نشان میدهد اثرگایاری تریکودرماا بار
محتوی فنل کل مستقل از تیمار بیماارگر نیسات باه طاوری کاه در
درایط عدم کااربرد آلترناریاا ساطح صافر تریکودرماا (تیماار دااهد)

باالترین میزان فنل کل ( )241.1را دادت و فقط با تیمار خاک کاربرد
توام با برگ کاربرد تریکودرما اختال معنیدار نشان داد در حالی کاه
در تیمار خاک کاربرد توام با برگ کاربرد تریکودرمااو تلقایح داده باا
آلترناریا باالترین میزان فنل ( )180.1را دارا بود (جدول  )8و اختال
معنیداری نیز با سایر سطوح تریکودرما دادت به دلیل وجود آلترناریاا
به عنوان یک بیمارگر احتماال منجر به واکنش سیساتم دفااعی گیااه
میدود و تریکودرما نیز میتواند باعث افزایش ترکیباات فنلای بارای
مقابله با بیمارگر گرددت
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جدول  -4مقایسه میانگین برخی از صفات عملکردی گندم رقم نارین برای سطوح مختلف  T. harzianumبا استفاده از مالچ گیاهی
Table 4- Comparison of the average of some yield traits of Narin cultivar of wheat for different levels of T. harzianum using
plant mulch
T. harzianum
وزن عملکرد
عملکرد کل دانه
وزن هزار دانه
وزندانه در
تعداد دانه در

سنبله

سنبله

Number of
seeds per
spike
28.07
a
30.7
a

Grain weight
)in spike (gr

Weight of
)thousand seeds (gr

Totalb grain yield
)(kg

بیولوژیک
Biological yield
)weight (kg

a
a

1.42
1ت45

a
a

46.13
44.73

ab
b

1.44
1.34

a
a

1.71
1.76

a

30.0

a

1.46

a

45.78

ab

1.41

a

1.72

a

29.50

a

1.41

a

46.47

a

1.56

a

2.02

45.95

2.16

0.22

3.28

0.36

داهد)(Control
خاککاربرد
)(Soil application
برگکاربرد
)(Leaf application
خاککاربرد توام برگ کاربرد
(Soil Application +
)Leaf application
LSD

میانگینهای دارای حرو مشابه در هر ستون براساس آزمون  LSDدر سطح معنیداری  1درصد دارای تفاوت معنیدار نمیبادندت

اثر ساده تلقیح آلترناریا تأثیر معنیداری بر محتوی فنل کل (
 )0.05دادت (جدول )0ت مقایسه میاانگین اثار سااده تلقایح آلترناریاا
نشان داد تلقیح آلترناریا باعث افزایش معنیدار میزان فنال کال دادت
آلترناریا سبب تحریک سیساتم دفااعی گیااه و افازایش میازان فنال
میدودت
اثر ساده روش کاربرد تریکودرما تأثیر معنیداری بر محتوی فنال
کل ندادت (جدول  )5مقایسه میانگین روشهای مختلاف اساتفاده از
تریکودرما نیز نشان داد بیشترین میزان فنال کال مرباوه باه خااک
کاربرد توام با برگ کاربرد ( )322.1و کمترین مقدار آن در ایان تیماار
بدون تلقیح با آلترناریا بدست آمد ولی اختالفات از نظر آمااری معنای
دار نبودت
تریکودرما در درایط عادم تلقایح آلترناریاا بار روی میازان فنال
تغییرات چشمگیری نداداته ولای بساته باه ناوب کااربرد تریکودرماا
تغییرات فراوانی نشان داد ،ولی از نظر آماری معنیدار نبودت اساتفاده از
تریکودرما در گندم میزان فنل را بیشتر تحت تأثیر قرار داده اساتت باا
افزایش جمعیت تریکودرما میزان فنل گیاه باالتر رفتاه و باه تباع آن
مقاومت گیاه بیشتر دده استت در گزاردای اساتفاده از تریکودرماا باه
صورت بیری عیله سفیدک حقیقی گندم ماؤثرتر از برگای باوده زیارا
فعالیت تریکودرما بر روی برگ کاهش پیدا میکناد ()5ت گنادم تیماار
دده با تریکودرماا هارزیاانوم باا تعادیل پارامترهاای فیزیولاوژیکی و
بیودیمیایی به تنش دوری پاسخ میدهد و با ترمیم هموستاز سلولی و
سمزدایی موجب بهبود ردد گیاه میدودت ترکیباات فنلای تریکودرماا
عالوه بر دادتن فعالیتهای ضد قارچی ،ضد باکتریایی و ضد ویروسی
دارای خاصایت آنتای اکسایدانی نیازدارد ()25ت تریکودرماا باا تنظاایم
سیسااتم آنتاای اکساایدانی (فساافات) در نتیجااه افاازایش کلروفیاال ،از
<P

فتوسنتز گیاه محافظت میکند ()05ت با افزایش تجمع فنال و فعالیات
 POXدر گیاه کنجد آلوده به قارچ بیماارگر آلترناریاا مقاومات خاوبی
مشاهده دده است ()01ت افزایش سانتز فنالهاا و فالونوئیادها دراثار
تریکودرما منجربه بهبود ردد ،تشکیل دیواره سلولی ،تنش اکسایداتیو
دده و گیاهان را در مقابل بیماریها محافظت مینماید ()34ت
میزان کو یلی b
برهم کنش آلترناریا و تریکودرما بر محتوی میزان کلروفیال  bاز
نظر آماری معنیدار نشد که نشان میدهاد اثرگایاری تریکودرماا بار
محتوی این کلروفیل مستقل از تیمار بیمارگر استت
اثر ساده تلقیح آلترناریا تأثیر معنیداری بر محتوی کلروفیل P ( b
 )< 0.05دادت (جدول )0ت مقایسه میانگین اثر سااده تلقایح آلترناریاا
نشان داد تلقیح آلترناریا باعث کاهش معنیدار میزان کلروفیل  bددت
اثر ساده روش کااربرد تریکودرماا تاأثیر معنایداری بار محتاوی
کلروفیل  bندادت (جادول  )5مقایساه میاانگین روشهاای مختلاف
استفاده از تریکودرما نیز نشان داد بیشترین میزان کلروفیال  bمرباوه
به تیمار داهد ( )104.1و کمترین مقدار آن در تیمار تریکودرما خااک
کاربرد بدست آمد ولی اختالفات از نظر آماری معنی دار نبودت بناابراین
که وجود آلترناریا سبب کاهش میازان کلروفیال  bبارگ گنادم داده
استت
نتایج دیگر تیمارها نشان میدهاد کاه در ساطح عادم تلقایح باا
آلترناریا میزان کلروفیل  bتغییرات چشمگیری ندادته ولای در حضاور
تریکودرما به روشهای مختلف میزان تریکودرما تغییراتای نشاان داد
که از نظر آماری معنیدار نمیباددت نتایج حاکی از آن است که وجاود
تریکودرما سبب تغییرات بارزی در سطح کلروفیل  bنمیداود ،اماا در
درایط تلقیح آلترناریا منجر به کاهش و یا افزایش آن میگرددت
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T. harzianum  وA. alternata  نتایج حاصل از آنالیز واریانس برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گندم رقم نارین تلقیح شده با قارچ-5 جدول
Table 5- Results of analysis of variance for some physiological characteristics t of Narin cultivar of wheat inoculated by A.
alternata and T. harzianum

منابع تغییر

df

Sources change
تکرار
(Repetition)
تریکودرما
T. harzianum
 خطایa
Error a
آلترناریا
A. alternata
آلترناریات تریکودرما
Alternaria . Trichoderma
 خطایb
Error b
ضریب تغییرات
Coefficient of change

کاروتنوئید
Carotenoids

کلروفیل کل
Total chlorophyll

aکلروفیل
Chlorophyll a

bکلروفیل

فنل کل

Chlorophyll b

Total phenol

2

0.000 ns

0.0001ns

0.0001ns

0.000 ns

0.0129 ns

3

0.000ns

0.0012ns

0.0004 ns

0.0004 ns

0.0370

6

0.0001ns

0.0039ns

0.0012 ns

0.0004**

0.01760 *

1

0.000 ns

0.0021 ns

0.000 ns

0.0008**

0.0961 **

3

0.000 ns

0.0013 ns

0.0002ns

0.0001ns

0.0138**

8

0.0001

0.0018

0.0008

0.0000

0.0129

21.78

21.43

20.15

12.80

20.01

ns

T. harzianum  مقایسه میانگین اثر ساده برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم رقم نارین برای روشهای مختلف-6 جدول
Table 6- Comparison of the mean simple effect of some physiological characteristics of Narin cultivar of wheat for different
applications of T. harzianum
کاروتنوئید
کلروفیل کل
aکلروفیل
bکلروفیل
فنل کل
T. harzianum
Carotenoid
Total chlorophyll Chlorophyll a b Chlorophyll Total phenol
(mg g -1 FW)
(mg g -1 FW)
(mg g -1 FW)
(mg g -1 FW)
(mg g -1 FW)
(Control)داهد
0.057 a
0.218 a
0.136 a
0.074 a
0.128 a
خاککاربرد
0.048 a
0173 a
0.188 a
0.054 a
0.336 a
(Soil application)
برگکاربرد
0.053 a
0.195 a
0.133 a
0.061 a
0.188 a
(Application Leaf)
خاککاربرد توام برگ کاربرد
0.055a
0.206 a
0.138 a
0.067 a
0.399 a
(Soil Application + Leaf application)
LSD
0.0195
0.0882
0.0497
0.0298
0.1879
 درصد دارای تفاوت معنیدار نمیبادندت1  در سطح معنیداریLSD میانگینهای دارای حرو مشابه در هر ستون براساس آزمون
A. alternata  مقایسه میانگین اثر ساده برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم رقم نارین برای تلقیح یا عدم تلقیح با-7 جدول
Table 7- Comparison of the mean simple effect of some physiological characteristics of Narin cultivar of wheat for inoculation
or non-inoculation with A. alternate.
کاروتنوئید
کلروفیل کل
aکلروفیل
bکلروفیل
فنل کل
A. alternata
عدم تلقیح آلترناریا
(Lack of inoculation of Alternaria)
تلقیح با آلترناریا
(Alternaria inoculation)
LSD

Carotenoid
(mg g -1 FW)

Total chlorophyll
(mg g -1 FW)

Chlorophyll a
(mg g -1 FW)

Chlorophyll b
(mg g -1 FW)

Total phenol
(mg g -1 FW)

0.0550 a

0.2075 a

0.1331 a

0.0706 a

0.207 b

0.0521 a

0.1888 a

0.1331 a

0.0578 b

0.334 a

0.0110 a

0.0400 a

0.0274 a

0.0078 a

0.0511 a

 درصد دارای تفاوت معنیدار نمیبادندت1  در سطح معنیداریLSD میانگینهای دارای حرو مشابه در هر ستون براساس آزمون
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جدول  -8مقایسه میانگین اثر متقابل برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی گندم رقم نارین برای سطوح مختلف  T. harzianumو A. alternata
Table 8- Comparison of the mean interaction of some physiological characteristics of Narin cultivar of wheat for different
levels of T. harzianum and A. alternate

فنل کل

کلروفیلb

کلروفیلa

Total phenol
)(mg g -1 FW

Chlorophyll b
)(mg g -1 FW

Chlorophyll a
)(mg g -1 FW

0.240 c
0.219 c
0.281 c
0.090 d
0.195 cd
0.458 b
0.096 d
0.587 a

0.086 a
0.062 b
0.064 b
0.068 b
0.061 bc
0.047 c
0.059bc
0.067 b

0.144 a
0.119 a
0.126 a
0.136 a
0.127 a
0.116 a
0.130 a
0.145 a

کلروفیل کل
Total
chlorophyll
)(mg g -1 FW
0.247 a
0.182 ab
0.200 ab
0.200 ab
0.189 ab
0.163 b
0.189 b
0.212 b

کاروتنوئید
Carotenoid
)(mg g -1 FW
0.062 a
0.049 a
0.054 a
0.053 a
0.052 a
0.047 a
0.051 a
0.056 a

T.
harzianum

A.
alternata

0
1
2
3
0
1
2
3

0
0
0
0
1
1
1
1

1( A. alternataدماره  0تلقیح)ت  1( T. harzianumداهدت  0کاربرد خاک  2 ،برگ کاربرد  3 ،مورد کاربرد خاک) میانگین هایی با حرو مشابه در هر ستون بر اساس
آزمون  LSDدر سطح معنی داری  ٪1با اختال معنیدار آنها نیستندت

میزان کو یلی  ،aکاریتنوئیز ی کو یلی ک

در جدول  1نتایج تجزیه واریانس میزان کلروفیل  ،aکاروتنوئیاد و
کلروفیل کل گندم تحت تاأثیر تیماار آلترناریاا و روشهاای مختلاف
کاربرد تریکودرما ارائه ددهاستت برهم کنش بین آلترناریا و تریکودرما
بر محتوی میزان کلروفیل  ،aکاروتنوئید و کلروفیل کل از نظر آمااری
معنیدار نشد که نشان میدهد اثرگیاری تریکودرما بر این سه صافت
مستقل از تیمار بیمارگر استت
اثر ساده تلقیح آلترناریا نیز تأثیر معنیداری بر میازان کلروفیال ،a
کاروتنوئیاد و کلروفیال کال گنادم ( )P < 0.05ندادات (جادول )0ت
مقایسه میانگین اثر ساده تلقیح آلترناریا نشان داد تلقیح آلترناریا باعاث
کاهش معنیدار میزان کلروفیل  ،aکاروتنوئید و کلروفیل کل گندم دد
ولی کاهش از نظر آماری معنی دار نبودت نیاز اثار سااده روش کااربرد
تریکودرما تأثیر معنیداری بر میزان کلروفیل  ،aکاروتنوئید و کلرفیال
کل گندم ندادت (جدول )5ت در آزماایش گنادم تحات تانش داوری
افزودن  T. harzianumبه بیرهای آن سابب افازایش  21درصادی
میزان فنل و افزایش میزان رنگدانههاای فتوسانتزی مایداود ()25ت
گونههاای تریکودرماا در گنادم سابب افازایش  1.3درصادی میازان
کلروفیل کل 4 ،درصدی کلروفیال  1.0 ،aدرصادی کلروفیال  bو 5
درصدی کاروتنوئید در برگ گندم میدوند ( 28و )2ت اساتفاده از رقام
نارین که جزو مقاومترین ارقام به تنشهاای محیطای و بیمارگرهاای
منطقه میبادد سبب دد تا نتایج این تحقیق با دیگر نتایج ثبت داده
در این زمینه اختال دادته باددت این تحقیق اولین بار است که زوی
این رقم انجام میگیردت

نتیجهگیری
دادههای این تحقیق برای اولین بار نشان داد کاه A. alternata

توانایی ایجاد بیماری برروی گندم نارین را دادتت عالوه بار ایان باه
عنااوان اولااین مطالعااه اثاار تریکودرمااا هارزیااانوم باار خصوصاایات
فیزیولااوژیکی و عملکااردی گناادم رقاام نااارین نشااان داد کااه قااارچ
تریکودرما هارزیانوم قادر است روی این خصوصایات رقام ناارین اثار
کمی دادته باددت کاربرد توام تریکودرما در خاک و انادام هاوایی اثار
بیشتری نسبت به کاربرد جداگانه در ریشه یا اندامهای هوایی دادتت
همچنین تلقیح رقم نارین با قارچ آلترناریا به عنوان عامل لکاه برگای
هر چند منجر به بروز عالئم لکه برگی ددید در مزرعه نگردیاد ولای
واکنش این رقم به بیمارگر را در پیدادت که باعث افزایش ترکیباات
فنلی گیاه گردیدت قارچ تریکودرما نیز با تحریک سیستم دفاعی گیااه و
افزایش سطح مقاومت گیاه ،میزان تولید ترکیبات فنلی را تحت تاأثیر
قرار دادت تحریک همزماان سیساتم دفااعی گیااهی توساط بیماارگر
آلترناریا و قارچ تریکودرما بیشترین اثر را روی افزایش ترکیبات فنلای
گیاه دادت هر چند قارچ تریکودرما در حضور کااه و کلاش در مزرعاه
توانسااته اساات تغییراتاای در خصوصاایات رداادی ،فیزیولااوژیکی و
عملکردی گندم رقم نارین ایجاد کند اما به نظر میرسد برخی عوامل
همانند درایط محیطی مزرعه نیز در برهم کنش قارچ و گیاه اثرگایار
بودندت بارنادگیهاای طاوالنی مادت در فصال زراعای  0328-22و
مناسب بودن دارایط ردادی بارای گنادم از عوامال تاآثیر گایار بار
دادههای این تحقیق بودت با توجه به درایط خشکی و تانش محیطای
منطقه از تریکودرما استفاده دد زیرا این قاارچ در حضاور تانشهاای
محیطی اثر گیاری بارزتری از خود نشان میدهدت
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The Effect of Simultaneous Application of Trichoderma harzianum and Plant
Mulch on Yield and Physiological Characteristics of Wheat (cv. Narin)
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Introduction: Trichoderma species are the main causes of decomposition and decay of agricultural residues
and are considered for the control of plant pathogens, especially fungi and nematodes in the world. Trichoderma
species have the ability to produce microbial enzymes such as xylanases, which are used in the paper and food
processing industries. These enzymes improve the digestibility of nutrients in certain diets in ruminants and
poultry, where there is no digestive enzyme that can digest the complex carbohydrates in the cell wall. These
enzymes have the power to digest and hydrolyze these substances. South khorasan province due to hot and dry
climate, water shortage and successive droughts, saline water in agriculture, pests and diseases, soil with low
fertility for planting irrigated wheat needs cultivars resistant to these stresses. Narin cultivar is the latest cultivar
introduced for this province. The characteristic of this cultivar are more compatibility with salinity stress areas
and relative maturity with other wheat cultivars.
Materials and Methods: In order to investigate the effect of simultaneous use of Trichoderma harzianum
and plant mulch on yield and physiological characteristics of wheat of Narin cultivar and its effect on the
interaction of this cultivar with Alternaria alternata in 2019-2020 in Birjand Faculty of Agriculture Research
Farm an experiment asComplete randomization block design was performed with four replications. Treatments
included control (without application of Trichoderma), Trichoderma as soil application, Trichoderma as leaf
application in granulation stage, Trichoderma application as soil and leaf application in granulation stage. In the
granulation stage, each experimental unit was divided into two parts and Alternaria leaf spot pathogen treatment
at two levels (inoculation in the granulation stage and without inoculation) was considered as a sub-factor in the
experiment. The purpose of using the pathogen treatment was to evaluate the effect of Trichoderma in the
presence of the pathogen. This fungus was prepared from the archives of the Plant Pathology Laboratory of
Birjand University of Agriculture, which had previously been isolated from the wheat of this province. To
inoculate this pathogen, a suspension with a concentration of 10 6 spores per ml of A. alternata was used from a
7-day fungus colony on PDA medium and its effect on physiological traits (including total phenol, chlorophyll a,
chlorophyll b, carotenoids, total chlorophyll) were investigated. To investigate the effect of different applications
of Trichoderma on Narin cultivar from another part of the plot without pathogen treatment was analysis of
growth traits, yield and yield components including chlorophyll index, including green and dry stem height,
spike length, weight, grain yield, biological yield, number and weight of grains per spike, spikes number and
weight per unit area were measured.
Results and Discussion: The aim of using pathogen treatment was to evaluate the biological control of
Alternaria wheat leaf spot agent by T. harzianum in different methods by using Trichoderma in the presence of
Alternaria in comparison with the absence of Alternaria and its effect on physiological traits (including total
phenol, chlorophyll a, Chlorophyll b, carotenoids, total chlorophyll) were evaluated. No symptoms of necrosis or
leaf chlorosis were observed after pathogen inoculation. Analysis of physiological traits (total phenol,
chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, total chlorophyll) showed that only the simple effect of inoculation or
non-inoculation of Alternaria with Trichoderma significantly different (P <0.05) in terms of total phenol content.
Due to the presence of Alternaria as a pathogen, it may lead to a reaction of the plant's defense system, and
Trichoderma can also increase phenolic compounds to counteract the pathogen. Analysis of growth traits, yield
and yield components showed that Trichoderma treatment had no significant effect on any of them.
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Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: Amohammadi@birjand.ac.ir)
3 and 4- Ph.D. of Plant Physiology and Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of
Agriculture, University of Birjand Birjand, Iran, respectively.
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Conclusion: This study, for the first time showed that A. alternata can cause disease on wheat Narin cultivar.
Also, this research studied the effect of T. harzianum on physiological and functional characteristics of wheat
Narin cultivar and results demonstrated that T. harzianum can have little effect on these characteristics of Narin
cultivar. Concomitant use of Trichoderma in soil and leaves had a greater effect than separate application in
roots or leaves. Also, according to other research, the effect of trichoderma varies depending on the
environmental conditions including temperature and humidity, soil texture and structure and the type of wheat
cultivar.
Keywords: Alternaria, Leaf spot, Mulch, Phenol, Trichoderma
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مقاله پژوهشی

ارزیابی کنهکش گیاهی حاوی روغن پنبه دانه و میخک علیه کنه تارتن دو لکهای سیب
مصطفی میرزائی -*1محمدرضا نعمت الهی -2هاشم

کمالی3

تاریخ دریافت2318/22/21 :
تاریخ پذیرش2077/72/12 :

چکيده
کنه تارتن دولکهای سیب ( )Tetranychus urticae Kochهمه ساله در باغات سیب کشور خساراتی را به باغداران تحمیل مینماید .اسداداد
م.اوم از کنهکش/حشر کش های شیمیایی طیف وسیع جهت کنارل این آفت ،عالو بر احامال ایجاد مقاومت ،باعث از بین بردن دشدمنان طیییدی نید
ش .است همچنین تا به امروز هیچ کنهکش گیاهی بر روی این گونه در ایران ثیت نش .است در این راساا ،کنهکش گیاهی حاوی روغن پنیده دانده و
میخک (® )Pestoutجهت کنارل مراحل فیال این آفت با غلظتهای  3و  5در ه ار و در مقایسه با سموم رایج اسپیرودیکلوفن با غلظت ندی در هد ار،
فنازاکوئین با غلظت نی در ه ار و شاه( .آبپاشی) در سه اساان تهران ،اصدهان و خراسان رضوی مورد ارزیابی قرار گرفت این آزمایش در قالب طدر
بلوك کامل تصادفی و در سه تکرار (هر تکرار شامل دو درخت سیب د ساله رق زرد و با شرایط یکسان) برای هر تیمار انجام ش .نمونهبرداری یک روز
قیل از سمپاشی و زمان های  7 ،3و  41روز پس از سمپاشی از هر واح .آزمایشی صورت گرفت درص .تلدات با فرمول هن.رسون-تیلاون محاسیه و پس
از تج یه واریانس مرکب داد ها با اساداد از نرماف ار  ،SASمقایسه میانگین درص .کارایی تیمارها با آزمون دانکن صورت گرفت بر اساس ناایج ب.ست
آم .از سه منطقه هر دو غلظت پستاوت در تمام روزها کارایی باالیی داشاه و قابل مقایسه با سموم رایج شیمیایی بودن .بنابراین مدیتدوان گددت کده
کنهکش پستاوت جایگ ین خوبی جهت کنارل این آفت بود و غلظت  3در ه ار این ترکیب در ایران قابل توصیه میباش.
واژههای کليدی :پست اوت ،سیب ،کنه تارتن دو لکهای ،کنهکش گیاهی

مقدمه

3 21

بر اساس آمار سال  4331از مجموع  2/85میلیدون هکادار سدط
باغات کشور ح.ود  273ه ار هکاار به میدو هدای داندهدار اخاصدا
یافاه که از این مق.ار بیش از  88/5درصد .مربدو بده باغدات سدیب
میباش )4( .یکی از مهمارین آفات این باغات در سراسر کشدور کنده
تارتن دو لکهای ( )Tetranychus urticae Kochمدیباشد .و همده
ساله باغداران جهت کنادرل آن الجدرم مجیدور بده کنادرل شدیمیایی
 -4اساادیار پژوهش بخش تحقیقدات جانورشناسدی کشداورزی ،مهسسده تحقیقدات
گیا پ شکی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
)Email: mirzaei@iripp.ir
(* -نویسن .مسئول:
 -2اساادیار پدژوهش ،بخدش تحقیقدات گیدا پ شدکی ،مرکد تحقیقدات و آمدوزش
کشاورزی و منابع طیییدی اسداان اصددهان ،سدازمان تحقیقدات ،آمدوزش و تدرویج
کشاورزی ،اصدهان ،ایران
 -3دانشدیار پدژوهش ،بخدش تحقیقدات گیدا پ شدکی ،مرکد تحقیقدات و آمددوزش
کشاورزی و منابع طیییی اساان خراسان رضوی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،خراسان رضوی ،ایران
DOI: 10.22067/JPP.2021.32703.0

میباشن .این آفت چن.خوار بدا دامنده می بدانی بدیش از  3877گونده
گیاهی ( )21و پراکنش جهانی ( 22و  )25با اساقرار در سدط زیدرین
برگ و تغذیه از سلولهای آن باعث از بین رفان سی ینه گیا و ایجداد
لکههای زرد مایل به قهو ای در سط برگ میشود همچنین تارهای
تنی .ش .باعث تجمع گرد و غیار و نرسی.ن نور کدافی بدرای انجدام
عمل فاوسنا در برگها میشود و در صورت تشد.ی .آلدودگی ،خد ان
زودرس و کوچک مان.ن میو ها را به دنیال خواه .داشدت ( 24و )14
ش.ت خسارت ناشی از این روش تغذیه در کنار تی.اد نسل باالی ایدن
گونه بر روی گیا می بان منجر به خسارت کیدی و کمدی بداالیی بده
درخاان سیب ش .و از نظر اقاصادی نی بسدیار زیدان بدار مدیباشد.
عموماً ه ینه این کنادرل بدیش از یدک میلیدارد دالر در هدر سدال در
اتحادیه اروپا میباش .بنابراین با توجه به اهمیدت اقاصدادی و حجد
باالی تولی .سیب در کشور ،کنارل کنه تارتن دولکهای امری ضروری
میباش .به دلیل اساداد بیش از ح .از آفتکشها و بدروز مشدکالت
مرتیط ع.ی .ای همچون بروز مقاومت ،از بین بردن دشمنان طیییی و
آلودگیهای زیست محیطی همه نگا ها به سدمت ایجداد یدک روش
کنارل پای.ار و دوسدتدار محدیط زیسدت مدی باشد 33 ،47( .و )33
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ضمن اینکه روشهای کنارلی میندی بدر اسداداد از آفدتکدشهدای
شیمیایی گاهی اوقات در کنارل جمییت این آفت بدا شکسدت مواجده
ش .ان 13( .و  )12لذا یدافان ترکییداتی کده در کندار کنادرل مدوثر و
طوالنی م.ت اثرات زیان بار بر محیط زیست و دشمنان طیییی را بده
ح.اقل برسان ،.میتوان .در قالب برنامه م.یریت تلدیقی آفدات ابد اری
کارام .تلقی گردد ( )33در ایدن راسداا در میدان ترکییدات جدایگ ین،
اساخراج عصار های گیاهی و سنا آفتکشهای بر پایه عصار هدای
گیاهی را کاری جایگ ین یا مکمل بود که روز به روز بیشدار مطدر
میشود ( )47این ترکییات گیاهی اغلب میطر بود و عم.تاً مایلق به
خددانواد هددای موردیددان ( ،)Myrtaceaeبددرگبوهددا (،)Lauraceae
نیناعیددددان ( ،)Lamiaceaeکاسددددنیان ( ،)Asteraceaeسدددددنج.
( ،)Meliaceaeپنیدددرك ( ،)Malvaceaeسددد.اییان ( )Rutaceaeو
نهایااً گیاهان خانواد دارچدین ( )Canellaceaeمدیباشدن)35 ،23( .
طی تحقیقات انجام ش .در ایران ،عصار اتانولی دانه زیاون تلخ (،)2
دو گونه اکالیپاوس ( ،)41نیناع ( ،)32ترکیب زیادون تلدخ  5درصد.
نیناع فلدلدی  2درصد .پونده  2درصد .اکدالیپاوس  5درصد،)1( .
رزماری و نیناع فلدلی بر پایه عصار میو زیاون تلدخ ( )23و آویشدن
شیرازی ( )28روی کنه تارتن دو لکهای تیمدار و اثدرات کشدن.گی آن
بررسی ش .اسدت در خدارج از کشدور نید ترکییدات گیداهی زیدادی
همچون ترکییات مشداق شد .از گیاهدان زیادون پنگدام ،چدریش و
پیرتروم ( ،)31تاتور ( ،)23سیر ،خرزهر  ،گل بی مرگ ،خربق و بابونه
کییددر ( ،)42گیددا جددارو ( ،)38دو گیددا  Carvacrolو ،)7( linalool
گیاهدددددان ژرانیدددددول ،اوژندددددول ( )eugenolو سدددددینامال.ئی.
( ،)43( )cinnamaldehydeگیا گ ( ،)37گیاهان خانواد Labiatae
( ،)21سلمه ( ،)8ارژن ،ساناولینا و سیر ( 1 ،3و  )5جهت کنادرل کنده
تارتن دولکهای مورد ارزیابی و مطالیه قرار گرفاهان .از آنجایی که تدا
به امروز چن.ین ترکیدب تجداری شد .اسدت ،لدذا جدایگ ین کدردن
آفتکشهای گیاهی به دلیل تج یه پذیری و ح.اقل عدوار جدانیی
در موجودات غیر ه.ف و سازگاری با محدیط زیسدت امدری ضدروری
است ( 43و )33
در این راساا ترکیب پست اوت یک کنهکش /حشر کش گیداهی
مشاق از روغن پنیه دانه ،روغدن گدل میخدک و سدایر مدواد طیییدی
(بیکربنات س.ی  ،اسی .اولئیک ،اسی .الئوریدک) جهدت کنادرل کنده
تارتن دو لکهای توصیه ش .و با اخداالل در غشدای سدلولی ،از بدین
بردن ماهیچهها ،سیسا عصیی تغذیه آفت و مسد.ود شد.ن را هدای
هوایی و جلوگیری از تیادل اکسیژن و در نایجه خدگی آفت را از بدین
مددیبددرد ( )43پسددت اوت توسددط موسسدده بررس دی مددواد ارگانی دک
( )Organic Materials Review Instituteبه عنوان یک آفتکدش
گیاهی میرفی ش .است در تحقیق حاضر تاثیر کنهکش گیاهی پست
اوت روی مراحل مخالف زیسای کنه تارتن دو لکهای درخاان سیب و
در مقایسه با کنهکشهای رایج در سه اساان تهدران ( 8818هکادار و

می ان تولی 288121 .تن) ،اساان اصددهان ( 24131هکادار و مید ان
تولی 237812 .تن) و اساان خراسان رضوی ( 45853هکاار و مید ان
تولی 213783 .تن) مورد بررسی قرار گرفت ()4

مواد و روشها
در این تحقیق اثر کنهکش پست اوت روی مراحل نابدال و مداد
بال کنه تارتن دولکهای سیب در سه اساان تهران (شهرساان دماون،).
خراسان رضوی (شهرساان مشده ).و اصددهان (شهرسداان اصددهان)
مورد بررسی قرار گرفت  5تیمار مورد آزمایش در این تحقیدق شدامل
غلظددتهددای  3و  5در هدد ار کنددهکددش پسددت اوت  %73اس ال،
اسپیرودیکلوفن  %21اس سی با غلظت نی در هد ار ،پراید %23 .اس
سی با غلظت نی در ه ار و شاه( .محلولپاشی با آب) میباشدن .ایدن
آزمایش در قالب طر بلوك کامل تصادفی و در سه تکرار (هر تکدرار
شامل دو درخت سیب د ساله رق زرد و با شرایط یکسان) برای هدر
تیمار انجام ش .سمپاش مورد اساداد پشای موتدوری  433لیادری بدا
فشار ثابت بود جهت مشخص ش.ن زمان دقیق سمپاشی از خردادما
نمونهبرداری به طور تصادفی از تی.اد  13بدرگ در فواصدل  5روز بدر
اساس روش آماری حضدور و عد.م حضدور جمییدت کنده و مشداه.
میانگین  5کنه فیال در هر بدرگ انجدام شد )27( .نموندهبدرداری از
درخاان مورد آزمایش یک روز قیل از س پاشی و بی .از سد پاشدی در
فواصل  7 ،3و  41روز از  13برگ از هر واح .آزمایشی صورت گرفت
پس از قراردادن برگها در کیسههای پالسایکی و نوشان مشخصدات
هر نمونه ،نمونهها به آزمایشگا هدای کندهشناسدی مناقدل و مراحدل
زیسای فیال کنه تارتن موجدود در بدرگهدا بدا اسداداد از بینوکدوالر
شمارش و ثیت ش .می ان تلدات از طریق حضور و ع.م حضدور آفدت
قیل و بی .از س پاشی محاسیه ش .درص .تلدات کنه تارتن دو لکهای
با فرمول هن.رسون-تیلاون محاسیه ش:)41( .
 = - (Ta * Cb / Tb * Ca) * 433درص .کارایی
 = Taتی.اد کنه زن .در برگ در تیمار بی .از محلولپاشی
 = Caتی.اد کنه زن .در برگ در تیمار شاه .بی .از محلولپاشی
 = Tbتی.اد کنه زن .در برگ تیمار ش .قیل از تیمار
 =Cbتی.اد کنه زن .در برگ قیل از تیمار
پس از تییین کارایی هر یک از تیمارهای مورد آزمایش در کنارل
کنه تارتن دولکهای ،نرمال بودن داد ها با اساداد از نرمافد ار  SASو
آزمون  Kolmogorov-Smirnovمورد بررسی قدرار گرفدت پدس از
انجام تج یه واریانس مرکب داد ها در نرماف ار  SAS 9.4و میندیدار
بودن اثر ماقابل تیمار × مکان ،تیمار و مکان ،مقایسه میانگین درصد.
کارایی تیمارها با اساداد از آزمون چند .دامندهای دانکدن و در سدط
احامال  5درص .انجام و بهارین تیمار مشخص ش ..ناایج هدر مکدان
نی به صورت ج.اگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت
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ه ار پست اوت در یک گرو قرار گرفان .و بهترتیب با 31/78 ،34/12
و  31/75درص .مرگ و میر با یک.یگر اخاالف مینیداری ن.اشان .در
همین روز کارایی تیمار پرای .نسیت بده روز سدوم کداهش یافاده و بدا
 54/38درص .مرگ و میر در گدرو دوم قدرار گرفاده و کدارایی قابدل
قیولی از خود نشدان ند.اد ضدمن اینکده بدا دیگدر تیمارهدا اخداالف
مینیداری داشت در روز چهارده نی ناایج همچون روز هددا رقد
خورد و سه تیمار انوید.ور ،پسدت اوت  5و  3در هد ار بده ترتیدب بدا
 83/25 ،81/58و  82/43درص .مرگ و میر در یک گرو قرار گرفاه و
اخاالف مینیداری با یک.یگر ن.اشان .باز هد تیمدار پراید .کمادرین
کارایی را داشاه و با تنهدا  12/43درصد .تلددات بدا داشدان اخداالف
مینیدار در گرو دوم قرار گرفت بنابراین همانطور که در تمام روزهدا
مشاه .گردی .هر دو غلظت پست اوت با بیش از  82درصد .مدرگ و
میر در کنار انوی.ور (با بیش از  81درصد .تلددات) بهادرین کدارایی را
داشاه و در نقطه مقابل پرای .با یک سیر ن ولدی و کداهش کدارایی از
ح.ود  77به  12درص .کمارین تلدات را نشان داد

نتايج
داد های مربو به کنهکشهای مورد آزمدایش تج یده و تحلیدل
ش .و تج یه واریانس مرکدب داد هدای روزهدای  7 ،3و  41پدس از
انجام س پاشی آفتکشها علیه کنه تارتن دو لکهای در درخاان سیب
در سه شهرساان اصدهان ،دماون .و مشه .در سال  4337مورد بررسی
قرار گرفان .با توجه به مینیدار بودن اثر ماقابل تیمار در مکان ،تیمار
و مکان؛ تج یه واریانس و بررسی داد ها در هر یک از مناطق مدذکور
به صورت ج.اگانه مورد ارزیابی قرار گرفت
نتایج کارایی کنهکشهای مورد بررسی به تفکیک منکا
آزمایش
استان تهران (منطقه دماوند)

تج یدده واریددانس داد هددای روزهددای  7 ،3و  41پددس از انجددام
س پاشی علیه کنه تارتن دو لکهای در درخاان سیب مورد بررسی قرار
گرفت و تج یه واریانس میانگین درص .تلدات در جد.ول  4و مقایسده
میانگین درص .تلدات در ج.ول  2آم .است بر اساس نادایج ب.سدت
آمدد ، .در روز سددوم هددر دو غلظددت  3و  5در هد ار پسددت اوت دارای
کارایی مورد قیولی بود و با یک.یگر اخاالف میندیداری ن.اشدان .در
این روز بیشارین می ان تلدات مربو به تیمار انوی.ور بدا غلظدت 3/5
در ه ار بود ،امدا بدا هدیچ یدک از غلظدتهدای پسدت اوت اخداالف
مینیداری ن.اشت تیمارهای انوی.ور  3/5در ه ار و پسدت اوت  5و 3
در ه ار و به ترتیدب حد.ود  83 ،31و  85درصد .از جمییدت آفدت را
کنارل کردن .تیمار پرای .ه که کمارین کارایی را از خدود نشدان داد
منجر به تلدات  77/72درص.ی شد .کده بدا تیمدار انوید.ور اخداالف
مینیداری داشت در روز هدا تیمار انوی.ور و هر دو غلظت  5و  3در

استان اصفهان

تج یدده واریددانس داد هددای روزهددای  7 ،3و  41پددس از انجددام
سمپاشی سموم علیه کنه تارتن دو لکهای در درخادان سدیب واقدع در
شهرساان اصدهان مورد بررسی قرار گرفاه و تج یه واریانس میانگین
درص .تلدات به شر جد.ول  3و مقایسده میدانگین درصد .تلددات در
ج.ول  1مشاه .میگردد در بررسی می ان کدارایی آفدتکدشهدای
مورد مطالیه در اساان اصدهان در روز سوم اخداالف میندیداری بدین
هیچ یک از تیمارها وجود ن.اشت و می ان مرگ و میر در آنها در دامنه
ح.ود  73تا  83درص .ماغییر بود

جدول  -1تجزيه واريانس ميانگين درصد تلفات مراحل مختلف کنه تارتن دو لکهای درختان سيب در استان تهران
Table 1- Analysis of variance of the mean mortality in different stages of T. urticae on apple trees in Tehran province

ميانگين مربعات
Mean square

روزهای پس از سمپاشی
Days after spray

روز چهاردهم

روز هفتم

روز سوم

درجه آزادی

منابع تغيير

14th day
** 1469.76

7th day
** 1347.71

3rd day
153.47 ns

df
4

S.O.V

16.07 ns

56.06 ns

34.61 ns

2

49.33

120.27

50.35

6

تيمار
Treatment

بلوک
Block

خطا
Error

** :در سط یک درص .مینیدار است؛  :nsدر سط  5درص .مینیدار نیست
significant at 1% of probability; ns: non-significant at 5% of probability.

**
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جدول  -2ميانگين درصد تلفات کنهکش های مورد مقايسه عليه کنه تارتن دو لکه ای درختان سيب در استان تهران
Table 2- Mean mortality % (± SE) effects of different acaricides on T. urticae of apple trees in Tehran province

ميانگين درصد تلفات
)Mean mortality % (± SE

روز چهاردهم

روز هفتم

روز سوم

7th

3rd

تيمار

14th day
89.25 ± 7.4 a

day
94.78 ± 3.12 a

day
89.68 ± 3.62 ab

82.10 ± 9.33 a

94.75 ± 1.08 a

84.99 ± 4.91 ab

86.58 ± 0.58 a

91.42 ± 3.56 a

94.52 ± 3.31 a

42.10 ± 4.73 b

51.38 ± 12.83 b

77.72 ± 11.72 b

Treatment

پست اوت 5
Pestout 5

پست اوت 3
Pestout 3

انويدور
Envidor

پرايد
Pride

حال آنکه اخاالف مینیداری بین دو غلظت مورد آزمدایش  3و 5
در ه ار کنهکش پست اوت مشاه .نگردی .در روز هدا و چهدارده
نی همچون روز سوم اخاالف مینیداری بین تیمارهای مورد آزمدایش
وجود ن.اشت و از نظر آماری هر دو غلظت  3و  5در هد ار کندهکدش
پست اوت در یک گرو قرار داشان .در روز چهارده مید ان مدرگ و
میر در پست اوت  5در ه ار ،پسدت اوت  3در هد ار ،انوید.ور و پراید.
بددهترتیددب  71/13 ،71/33 ،77/13و  71/43درصدد .بددود بنددابراین
همانطور که مشاه .گردی .می ان کارایی کنهکش گیاهی پسدت اوت
در هر دو غلظت همچون کنهکشهای شیمیایی انوی.ور و پرای .بود و
از طرف دیگر در تمام روزهدا هدیچ اخداالف آمداری میندیداری بدین
تیمارهای مورد آزمایش مشاه .نگردی.

استان خراسان رضوی

تج یدده واریددانس داد هددای روزهددای  7 ،3و  41پددس از انجددام
س پاشی سموم علیه کنه تارتن دو لکهای در درخادان سدیب واقدع در
شهرساان مشه .مورد بررسی قرار گرفان .و تج یه واریانس میدانگین
درص .تلدات به شر جد.ول  5و مقایسده میدانگین درصد .تلددات در
ج.ول  1مشاه .میگردد در این منطقه ،در روز سوم هر دو کنهکش
انوی.ور و پرای( .با  433درص .مرگ و میر) در یک گرو قرار داشداه و
بیشارین کارایی را داشان .کنهکش پست اوت  5در هد ار بدا بدیش از
 32درص .تلدات در گرو دوم قرار گرفت و دارای اخاالف میندیداری
با بقیه تیمارها بود کنهکش پست اوت  3در ه ار نید بدا بدیش از 81
درص .مرگ و میر در گرو آخدر قدرار گرفاده و در مقایسده بدا دیگدر
تیمارهای مورد آزمایش تلدات پایینتری را نشان داد

جدول  -3تجزيه واريانس ميانگين تلفات مراحل مختلف کنه تارتن دو لکهای درختان سيب در استان اصفهان
Table 3- Analysis of variance of the mean mortality in different stages of T. urticae on apple trees in Isfahan province

ميانگين مربعات
Mean square

روزهای پس از سمپاشی
Days after spray

روز چهاردهم

روز هفتم

روز سوم

درجه آزادی

منابع تغيير

14th day
** 8.28

7th day
** 93.15

3rd day
59.15 ns

df
4

S.O.V

208.87 ns

29.71 ns

36.99 ns

2

52.05

83.41

50.47

6

تيمار
Treatment

بلوک
Block

خطا
Error

** :در سط یک درص .مینیدار است؛  :nsدر سط  5درص .مینیدار نیست
significant at 1% of probability; ns: non-significant at 5% of probability.

**

میرزائی و همکاران ،ارزیابی كنهكش گیاهی حاوی روغن پنبه دانه و میخک علیه كنه تارتن دو لکهای سیب
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جدول  -4ميانگين درصد تلفات کنهکش های مورد مقايسه عليه کنه تارتن دو لکهای درختان سيب در استان اصفهان
Table 4- Mean mortality % (± SE) effects of different acaricides on T. urticae of apple trees in Isfahan province

ميانگين درصد تلفات
)Mean mortality % (± SE

روز چهاردهم

روز هفتم

روز سوم

7th

3rd

تيمار

14th day
77.49 ± 10.18 a

day
82.46 ± 6.70 a

day
79.49 ± 5.98 a

74.30 ± 5.19 a

80.12 ± 3.60 a

76.85 ± 4.82 a

76.49 ± 6.38 a

80.33 ± 6.05 a

78.77 ± 6.15 a

74.10 ± 13.92 a

70.03 ± 13.62 a

69.77 ± 9.57 a

Treatment

پست اوت 5
Pestout 5

پست اوت 3
Pestout 3

انويدور
Envidor

پرايد
Pride

یک.یگر ن.اشاه و در یک گرو قرار گرفان .در ایدن روز نید همچدون
روزهای گ.شاه کمارین کارایی مربدو بده کندهکدش پسدت اوت بدا
غلظت  3در ه ار بود و بدا  82/41درصد .تلددات در گدرو دوم قدرار
گرفت الیاه اخاالف مینیداری بین دو غلظت  3و  5در ه ار کنهکش
پست اوت وجود ن.اشت اشار به این نکاه ال امی است که هدر چند.
درص .تلدات در هر دو غلظت  3و  5در ه ار کنهکدش گیداهی پسدت
اوت کمار از دو کنهکش شیمیایی انوی.ور و پرای .بود و دارای اخاالف
آماری مینیداری با آنها بودند ،.امدا از نظدر مید ان کدارایی و کنادرل
جمییت آفت عملکرد قابل قیولی داشداه و از طدرف دیگدر در کنادرل
آفات نیازی به کنارل  433درص.ی نمیباش .بنابراین کدارایی هدر دو
غلظت کنهکش پست اوت مطلوب و قابل قیول است

در روز هدا نی ناایج مشابه روز سوم ثیت گردی ،.به طدوریکده
کنهکش انوی.ور با  38/33درص .مدرگ و میدر و کندهکدش پراید .بدا
 33/11درصدد .مددرگ و میددر در گددرو اول قددرار گرفادده و اخدداالف
مینیداری با یک.یگر ن.اشان .کنهکش پست اوت با غلظت  5در ه ار
در گرو دوم قرار گرفاه و با  31/48درص .مرگ و میر با دیگر تیمارها
اخاالف مینیداری داشت باز ه کنهکش پست اوت بدا غلظدت  3در
ه ار در گرو آخر قرار گرفاه و با  83/34درص .تلددات در مقایسده بدا
دیگر تیمارها در رتیه آخر قرار گرفدت در روز چهدارده نادایج کمدی
ماداوت بود ،به طوریکه کنهکشهای پراید 37/73( .درصد .مدرگ و
میر) ،انوی.ور ( 34/32درص .مرگ و میر) و پست اوت با غلظدت  5در
ه ار ( 83/13درص .مرگ و میر) از نظر آماری اخاالف میندیداری بدا

جدول  -5تجزيه واريانس ميانگين درصد تلفات مراحل مختلف کنه تارتن دو لکه ای درختان سيب در روزهای پس از سمپاشي در استان خراسان
رضوی
Table 5- Analysis of variance of the mean mortality in different stages of T. urticae on apple trees in Khorasan Razavi
province

ميانگين مربعات
Mean square

روزهای پس از سمپاشی
Days after spray

روز هفتم

روز سوم

14th day
** 122.86

7th

day
** 56.66

3rd

روز چهاردهم

day
** 161.18

df
4

4.48 ns

0.29 ns

1.81 ns

2

18.21

1.76

0.83

6

منابع تغيير

درجه آزادی

S.O.V

تيمار
Treatment

بلوک
Block

خطا
Error

** :در سط یک درص .مینیدار است؛  :nsدر سط  5درص .مینیدار نیست
significant at 1% of probability; ns: non-significant at 5% of probability.

**
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جدول  -6ميانگين درصد تلفات کنهکش های مورد مقايسه عليه کنه تارتن دو لکه ای درختان سيب در استان خراسان رضوی
Table 6- Mean mortality % (± SE) effects of different acaricides on T. urticae of apple trees in Khorasan Razavi province

ميانگين درصد تلفات
)Mean mortality % (± SE

روز چهاردهم

روز هفتم

روز سوم

7th

3rd

14th day
89.69 ± 1.26 ab

day
94.18 ± 1.02 b

day
92.30 ± 1.92 b

82.16 ± 6.03 b

89.91 ± 0.95 c

84.70 ± 0.78 c

91.32 ± 4.58 a

98.33 ± 1.65 a

100 a

97.73 ± 0.44 a

99.46 ± 0.93 a

100 a

تيمار
Treatment

پست اوت 5
Pestout 5

پست اوت 3
Pestout 3

انويدور
Envidor

پرايد
Pride

بحث
از آنجایی که جهت کنارل کنه تدارتن درخادان سدیب عدالو بدر
روشهای کنارل زراعی و بیولوژیک ،کنارل شیمیایی هد بده خدوبی
ناوانساه این آفت را کنارل نمای ،.این نگرانی محققان را ترغیب کرد
که به دنیال گ ینههای بهاری برای کنارل این آفت باشن .تا در کندار
کنارل موثر و ط والنی مد.ت ،اثدرات زیدان بدار بدر محدیط زیسدت و
دشمنان طیییی به ح.اقل رسان .شود یکی از بهارین جایگ ینهدا در
این زمینه ترکییات با پایهی گیاهی میباش .ناایج حاصل از اساداد از
کنهکش گیاهی پست اوت علیه کنه تارتن دو لکدهای درخادان سدیب
نشان داد که این ترکیب دارای ق.رت باالیی جهت کنادرل ایدن آفدت
میباش .در اساان تهران کارایی این ترکیب در تمام روزهای آزمایش
بیش از  82درص .بود که همانن .کنهکش شدیمیایی انوید.ور کدارایی
باالیی از خود نشدان داد و از طدرف دیگدر بسدیار بهادر از کندهکدش
شیمیایی پرای .عمل کرد علیرغ میاییی همچون حساسیت بده ندور،
فرار بودن و حاللیت پایین که به ترکییات گیاهی نسیت داد میشود،
کنارل پای.ار تا روز چهارده این آفتکش نشان میده .که میتواند.
ترکیب قابل اعامادی برای کشاورزان جهت کنارل پای.ار آفدت باشد.
در اساان اصدهان نی ناایج نشان داد که کارایی هر دو غلظدت پسدت
اوت با دو کنهکش شیمیایی انوی.ور و پرای .هدیچ تدداوت میندیداری
ن.اشاه و بنابراین مدیتواند .جدایگ ین خدوبی بدرای آفدتکدشهدای
شیمیایی باش .در اساان خراسان رضوی نی کارایی مطلوب کنهکدش
گیاهی پست اوت مورد تائی .بود و با بیش از  82درص .تلدات در تمام
روزهای آزمایش کنارل مطلوب و قاطیی از این ترکیب به ثیت رسی.
هر چن .که دو کنهکش انوی.ور و پرای .مرگ و میر باالتری داشاه امدا
بر اساس تلدات ثیت ش .می ان مرگ و میدر حد.ود  85درصد .آفدت
بسیار مطلوب تر از تلداتهدای ن دیدک بده  433درصد .بدود و ایدن
موضوع به دشمنان طیییی آفت ه.ف اجداز تقویدت جمییدت خدود و
کنارل آفت را میده .به طوریکه به مرور زمان حای امکان تقویدت

و احیای جمییت دشمنان طیییی باال رفاه و بده تد.ریج مدیتدوان بده
کنارل تلدیقدی و پاید.ار آفدت ن دیدک تدر مدیشدوی ( )48از جملده
مح.ودیتهای آفتکشهای طیییی در مقایسده بدا سدموم شدیمیایی
خوا احامالی گیا سوزی و ناایج نه چن.ان یکنواخت میباش .که در
این زمینده نید نادایج آزمایشدات  3منطقده مدورد بررسدی نشدان داد
علیرغ اخاالف ک بین می ان کارایی در روزها و مناطق مخالف ،در
کل هر دو غلظت  3و  5در ه ار ترکیدب گیداهی پسدت اوت کدارایی
قابل قیولی داشاه و هیچ گونه اثر گیا سوزی در آن مشاه .نگردی.
هر چن .که اثرات گیا سوزی ناشی از اساداد از ترکیب پست اوت
با غلظت  44/5در ه ار روی گل ژربرا گد ارش شد )3( .و در تحقیدق
دیگری نی اثرات گیا سوزی ناشی از تیمار عصار میخک به تنهایی با
غلظت  5در ه ار در باغات سیب گ ارش گردی .و از طرف دیگر علیده
ماد های بال کنه تارتن کارایی کماری در مقایسه با روغنهای با پایه
ندای داشت ( )31اما اثر کشن.گی روغن پنیه دانه علیده مرحلده تخد
کنه تارتن دولکهای در گیا ک.و مسمایی مطلوب ارزیابی گردی)34( .
از طرف دیگر کنهکش گیاهی جی سی مایت که شیاهت بسیار زیادی
با ترکیب پست اوت دارد قیال در کشور ثیت ش .و تحقیقات اربدابی و
بنی عامری در سال  4331نشان داد که غلظتهای  3/75و  4در ه ار
کنهکش گیاهی جی سی مایت میتوان .در کنارل کنه تدارتن خیدار و
کنه حنایی گوجه فرنگی گلخانهای موثر باش .که از نظر غلظت مدورد
اساداد با تحقیق حاضر اخاالف زیادی (حد.ود  3تدا  1برابدری) دارد
حال آنکه در تحقیق دیگری کنهکش جی سی مایت روی کنه تدارتن
نیشکر در خوزساان با غلظت  4لیار در هکاار جی سی مایت در زمدان
های  21و  18ساعت بی .از تیمار موثر بود و تداوت میندیداری بدین
اوبرون و انوی.ور مشاه .نگردی )13( .که غلظت و نادایج حاصدله بده
ناایج حاضر ن دیک تر میباش .همچنین در پژوهش دیگدری ترکیدب
جی سی مایت با غلظت  44/7در ه ار علیه کنه تارتن دو لکهای روی
گل همیشه بهار مورد اساداد قرار گرفاه و کارایی بسیار مطلدوبی نید
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 ارزیابی كنهكش گیاهی حاوی روغن پنبه دانه و میخک علیه كنه تارتن دو لکهای سیب،میرزائی و همکاران

ی برای اساان. درص71 اساانهای تهران و خراسان رضوی و بیش از
 از آنجایی که.اصدهان در کنارل کنه تارتن دولکهای سیب ثیت گردی
 کارایی باالیی داشاه و توانساه این آفت را به، این ترکیب گیاهی بود
ای مناسیی جهدت اسداداد و حادی.ی. کان. میتوان،.خوبی کنارل کن
 از طدرف دیگدر.یمی باشد.جایگ ینی با آفتکشهدای شدیمیایی قد
اشاه و با توجه. در ه ار اخاالف مینیداری ن3  در ه ار نی با5 غلظت
به بحث ه ینههای کنارل و اساداد از غلظتهای قابل قیدول پدایین
 در هد ار پسدت اوت3 تر در قالب اصول کنارل تلدیقی آفات غلظدت
جهت کنارل این آفت توصیه میگردد

سپاسگزاری
 و. میباشد374333 این پژوهش نایجه طر تحقیقاتی به شمار
با اساداد از اعایارات پژوهشی مهسسه تحقیقات گیدا پ شدکی کشدور
ردانی را دارید.ینوسدیله نهایدت تشدکر و قد. است که ب.انجام ش

)3(  است.داشاه و هیچ گونه تاثیر گیا سوزی گ ارش نگردی
 ترکییات گیاهی روز به روز بیشار توسدیه.بنابراین به نظر میرس
 تج یه سریع،م وجود اثرات سوء و مندی بر طیییت.یافاه و به دلیل ع
ف.م تاثیر سوء بر جمییدت غیرهد. در خاك و آب و ع.م باقیمان.و ع
 بده.) در نهایت بای44( .جایگ ین مناسیی برای سموم شیمیایی باشن
این نکاه اشار کرد که با توجه به اینکده اسداداد از آفدتکدشهدای
شیمیایی (به خصو انواع طیف وسیع) باعث کداهش تندوع زیسدای
 و در نایجه عملکرد و فیل و اندیاالت اکوسیسا را تحدت تد ثیر.ش
 پسدت اوت.) اساداد از آفتکشهدای گیداهی همانند45( .قرار دهن
اری در سیسا های زراعی گردد. در این زمینه باعث حدظ پای.میتوان
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Introduction: One of the major pests of apple trees all-around of Iran is two-spotted spider mites (TSM,
Tetranychus urticae Koch (1836)). This pest reported from Gorgan and Mazandaran areas for the first time. This
cosmopolitan mite is reported in almost all parts of the country and found in all countries of the world on more
than 150 economic plant species. This pest has been causing damage to the farmer in various apple orchards in
the country every year. Because of high rate of fecundity, high population density, short life cycle and develop
resistance to pesticides, TSM is an invasive pest on apple trees and difficult to control. Also, due to the
continued use of various broad-spectrum chemical insecticides / Acaricides to controlling this pest, in addition to
making the potential of resistance, it has also eliminated natural enemies. Up to date no botanical acaricides has
been registered on TSM in apple orchards of Iran. Accordingly, Pestout ® as a botanical acaricide to control the
active stages of TSM at two concentrations and in comparison to spirodiclofen and fenazaquin were evaluated in
three provinces of Tehran, Isfahan and Khorasan Razavi in 2018.
Materials and Methods: During 2018, Pestout® contain cottonseed and clove oils as a botanical acaricide to
control the active stages of TSM at concentrations of 3 and 5 ml/l and in comparison of spirodiclofen SC 24%
(Envidor®) 0.5 ml/l, fenazaquin SC 20% (Pride®) 0.5 ml/l and control (spraying) were evaluated in three
provinces of Tehran, Isfahan and Khorasan Razavi in 2018. The experiment was carried out in a randomized
complete block design with three replications (each replicate containing two trees variety yellow with the same
conditions) for each treatment. Sampling was taken 1 day before and after spraying, at 3, 7 and 14 days’ intervals
from 40 leaves of each experimental unit. Then the immature and female adults of spider mites in the leaves
were counted and registered by using binocular in Agricultural Zoology Research Laboratory of the Iranian
research institute of plant protection and also in Isfahan and Khorasan Razavi provinces. Data obtained from
sampling were corrected by Henderson-Tilton formula. The normality of the data was evaluated using SAS
software and Kolmogorov-Smirnov test. After analysis of variance using one-way ANOVA in SAS software
mean comparison was performed by Duncan’s multiple range test in SAS 9.4 software.
Results and Discussion: The analysis of variance showed that there was a significant difference between all
treatments with control in three provinces across all days. Based on the results obtained in Tehran province, both
concentrations of Pestout (With more than 82% mortality) besides of Envidor (with more than 86% mortality)
were most efficient in all days after spraying. In Isfahan province, the efficacy of Pestout in both concentrations
were in the same group with Envidor and Pride. On the other hand, no significant differences were observed
between the abovementioned treatments in all days. In fact, for all four treatments acceptable performance
recorded. In this province, the mean mortality of 3 ml/l Pestout varied between 74% to 80% during the test days
and for concentrations 5 ml/l were 77% to 82%. In Khorasan Razavi province, the efficacy of Pestout 5 ml/l on
3, 7 and 14 days after treatment were more than 92%, 94% and 89% mortality, respectively. Also, mean
mortality at concentrations 3 ml/l were recorded 84.70%, 89.91% and 82.16%, respectively. Therefore, both
concentrations in this province had a good efficacy.
Conclusion: Poor orchard management and the effects of climate change, are increasing pest problems,
including TSM incidence, in Iranian orchards. Increased chemical pesticide use is leading to greater occurrence
of pest resistance, insufficient control and increased production costs are some of the problems. The registration
1- Assistant Professor, Agricultural Zoology Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection,
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and implementation of low risk and effective botanical pesticides are one of the best methods for solving the
problem and make a great IPM program in the orchards. Therefore, in the present study, it can be concluded that
Pestout is a good candidate for controlling the two-spotted spider mite on apple trees, and the concentration 3
ml/l of this compound is recommendable in Iran.
Keywords: Apple, Botanical acaricide, Pestout, Two-spotted spider mite

نشریه پژوهشهای حفاظت گیاهان ایران (علوم و صنایع كشاورزی)

Journal of Iranian Plant Protection Research
Vol. 35, No. 4, Winter 2022, P. 457-468

جلد  ،53شماره  ،4زمستان  ،1444ص434-464 .

مقاله پژوهشی

نشانگرهای ریزماهوارهای و کاربرد آن در تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی جمعیتهای بالتوری سبز
(Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) )Neuroptera:Chrysopidae
فاطمه عبداالحدی -1علی نقی میرمویدی -*۲صمد جمالی -۳لیال

زارعی۴

تاریخ دریافت0300/09/90 :
تاریخ پذیرش0099/90/39 :

چکیده
مطالعات کمی روی تنوع و ساختار ژنتیکی دشمنان طبیعی آفتها که به عنوان عوامل کنترل زیستی نیز شناخته م یش وند ،در کش ور انا اش ش د
است .این پژوهش با هدف مقایسه تنوعژنتیکی جمعیتهای بالتوریسبز  Chrysoperla carneaانااش شد .جمعیته ای متتف ا از ار ارد اس تان
کشور شامل استانهای آذربایاانشرقی ،آذربایاانغربی ،اصفران ،کرمان ،کرمانشا  ،لرستان ،مازندران ،گ یالن ،هرمزگ ان ،تر ران ،کردس تان ،ش یراز،
زناان و همدان جمعآوری شدند .این جمعیتها با جمعیتهای هفندی با استفاد از  01نشانگر مولکولی  ISSRمقایسه شدند .بیشترین درصد اندشکفی
مربوط به جایگا ژنی  UBC-809به میزان  88/88درصد و کمترین آن متعفق به جایگا ژنی  UBC-886به میزان  33/33درصد بود .کمترین فاصفه
ژنتیکی جمعیت هفندی با جمعیتهای مورد مطالعه ،مربوط به جمعیت استان گیالن و بیشترین فاصفه ژنتیکی با جمعیت استان کرمان بود .میانگین تعداد
آلل ،برای جمعیت هفندی ،گیالن و کرمان بهترتیب معادل 4/0 ،6/6 ،6/9 ،و میانگین تعداد آلل موثر 0/40 ،0/48 ،و  0/09بدست آم د .مطالع ه حاض ر
نشان داد که نشانگرهای  ISSRدر مطالعه تنوعژنتیکی این حشر کارایی باالیی دارند.
واژههای کلیدی :بالتوریسبز ،تنوع ژنتیکی ،جایگا ژنی ،جمعیت جغرافیاییISSR ،

مقدمه

0

ب التوریه ای س بز ) Chrysoperla carnea (S.از خ انواد ی
) ،)Chrysopidaeراس تهی ( )Neuropteraو زی رراس تهی
( )Hemerobiiformمیباشند .ای ن خ انواد دارای زی رخ انواد ه ای
 Chrysopinae, Apochrysopinae,Chrysopinaeب ود و ب ا
داشتن  81جنس و  0011گونه در تماش نقاط دنیا انتشار یافته اس ت و
تا کنون به عنوان بزرگترین خانواد از این راسته شناسایی شد اس ت
( ۵و  .)03الروهای بالتوریسبز بعنوان شکارای شتهها ،سفید بالکها،
تریپسها و الرو پروان هه ا ک ارآیی داش ته و در بس یاری از کش ورها
رهاسازی بالتوریها برای کنترل آفات متتفا صورت میگی رد (.)03
در ایاالت متحد امریکا کنترل بیولوژیکی با استفاد از بالتوریسبز در
 0 ،0و  -3بهترتیب دانشاوی دکتری حشر شناسی کشاورزی ،استاد و دانشیار گرو
گیا پزشکی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگا رازی ،کرمانشا
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دانشگا رازی ،کرمانشا
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مورد کنترل بیول وژیکی آف اتی از قبی ل شپش ک آردآل ود ،ش تهه ا و
زنارکها صورت گرفت ه اس ت ( .)03کت ا ه ای متع ددی در م ورد
پرورش و رهاسازی بالتوریهای سبز به ااپ رسید که کتا مرب وط
به مک ایون و همکاران یکی از برت رین آنر ا در ای ن زمین ه بش مار
میآی د ( )06در کش ور ای ران ت ا س ال  0110ح دود ار ل گون ه از
ب التوریه ای خ انواد کریزوپی د شناس ایی ش د اس ت ( .)08ای ن
ش کارگره ا ب ه دالیف ی ،از جمف ه مقاوم ت نس بی در براب ر برخ ی
آفتکشها ،امکان تولید انبو  ،پراکنش جغرافیایی و دامنه میزب انی در
کنترل بیولوژیک مورد توجه قرار گرفتهان د .فعالی ته ای انس انی ب ر
فراوانی انداز جمعیت بسیاری از گونهها و پراکنش جغرافیایی آنها اثر
گذاشته است .امروز انتقال ،تکثیر مص نوعی و انق را گون هه ا ب ه
امری معمول تبدیل شد  ،بنابراین الزش است که اثر ای ن موض وع ب ر
تنوع ژنتیکی و پراکنش افراد در یک جمعیت مورد بررسی ق رار گی رد
( .)7در نتیاه شناخت ترکیب طبیعی و ساختار ژنتیکی جمعیت گونهها
امری ضروری به نظر میرسد ( .)00جمعیت به ماموع ه متن وعی از
ژنها گفته میشود ک ه ع وامفی همچ ون فاص فه نس له ا ،ش رای
نامناسب آ و هوائی و از بین رفتن زیستگا ها منار به کاهش انداز
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جمعیتهای موثر و در نتیاه کاهش تن وعژنتیک ی م یگ ردد و ای ن
موضوع خطر انقرا گونهها را افزایش میدهد ( .)8از نظر اقتص ادی
 C. carneaیکی از مرمترین گونههای خانواد کریزوپی د محس و
میگردد .لذا برنامهریزی و اعمال مدیریت الزش برای حفاظ ت ذخ ایر
ژنتیکی آن بسیار مرم میباشد .صفات مرفومتریک و مریستیک ب رای
مطالعات اولیه بررسی ساختار ذخایر استفاد میشد .ب ا گذش ت زم ان
مارکرهای مولکولی که متآثر از فاکتورهای محیطی نبودند مورد توج ه
قرار گرفتند .از جمفه این مارکره ا ،مارکره ای  DNAریزم اهوار ای
( (Microsatelliteهس تند ک ه قادرن د پف یمورفیس م موج ود در
جمعیتهای حشرات را نشان دهند ( 0۵ ،01 ،09 ،0۵ ،04 ،03و .)08
هم انین مارکرهای 0ISSRنیز دز طیا گسترد ای از حش رات ق ادر
به تعیین مقدار پفی مورفیسم در جمعیتهای مورد مطالعه ب ود اس ت
( 31 ،06 ،00 ،01 ،6و  .)34گسترش برنام هه ای م دیریتی و انا اش
فعالیتهای بازسازی ذخایر بالتوری هنگامی میتواند مفی د باش د ک ه
تنوعژنتیکی ساختار جمعیت آن گونه به خوبی مورد بررسی قرار گیرد.
برای انتتا جمعیتهای دهند ژن در تکثیر مص نوعی در خص و
ساختار جمعیت و در امر بازسازی ذخایر نیاز به اطالعات ض روری ب ه
نظر میرسد ( .)00اهمیت این مطالعه از این واقعیت به خوبی ش ناخته
میشود که س ازگاری ه ر جمعی ت بس تگی ب ه پتانس یل فن وتیپی و
اکولوژیکی آن دارد و موفقیت در زمینه کنترل آفات توس یک عام ل
بیولوژیک به طور مستقیم به انتتا جمعیت مناس ب بس تگی دارد و
زمانی ایااد میشود که عوامل فشار محیطی با ظرفی ته ای مرب وط
مطابقت داشته باشند .بنابراین دانستن ساختار ژنتیکی آنها در فرآین د
انتتا جمعیت کنترل آفات اهمی ت زی ادی دارد ( .)4تن وع ژنتیک ی
بستر اساسی تکامل را فراهم میکن د ،ب ا ای ن ح ال مطالع ات کم ی
تاثیرات تغییرات اقفیمی بر تنوع ژنتیکی جمعیتهای حشرات مفی د را
ارزیابی میکنند .هدف از این پژوهش بررسی ساختار و تن وع ژنتیک ی
جمعی ته ای  C. carneaدر ش رای اقفیم ی متف اوت و شناس ایی
پتانسیل تحقیقات آیند بر نقش بالقو تنوع ژنتیک ی در عمفک رد ای ن
حشرات مفید است.

مواد و روشها
جمعآوری نمونه

در ما های اردیبرشت تا اواخر آبان ما س اله ای 039۵ -0397
نمون هه ای م ورد مطالع ه از من اطق متتفف ی از اس تانه ای
آذربایاانشرقی ،آذربایاانغربی ،اصفران ،کرمان ،کرمانشا  ،لرستان،
مازندران ،گیالن ،هرمزگان ،ترران ،کردستان ،فارس ،زناان و همدان
جمعآوری شدند (جدول  .)0نمون هب رداری در ط ول روز ب ا ت ور زدن
1- Inter simple sequence repeats

بصورت جارویی روی یوناه ،و در طول شب با اس تفاد از تف هن وری
صورت گرفت .نمونهبرداری از مزارع یوناه هر منطقه صورت گرف ت.
در کل  0111نمونه جمعآوری گردید و از ه ر اس تان  07ع دد ب رای
مطالعات مولک ولی انتت ا گردی د .گون هه ای جم عآوری ش د ب ا
تفهنوری ،در اتانول مطفق نگرداری ش د و ب اقی ب ه ص ورت اتال ه و
تعدادی به صورت خشک بین پدهای پنبهای دوالیه نگرداری ش دند.
دسترسی به نمونههای هفندی که از شرر و دانشگا واگنی نگن هفن د
بود به تعداد  ۵1عدد با مساعدت پارک عفم و فنآوری استان هم دان
از طریق شرکت تکنو آگرو محقق گردید .ک ه از ای ن تع داد  07ع دد
برای مطالعات مولکولی انتتا شدند.
استخراج DNA

اس تترا  DNAنمون ه ب ا اس تفاد از ()T0PAZ Inc
 General Genomic DNA Purification kitو ب ر اس اس
کتابچهی راهنمای آن با اندکی تغییرات ص ورت گرف ت .بع د از ای ن
مرحفه ارزیابی کمیت و کیفیت  DNAاستتراجی انا اش ش د .جر ت
مشاهد کیفیت  DNAاز ژل آگارز  0درصد استفاد شد.
TOP

واکنن ز جنرهننر ی پلنن مننراج ( Polymerase Chain

)Reaction

براساس مطالعات قبفی انااش شد به منظور بررسی تنوع ژنتیک ی
تعداد  01آغازگر انتتا گردی د .ن اش ،ت والی ،دم ای اتص ال و س ایر
خصوصیات تم اش آغازگره ا در (ج دول  )0آورد ش د اس ت .اج زای
واکنش زنایر پفیمراز در حام  0۵میکرولیتر تری ه ش د ک ه ش امل
 0/۵میکرولیتر بافر  0 ،)01X) PCRمیکرولیتر از دیانای ژنومی (ب ا
غفظت  31نانوگرش در میکرولیتر) 0 ،میکرولیتر کفرید منیزیم (با غفظت
 ۵1میفیمول) و  0/۵میکرولیتر جایگا ژنی با غفظت  0پیکومول1/0 ،
میکرولیتر آنزیم  1/0 ،Taq DNA Polymeraseمیکرولیتر DNTP
(با غفظت 01میفیمول) و  06میکرولیتر آ مقطر اس تریل ب ود .م واد
مورد استفاد از شرکت تکاپو زیست تری ه ش دند .تکثی ر در دس تگا
ترموسایکفر  Bio RAD,C 1000TM Thermal Cyclerو ارخ هه ا
بدین شرح انااش شد .یک ارخه واسرشتس ازی اولی ه در دم ای 94
درجه سانتیگراد به مدت  311ثانیه 3۵ ،ارخه شامل واسرشتس ازی
در دمای  94درجه سانتیگراد به م دت  48ثانی ه ،اتص ال آغ ازگر در
دمای  ۵۵درجه سانتیگراد (بسته به نوع آغازگر) ب ه م دت  61ثانی ه،
مرحفه بس به مدت  001ثانیه در دمای  70درجه سانتیگ راد و ی ک
ارخه بس نرایی به مدت  711ثانیه در دمای  70درجه س انتیگ راد
قرار گرفت .فرآورد های زنایر ای پفیمراز با اس تفاد از ژل آگ ارز 0
درصد در محفول اتیدیوش بروماید یک نانوگرش بر میفیلیتر رنگآمی زی
شدند (.)3
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جدول  -1مختصات جغرافیایی مناطق نمونهبرداری
Table 1- Sampling localities and their geographical coordinates
Code

کد شهر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Longitude

Latitude

City

Province

ارتفاع

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

شهرستان

استان

Height
1348
1340
1136
1188
1572
1192
1575
2215
1833
212
3
24
42
94
29
1351
1468
556
1818
1748
1672
1451
1402
1331
1764
2275
1990
40
17
196
1862
950
2233
1546
1788
1836
1775
1989
1561
2105
807
1563

45.07627659
46.20708472
44.95974594
48.35929003
48.7501026
47.60903406
51.67157274
50.31752524
51.85222690
49.42928867
49.59250067
48.86927386
53.05876297
52.35124183
51.42130387
47.07410791
47.96530129
45.86860067
48.51516762
48.82193253
48.71226525
46.23764728
46.30374328
45.77383802
57.07261258
56.59894493
56.28292425
57.07321481
56.30798292
57.19104800
051° 25′35.00
051° 40′48.69
052° 07′00.70
048° 22′25.99
048° 46′03.02
048° 37′25.27
046° 17′ 22.05
046° 17′ 18.38
045° 58′ 42.11
051° 36′ 53.96
051° 34′ 44.82
053° 39′ 56.47

37.55321585
36.51512233
38.55179431
33.48868134
33.89813714
33.52941544
32.67210698
33.22605745
32.00734554
36.82289358
37.28079786
38.42208367
36.56611747
36.46981559
36.65428442
34.32365879
34.50332392
34.45758373
34.79881288
34.29290641
35.20000154
37.38950217
38.07847882
38.43060508
30.28451186
29.23494228
31.41029769
27.14554001
27.19463488
27.44130894
35° 49′54.15
35° 20′51.16
35° 43′44.11
36° 42′37.00
36° 26′32.37
36° 01′57.55
36° 10′ 22.60
35° 37′ 36.87
35° 55′ 43.60
29° 24′ 31.51
29° 36′ 54.32
28° 59′ 19.33

Urumia
Bukan
Khoy
Khorramabad
Borujerd
Kuhdasht
Isfahan
Khansar
Shahreza
Rudbar
Rasht
Astara
Sary
Amol
Chaloos
Kermanshah
Kangavar
Sarpol-zahab
Hamedan
Malayer
Kabudarahang
Maragheh
Tabriz
Marand
Kerman
Baft
Kuhbanan
Minab
BandarAbbas
Rudan
Tehran
Varamin
Damavand
Zanjan
Soltanieh
Ghydar
Saghez
Maryvan
Baneh
Shiraz
kazeron
Fasa

آذربایاان غربی

ترزیه و تحلهل داد ها

برای محاسبه شاخصهای ژنتیک جمعیت ،شامل؛ الا) تعداد آلل
مشاهد شد اندش کل و درص د آن تع ادل ه اردی–واینب ر) ،،
هتروزایگوسیتی مشاهد شد و مورد انتظار ) ،شاخص شانون ،تن وع
ژنینی ( )00و فواصل ژنتیکی از نرشافزار  )36( POPGENEو برای

Western Azerbaijan

لرستان
Lorestan

اصفران
Isfahan

گیالن
Gilan

مازندران
Mazandaran

کرمانشا
Kermanshah

همدان
Hamedan

آذربایاان شرقی
East Azerbaijan

کرمان
Kerman

هرمزگان
Hormozgan

ترران
Tehran

زناان
Zanjan

کردستان
Kurdistan

شیراز
Shiraz

انااش تازیه واریانس مولکولی بین و درون جمعیتهای مورد مطالع ه
و تعداد مطفو خوشه از نرشافزار GenAlex 6.استفاد ش د ( ،)04از
ن رشاف زار ) AMOVA(Analysis of molecular varianceب رای
بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیتها استفاد گردید.
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جدول  -2جایگاه ژنیهای نشانگر  ISSRاستفاده شده در این تحقیق باربوسا و همکاران ()2112
)Table 2- The list of ISSR - primers used by us (Barbosa et al., 2014

دمای اتصال

توالی جایگاه ژنی

)Annealing temperature (C°

)Sequence (5’ → 3

51
55
48
55
55
48
46
50
48
51

´5´-AGAGAGAGAGAGAGAGG-3
´5´-GTGTGTGTGTGTGTGTC-3
´5´-AGAGAGAGAGAGAGAGCA-3
´5´-GTGTGTGTGTGTGTGTCA-3
5´-ACACACACACACACACTA-3
5´-GGAGAGGAGAGGAGA-3
´5´-CTCCTCCTCCTCCTCGT-3
´5´-GAGCTCTCTCTCTCTCT-3
5´-GAGAGAGAGAGAGAGAT-3
5´-GAGAGAGAGAGAGAGAA-3

نتایج و بحث
ارزیابی کمی ت و کیفی ت  DNAاس تترا ش د نش ان داد ک ه
نمونههای  DNAاستترا شد از کمیت و کیفیت ب االیی برخ وردار
میباشند .تعداد کل باندها  64باند بود که  43باند ان دش کل بودن د.
دامنه انداز آلفی آغازگرهای م ورد بررس ی ب ین )bp( 0۵11 – 0۵1
متغیر بود .دامنه انداز آلفی آغازگرهای استفاد ش د در ای ن مطالع ه
دارای اختالفاتی نسبت به دامنه آلفی گزارش شد در مطالعات باربوسا
و همکاران ( )3بود است .از بین جایگا ژنیهای م ورد اس تفاد 01 ،
جایگا ژنی الگوی باندی واضح و قابل امتیازدهی تولید کردن د .تم اش
جایگا ژنی اندشکفی نشان دادند و این موضوع مطفوبیت اس تفاد از
آنها را افزایش میدهد .محتوی اطالع ات ان دش کفی ( )PICب ین
 1/310تا  1/643متغیر بود که بیشترین آن مربوط به آغازگر UBC-
 809و کمترین مقدار آن مربوط به آغازگر  UBC-812بود .ب ا وج ود
پنج آلل در جایگا  UBC-812و نه آلل در جایگا  UBC-809ای ن
نتیاه منطقی بهنظر میرسد (جدول  .)3به طور کفی باال بودن مق دار
محتوی اطالع ات ان دش کفی ( )PICنش ان دهن د ق درت ب االی
جایگا ها در تفکیک ژنوتیپها معادل تنوع ژنتیکی بود در مطالع های
که باربوس ا و همک اران در س ال  0104روی گون ه Chrysoperla
) externa (H) (Neuroptera, Chrysopidaeانااش دادن د از 011
پرایمر مورد استفاد  43پرایمر باندهای ض عیا 07 ،پرایم ر بان دهای
ان دش کفی و  06پرایم رUBC-809 (AG)8G, UBC-810 ،
(GA)8T, UBC-812 (GA)8A, UBC-817 (CA)8A, UBC818(CA)8G, UBC-819 (GT)8A, UBC-820 (GT)8C,
UBC-828(TG)8A, UBC-836 (AG)8YA, UBC-840
(GA)8YT, UBC-846(CA)8RT, UBC-849 (GT)8YA,
UBC-856 (AC)8YA, UBC-880(GGAGA)3, UBC-886
 VDV(CT)7 ,UBC-891 HVH(TG)7باندهای واضحتری تولی د

کردند ( .)3درصد باندهای ان دش کل نی ز ب ه ط ور می انگین 48/67
گزارش شد .از بین جایگا های ژنی مورد استفاد  ،بیشترین تعداد آلل
در سه جمعیت هفندی ،گیالن و کرمان در جایگ ا ژن ی UBC-809

نام پرایمر
Name of
Prime
UBC-809
UBC-820
UBC-836
UBC-849
UBC-856
UBC-880
UBC-886
UBC-891
UBC-810
UBC812

مشاهد شد (جدول  .)4بیشترین دامنه آلفی مربوط به هم ین جایگ ا
ژنی بود (شکل  .)0باال بودن فراوانی میانگین تعداد آلل مشاهد ش د
در این جایگا ژنی در مطالعات باربوسا و همکاران ( )3نیز گزارش شد
است که این موضوع حاکی از ان دش کفی ب االی ای ن جایگ ا ژن ی
میباشد.
نمونه الگوی باندی محصوالت  ISSR-PCRب ر روی ژل آگ ارز
( ٪0آغازگر  .)UBC-809اعداد در شکل مربوط به مکانهایی اس ت
که در جدول  0شرح داد شد است.
نتایج حاصنل اج ترزینه کتسنتر براسنا

نانان ر ISSR

()Inter Simple Sequence Repeats
نتایج حاصل از تازیه کالستر جمعیتهای مورد مطالعه براس اس
ضریب تشابه جاکارد در (شکل  )0ارایه داد شد است .جمعی ته ای
مورد مطالعه در سه گ رو ق رار گرفتن د .جمعی ت هفن دی ب ه هم را
جمعیت استانهای گیالن ،مازندران ،خ رشآب اد و آذربایا انش رقی و
غربی در گ رو اول و جمعی ته ای اس تانه ای کرم ان ،سیس تان،
اصفران و شیراز در گ رو دوش و جمعی ته ای اس تانه ای هم دان،
زناان ،کرمانشا  ،ترران و کردستان در گرو سوش قرار گرفتند .مقادیر
عددی فاصفهژنتیکی بین جمعیته ا پ ایین و ح اکی از ش باهت زی اد
جمعیتهای مورد مطالعه بود .براساس درخت فیفوژنی ترسیم شد ب ا
اس تفاد از داد ه ای حاص ل از نش انگر ( ISSRش کل  0و  )3ک ه
جمعیتهای مورد مطالعه را در س ه گ رو ق رار داد .فواص ل ژنتیک ی
پایین بین جمعیتهای این جنس نیز توس ولز ( )3۵و سایر محقق ین
گزارش ش د اس ت .ول ز ار ار گون ه از ب التوریه ای س بز ج نس
 Chrysoperlaرا از نظر تنوع در هفد مکان جایگا قاب ل تش تیص
الکتروفورزی مورد بررسی قرار داد .از اهداف مورد مطالعه میتوان ب ه
بررسی میزان تنوع ژنتیکی بین دو گونه سیبفینگ C. plorabunda
) (Fو ( C. johnsoni (Hو مقایسه این دو گون ه ب ا C. downesi
) (S.را برشمرد .فاصفه ژنتیکی نی و راجر در بین کل جمعیت تف اوت
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اس روش UPGMA

معن یداری نداش ت .تازی ه کالس تر براس
نمونههای م ورد مطالع ه  C. Plorabundaو  C.johnsoniرا در دو
خوشه مازا قرار نداد.
برای تعی ین نح و پ راکنش نش انگر  ISSRآزم ون تازی ه ب ه
مولفههای اصفی انااش گرفت .مقادیر ویژ م اتریس ش باهت ،درص د
تامعی تغیی رات توجی ه ش د توس مولف هه ای مس تقل و می زان
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تغییراتی که توس هریک از ای ن مولف هه ا نش ان داد م یش ود در
(جدول  )۵آورد شد است 011 .درصد از تغیی رات توس  01مولف ه
اول توجیه شدند .مولفهی اول ،دوش و سوش به ترتیب  01/۵7 ،07/68و
 03/10درصد از کل تغییرات را توجیه کردند .این مولفهها به ص ورت
مستقل از یکدیگر ،و هر کداش درصدی از تن وع را ک ه توس مولف ه
اصفی قبفی توجیه نشد بود ،را توجیه کردند.

شکل  -1نمونه الگوی باندی محصوالت  ISSR-PCRبر روی ژل آگارز  2درصد (آغازگر )UBC-809

اعداد موجود در شکل مربوط به مکانهایی است که در جدول  0شرح داد شد است.
)Figure 1- The sample of band pattern of ISSR-PCR products on 2% agarose gel (UBC-809 primer
The numbers in figure corresponds to locations described in Table 1.
جدول  -3نتایج حاصل از بررسی چندشکلی در جمعیتهای مختلف  Chrysoperla carneaبا استفاده از نشانگرهای ISSR
Table 3- Polymorphism in different populations of Chrysoperla carnea by use of ISSR primers

درصد چندشکلی

محتوای اطالعات چندشکلی

Polymorphism
Percentage

Polymorphic
information content
)(PIC

88.88
75
71.42
66/66
66.66
57/14
33/33
80
60
60

0.643
0.615
0.572
0.464
0.444
0.521
0.391
0.320
0.311
0.302

تعداد باندهای چند-
شکل
The number of
polymorphic
bands

8
6
5
4
4
4
2
4
3
3

دامنه اندازه
تعداد کل باندها
The total
number of
bands

9
8
7
6
6
7
6
5
5
5

آللی مشاهده

نام آغازگر

شده

Name of primer

The size
range
of observed
allele
150-1400
220-1500
280-1200
300-1500
180-1500
170-1400
300-750
250-1100
300-700
210-1000

UBC-809
UBC-820
UBC-836
UBC-849
UBC-856
UBC-880
UBC-886
UBC-891
UBC-810
UBC-812
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 استفاده شدهISSR  میانگین تعداد آلل مشاهده شده و موثر آغازگرهای نشانگر-2 جدول
Table 4- Mean number of observed and effective alleles of ISSR marker primers used

6.4
4.8
5.5
5.4
5.9
1.41 1.30 1.29
1.35
1.37
 میانگین تعداد آلل موثرn.e  میانگین تعداد آلل مشاهد شد و:n.o

UBC-809

UBC-836

UBC-849

UBC-856
5.35
1.34

UBC-886

UBC-891
5.1
1.35

UBC-812

UBC-810
4.9
1.28

UBC-820

UBC-880
5.7
1.36

6.8
1.45

n.o
n.e

n.o: average number of observed alleles and n.e: average number of effective alleles

 و براساس ضریب تشابهجاکارد براساس کدهای تعریف شده درUPGMA  با استفاده از روشISSR  دندروگرام حاصل از نشانگرهای-2 شکل
1 جدول
Figure 2-Cluster analysis based on UPGMA using Jaccard similarity coefficient. The numbers in figure corresponds to
locations described in Table 1

ISSR  نمودار پراکنش جمعیتهای مورد مطالعه با استفاده از نشانگر-3 شکل
Figure 3- Distribution chart of studied populations using ISSR marker
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جدول  -5مقادیر ویژه حاصل از تجزیه به مولفه¬های اصلی براساس نشانگر ISSR
Table 5- Eigenvalues obtained from principle component analysis based on ISSR primer

واریانس تجمعی

درصد واریانس

مقادیر ویژه

مولفه های اصلی

Cumulative
variance
27.68

)Variance (%

Eigenvalues

Principal
components

27.68

2.13

مولفه اول

48.25

20.57

1.30

First component

مولفه دوش
Second component

با توجه به جایگا هایژنی به ازای جمعی ته ا ،بیش ترین می زان
شاخص شانون در جایگ ا ژن ی  UBC-809جمعی ت اس تان گ یالن
( )1/۵3و کمترین می زان ای ن ش اخص در جایگ ا ژن ی UBC-812
جمعیت استان کرمان ( )1/14مشاهد گردید .با توجه به وجود نه آل ل
در جایگا ژنی  UBC-809جمعیت استان گ یالن و وج ود دو آل ل در
جایگا ژنی  UBC-812جمعیت کرم ان ،وج ود بیش ترین و کمت رین
میزان شاخص شانون در این جمعیتها منطقی به نظر میرس د .ای ن
مقدار برای جمعیت هفندی ( )1/۵8محاسبه گردید .بیشترین میزان H
(تنوع ژنین ی) در جایگ ا ژن ی  UBC-809جمعی ت اس تان گ یالن
( )1/3۵و کمت رین مق دار آن در جایگ ا ژن ی )1/119( UBC-812
جمعیت استان کرمان مشاهد گردید .این مقدار برای جمعیت هفن دی
( )1/39محاسبه گردید .بیشترین میزان هتروزایگوسیتی مشاهد ش د
( Hoدر جایگ ا ژن ی  UBC-809جمعی ت اس تان گ یالن ( )1/49و
کمت رین می زان هتروزایگوس یتی مش اهد ش د ( )Hoمرب وط ب ه
جایگا ژنی  UBC-812جمعی ت اس تان کرم ان ( )1/130م یباش د.
همچن ین ،بیش ترین می زان هتروزایگوس یتی م ورد انتظ ار ( )Heدر
جایگا ژنی  UBC-809جمعیت استان مازن دران ( )1/۵79و کمت رین
میزان هتروزایگوسیتی مورد انتظار (  )Heدر جایگ ا ژن ی UBC-886
جمعیت استان هرمزگان ( )1/134مشاهد گردید .آغازگر UBC-809
ب ا توج ه ب ه وج ود  9آل ل در ای ن جایگ ا و بیش ترین می زان

هتروزایگوسیتی مورد انتظار و مشاهد شد  ،برترین جایگا ژنی جرت
بیان تنوعژنتیکی در جمعیتهای  C. carneaمیباشد .در این تحقیق
تعادل هاردی–واینبر ،برای تماش جایگ ا ه ای ژن ی ،ب ا اس تفاد از
آزمون کای اسکوئر ( ) χ2جمعیتهای مورد مطالعه مورد بررسی ق رار
گرفت .ب ا توج ه ب ه ف ر ( H0وج ود تع ادل در جمعی ت) در ب ین
جایگا هایژنی ،بیشترین می زان تع ادل در جایگ ا ژن ی UBC-809
مشاهد گردید .تعدادی از جمعیتها و جایگا ه ا در تع ادل ه اردی–
واینبر ،قرار داشته و تعدادی دیگر دارای انحراف معنیداری از تعادل
هاردی–واینبر ،بودند .عفت انحرافات از تعادل ه اردی -واینب ر ،را
میتوان ناشی از حضور برخی از عوامل برهم زنند مانند ناکافی بودن
تعداد نمونه ها ،امکان وجود آلله ای تکثی ر نش د  ،دانس ت ( 0و .)6
انحراف معنیدار از تعادل ه اردی-واینب ر ،در جمعی ته ای ایران ی
نسبت به جمعیت هفندی در تعداد بیشتری از لوکوس ها مشاهد ش د.
مطالعات صورت گرفته بر تنوعژنتیک ی حش رات اطالع ات ک امفی از
متازن ژنتیکی و تاثیر از بین رفتن زیستگا های بومی در اختیار بشر
قرار میدهد ( .)07مطالعه حاضر اولین مطالعه ارزی ابی ای ن گون ه ب ا
استفاد از نشانگرهای ریزماهوار میباشد .نتایج این پژوهش حاکی از
کارایی روش  ISSR-PCRدر بررسی پفیمورفیسم این گونه بود.

جدول  -6میانگین تعداد آلل مشاهده شده و موثر در جمعیتهای Chrysoperla carneaاستانهای مورد مطالعه
Table 6- Mean number of observed and effective alleles in Chrysoperla carnea populations of the studied provinces
هرمزگان

همدان

مازندران

کرمانشاه

گیالن

کرمان

لرستان

آذربایجان غربی

آذربایجانشرقی

اصفهان

Hormozgan

Hamedan

Mazandaran

Kermanshah

Gilan

Kerman

Lorestan

W.Azerbaijan

E.Azerbaijan

Esfahan

4.5
1.20

5.8
1.26

6.3
1.36

5.1
1.25

6.6
1.41

4.1
1.19

6.1
1.35

5.5
1.27

5.6
1.26

n.o 4.9
n.e 1.25

 :n.oمیانگین تعداد آلل مشاهد شد و  :n.eمیانگین تعداد آلل موثر
n.o: average number of observed alleles and n.e: average number of effective alleles
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ادامه جدول  -6میانگین تعداد آلل مشاهده شده و موثر در جمعیتهای  Chrysoperla carneaاستانهای مورد مطالعه
Table 6(continued)- Mean number of observed and effective alleles in Chrysoperla carnea populations of the studied
provinces

تهران

شیراز

زنجان

کردستان

Tehran

Shiraz

Zanjan

Kurdistan

5.4
1.23

5.1
1.20

5.7
1.27

5.3
1.24

در مطالعات متتفا برای سایر راستههای حشرات نیز از تع دادی
از پرایمرهای این تحقیق استفاد شد  ،که از آن جمف ه م یت وان ب ه
جایگا ژنی  UBC-809برای راستههای پروانهه ا و س تتبالپوش ان
( 08 ،0و  )30و  UBC-812و  UBC819برای راسته نیمب االن ()30
اشار کرد .در این مطالعه نمونههای جم عآوری ش د از اس تانه ای
گیالن و مازندران و لرستان مقدار باالتری از تعداد آللها و شاخصها
را به خود اختصا دادند .از دالیل این موضوع میتوان به باال ب ودن
سطح پوشش گیاهان بومی در این مناطق اشار کرد (.)3
با توجه به جایگا هایژنی ب ه ازی جمعی ته ا ،بیش ترین می زان
شاخص شانون در جایگ ا ژن ی  UBC-809جمعی ت اس تان گ یالن
( )1/۵3و کمترین می زان ای ن ش اخص در جایگ ا ژن ی UBC-812
جمعیت استان کرمان ( )1/14مشاهد گردید .با توجه به وجود نه آل ل
در جایگا ژنی  UBC-809جمعیت استان گ یالن و وج ود دو آل ل در
جایگا ژنی  UBC-812جمعیت کرم ان ،وج ود بیش ترین و کمت رین
میزان شاخص شانون در این جمعیتها منطقی به نظر میرس د .ای ن
مقدار برای جمعیت هفندی ( )1/۵8محاسبه گردید .بیشترین میزان H
(تنوع ژنین ی) در جایگ ا ژن ی  UBC-809جمعی ت اس تان گ یالن
( )1/3۵و کمت رین مق دار آن در جایگ ا ژن ی )1/119( UBC-812
جمعیت استان کرمان مشاهد گردید .این مقدار برای جمعیت هفن دی
( )1/39محاسبه گردید .بیشترین میزان هتروزایگوسیتی مشاهد ش د
( )Hₒدر جایگ ا ژن ی  UBC-809جمعی ت اس تان گ یالن ( )1/49و
کمت رین می زان هتروزایگوس یتی مش اهد ش د ( )Hₒمرب وط ب ه
جایگا ژنی  UBC-812جمعی ت اس تان کرم ان ( )1/130م یباش د.
همچن ین ،بیش ترین می زان هتروزایگوس یتی م ورد انتظ ار ( )Heدر
جایگا ژنی  UBC-809جمعیت استان مازن دران ( )1/۵79و کمت رین
میزان هتروزایگوسیتی مورد انتظار ( )Heدر جایگ ا ژن ی UBC-886
جمعیت استان هرمزگان ( )1/134مشاهد گردید.آغازگر UBC-809
ب ا توج ه ب ه وج ود  9آل ل در ای ن جایگ ا و بیش ترین می زان
هتروزایگوسیتی مورد انتظار و مشاهد شد  ،برترین جایگا ژنی جر ت
بیان تنوعژنتیکی در جمعیتهای  C. carneaمیباشد .در این تحقیق
تعادل هاردی–واینبر ،برای تماش جایگا هایژنی ،با استفاد از آزمون
کای اسکوئر ( ( χ2جمعیتهای مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به فر ( H0وجود تعادل در جمعی ت) در ب ین جایگ ا ه ای

هلندی
Dutch
n.o 6.9
n.e 1.48

ژنی ،بیشترین میزان تعادل در جایگا ژنی  UBC-809مشاهد گردید.
تعدادی از جمعیتها و جایگا ها در تعادل هاردی-واینبر ،قرار داشته
و تعدادی دیگر دارای انحراف معنیداری از تعادل ه اردی–واینب ر،
بودند .عفت انحرافات از تعادل هاردی -واینبر ،را میت وان ناش ی از
حضور برخی از عوامل برهم زنند مانند ناکافی بودن نمونهها ،امک ان
وجود آللهای تکثیر نشد دانس ت ( .)09انح راف معن یدار از تع ادل
هاردی-واینبر ،در جمعیتهای ایرانی نسبت به جمعی ت هفن دی در
تعداد بیشتری از لوکوسها مشاهد شد .مطالع ات ص ورت گرفت ه ب ر
تنوعژنتیکی حشرات اطالعات کامفی از متازن ژنتیکی و تاثیر از ب ین
رفتن زیستگا های بومی در اختیار بشر قرار م یده د ( .)07مطالع ه
حاضر اول ین مطالع ه ارزی ابی ای ن گون ه ب ا اس تفاد از نش انگرهای
ریزماهوار میباشد .نتایج این پژوهش حاکی از ک ارایی روش ISSR-
 PCRدر بررسی پفیمورفیسم این گونه بود .در مطالعات متتفا برای
سایر راستههای حش رات نی ز از تع دادی از پرایمره ای ای ن تحقی ق
استفاد شد  ،که از آن جمفه میتوان به جایگا ژنی  UBC-809برای
راستههای پروانهها و ستت بالپوشان توس س ایر محقق ین ( 09 ،0و
 )30و  UBC-812و  UBC819برای راس ته ن یمب االن ( )30اش ار
کرد .در این مطالعه نمونههای جمعآوری شد از استانهای گ یالن و
مازندران و لرستان مقدار باالتری از تعداد آللها و شاخصها را به خود
اختصا دادند .از دالیل این موضوع میتوان ب ه ب اال ب ودن س طح
پوشش گیاهان بومی در این مناطق اشار کرد ( .)3سعی برآن شد که
تماش نمونهها از مزارع یونا ه جم عآوری ش وند ت ا ش رای تغذی های
تقریبا یکسانی بین نمونهها حاکم باشد .در نمونههای جمعآوری ش د
از مزارع یوناهای که اطراف آن پوشش گیاهی غنیتری وجود داشت
نسبت به نمونههای مزارع قرار گرفته بین زمینه ای کش اورزی ک ه
برای مبارز با آفات گیاهی از سموش کشاورزی استفاد م یش د تن وع
ژنتیکی باالتری دید شد .این نتایج با تحقیقات صورت گرفته توس
م ورالس و همک اران ( )01و نی ز مطالع ات باربوس ا و همک اران ()3
مطابقت داشت آنها عنوان داشتند که ارار گونه از بالتوریهای س بز
در برزیل وجود دارند ،که  C externaوسیعترین توزی ع جغرافی ایی را
در این کشور دارد .با استفاد از ژن میتوکندری س یتوکروش اکس یداز I
به عنوان یک نشانگر مولکولی ب ه بررس ی تن وعژنتیک ی گون هه ای
جمعآوری شد از محی های بومی و اکوسیستمهای زراعی پرداختن د.

عبداالحدی و همکاران ،نشانگرهای ریزماهوارهای و كاربرد آن در تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی جمعیتهای بالتوری سبز...

جمعیت به دست آمد از مناطق بومی نرخ باالتری از تن وعژنتیک ی را
در مقایسه با جمعیتهای موجود در اکوسیستمهای زراعی نش ان داد.
تغیی رات جمعیت ی در قال ب گس ترش جمعی ت در اکوسیس تمه ای
کشاورزی مشاهد شد ،در حالی که جمعیتهای موجود در محی های
بومی با گذشت زمان پایدار گ زارش ش دند .دالی ل ک م ب ودن تن وع
زنتیکی بین من اطق جغرافی ایی ع وامفی ا ون جری ان ژن ،عمفک رد
انسان ،عمفکرد بادها ،و پتانسیل تولید مث ل زی اد  C externaعن وان
شد .از نتایج بدست آمد استنباط میشود که اگرواکوسیستمها ،ممکن
است در از بین رفتن ساختار موجود در بین جمعیتها حتی در ص ورت
زندگی در اکوسیستمهای بومی نقش داشته باشند .در مطالع ه کن ونی
ما فاصفه ژنتیکی کم بین نمونههای جمعیت ها نشانگر ش باهت زی اد
تنوع ژنتیکی استانهای م ورد مطالع ه م یباش د .مق دار ک م فاص فه
ژنتیکی در سایر جنسهای گون ه کریزوپ رال توس دیگ ر محقق ین
گزارش شد است ( 00و  .)3۵ع دش انطب اد داد ه ای مولک ولی و
من اطق جغرافی ایی در تحقیقات باربوسا و م ورالس و همک اران ( 3و
 )01نیز گزارش شد اس ت .آنه ا ب ه بررس ی تن وع ژنتیک ی دوازد
جمعیت  C. externaدر کشور برزیل با استفاد از دو نشانگر مولکولی
ژن س یتوکروش اکس یداز  Iو  ISSRپرداختن د .ه ر دو نش انگر س طح
باالیی از تنوعژنتیکی را نشان دادند .ای ن موض وع ممک ن اس ت
ناش ی از پدی د جری ان ژن باال ب ین جمعیته ا باش د .ک م
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بودن میزان هتروزایگوسیتی و تعداد آل له ای جمعی ته ای ایران ی
نسبت به جمعیت هفندی میتواند ناشی از پرورش غیر اص ولی و نی ز
پدید درونآمیزی باش د .در مقایس نت ایج هتروزایگوس یتی و تع داد
متوس آلل مشاهد ش د ای ن تحقی ق ب ا نحقیق اتی ک ه باربوس ا و
همکاران ( )3انااش دادند .تنوع ژنتیکی کمتری در این تحقیق مشاهد
میشود .تعدادی از محققان کاهش تعداد آلل و هتروزایگوسیتی ناش ی
ازکاهش اندازة مؤثر جمعیت میدانند ( .)9کاهش تنوع به م رور زم ان
میتواند باعث کاهش جمعیته ا و ی ا حت ی گون هه ا ش ود .توان ایی
جمعیتها در محی های جدید نیز تحت تاثیر این موضوع قرار خواه د
گرفت .در جمعیتهای پرورشی کاهش تنوعژنتیکی میتواند منار ب ه
کاهش و حتی از دست دادن توانایی سازگاری با محی شود ( .)07ب ه
طور کفی میتوان گفت که فعالیتهای انسانی نقش زیادی در تداخل
جمعیتها ،کاهش تنوع ژنتیکی و تبادل آللها داش ته و ش اید بت وان
تعداد کم گرو ها را به این موضوع نسبت داد .باتوجه ب ه م وارد ف ود
پیشنراد م یگردد ،این تحقیق بصورت گ سترد ای ب ا جم عآوری
نمون هه ایی از تمامی نواحی کشور و ب ا روشه ای دیگ ر مولک ولی
انااش گیرد ،تا بتوان ب ر اس اس نت ایج بدس ت آم د و شناس ایی
جمعیتهای احتمالی بیشتر ،مدیریت اص ولی و جداگان های را ب رای
ذخایر این گونه مرم اعمال نمود.
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Introduction: Green lacewings are active predators of Aphids, Psylids, Mealy bugs. We used ISSR markers
with 10 primers to evaluate the genetic polymorphism between populations of Chrysoperla carnea collected in
30 cities of 14 provinces of Iran with different climatic conditions and compared them with specimens of a
population from Netherlands. Maximum and minimum of polymorphism were calculated successively of
88.88% for UBC-809 and 33.33% for UBC-886 primers. The Dutch specimens had the smallest genetic distance
with populations of Guilan province and the largest genetic distance to Kerman province. The mean number of
alleles for Dutch, Guilan and Kerman populations were successively 6.9, 6.6 and 4.1 and mean number of
effective alleles were successively 1.48, 1.41 and 1.19.
Materials and Methods: 2000 specimens of Chrysoperla carnea collected from alfa alfa plantations in each
of 14 provinces of Iran, 27 specimens sampled from each province besides another 27 specimens of a Dutch
population acquired from Hamedan center for Science and technology and DNA extracted using Topaz Inc. kit ,
ISSR marker with 10 primers used. BioRad® thermocycler was used for PCR and PCR end product was
electrophoresed in 2% Agarose gel and stained with ethidium bromide. Bands photographed using Gel Doc
2000. Hardy-weinberg’s chi square ( χ2) equation was used for evaluate of equilibrium in the number of
polymorphic alleles,Shannon and Nei indice for evaluation of heterozygosity, POPGENE for genetic distance ,
GenAlex 6 for cluster analysis, AMOVA for analysis of inter and intra populations diversity.
Results and Discussion: The total number of electrophoresis bands were 64 bands, 43 of them were
polymorphic The range of changes of allelic sizes of primers were between 150-1500 bp. Polymorphic
information content(PIC) was between 0.302-0.643 the maximum of it belonged to the primerUBC-809 and the
minimum belonged to the primer UBC-812 (Table 3). In three populations of Dutch, Guilan and Kerman the
maximum of alleles were seen in gene locus of UBC-809 suggesting that it is highly polymorphic, similar
findings was found by Barbosa and co-workers. As in Fig (2) the cluster analysis based on use of Jaccard
similarity coefficient, the populations clustered in three groups, the Dutch population together with those of
Guilan, Mazendaran, Lorestan, East and west Azerbaijan provinces were gathered in the first cluster and
populations of Kerman, Sistan and Beluchestan, Isfahan and Fars province were gathered in the second cluster
and the populations of Hamedan, Zanjan, Kermanshah, Tehran and Kudistan provinces were in the third cluster.
Principal Component analysis was also done, Eigen values, variances percentage and cumulative variances
percentages by independent components and the range of variations represented by these components was shown
in Table (5). 100% of variations were represented by first ten independent components. The first, second and
third components successively represented 27.68,20.57 and 13.01 percentages of all variations.These
components independently from each other represented a percent of genetic diversity, not already known. The
maximum of Shannon index was seen in gene locus of UBC-809was 0.53 in Guilan province and the minimum
0.04 in Kerman province.These data were conceivable because there were nine alleles in gene locus of UBC-809
in population of Guilan province and two alleles in gene locus of UBC-812 in populations of Kerman province,
the same index was calculated 0.58 for Dutch population. The maximum and the minimum of Nei’s index (H) of
gene diversity was calculated 0.35for gene locus of UBC-809 in Guilan province and 0.009 for gene locus of
UBC-812 in Kerman province successively and for Dutch population the index was 0.39. The maximum and
minimum of observed heterozygosity (Ho) was 0.49 in gene locus of UBC-809 in Guilan and 0.031 in gene
locus of UBC-812 in Kerman province successively. The maximum and minimum of expected heterozygosity
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was calculated as 0.579 in gene locus of UBC-809 in Mazendaran province and 0.034 in gene locus of UBC-886
in Hormozgan province successively. Having nine alleles in its gene locus and getting of maximum observed and
expected heterozygosity therefore we can consider the UBC-809 primer as the best gene locus to express of gene
diversity in all Chrysoperla carnea populations studied in our present study. We used χ2 of Hardy-Weinberg
equilibrium for all alleles studied, and with regard to H0(Equilibrium in alleles frequency in studied populations)
the most well adapted status to Hardy-weinberg equilibrium was seen in gene loci of UBC-809, some of
populations and gene loci did have Hardy-Weinberg equilibrium but others did have significant biases from this
equilibrium which should be attributed to inadequate number of samples chosen (sampling errors) in the studied
populations and or existence of non-reproducing alleles. Our study on population genetic diversity of
Chrysoperla carnea showed that ISSR-PCR markers are the best to study the polymorphism of populations of
this species, did not study hitherto in Iran.The primers used by us in this study for Chrysoperla carnea was
equally used for other orders of insects such as Lepidoptera and Coleoptera (UBC-809) and used for order of
Hemiptera (UBC-812, UBC-819).
Conclusion: More genetic diversity of alleles in populations of Chrysoperla carnea collected from nontreated alfa alfa plantations than those treated with insecticides. Similar results was obtained in Brazil concerning
populations of Chrysoperla externa. Our present study on Chrysoperla carnea in Iran showed us the similarity
between gene frequencies in the studied provinces, similar results was found for other species of Chrysoperla.
Some authors believe that reduction in heterozygotes alleles in population was caused by a reduction in effective
number of alleles in that population. The decrease of allele's diversity could bring about a reduction of
populations, even species, as well as the reproduction vigor of populations in a new environment. In insect
breeding programs a reduction in genetic diversity has an impact of reduction of fitness or even the loss of
fitness in such an environment in which those populations should be released. We propose that our research on
heterozygosity of populations of Chrysoperla carnea to be continued in more agroecosystems in Iran with a
similar or different molecular markers to have more informations about populations genetic diversity and finally
to consider a logical management for preserving genetic reservoirs of them.
Keywords: Chrysoperla carnea, ISSR primers, Geographical populations, Genetic diversity
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مقاله پژوهشی

تأ ثیر ترکیبات مختلف آلی و شیمیایی روی تراکم جمعیت سفیدبالک گلخانه و برخی ترکیبات
ثانویه گیاه لوبیا
محمد کاراموزیان -1مریم پهلوان یلی -*2کمال

احمدی3

تاریخ دریافت1911/11/52 :
تاریخ پذیرش1044/40/52 :

چکیده
سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood ،یکی از آفات مهم گیاه لوبیای معمولی است .در این حقیینت حنا یر بر نی
حرکیبات آلی شامل عصاره متانولی پوست گردو ) ،(MWعصاره انهگزانی پوست گردو ) ،(NWعصاره متانولی دانه شوید ) ،(MDعصاره انهگزاننی
دانه شوید ) (NDو اسید سالیسیلیک ) ،(SAبه حنهایی و در حرکیب با آفتکش اسپیروحترامات ) (SPروی سفیدبالک گلخانه و بر ی حرکیبات شنیمیایی
انویه گیاه لوبیا بررسی شد .آزمایشها در شرایط گلخانه با مقلولپاشی حیمارهای مورد بررسی روی گیاهان لوبیا انجام شد .نتایج حقییت نشنان داد کنه
حراکم جمعیت سفیدبالک گلخانه و حرکیبات شیمیایی انویه گیاه به طور معنیداری حقت حا یر حیمارهای آزمایشی بنود .مینزان فننل کنل در حیمارهنای
مختلف بی  85/69حا  111/70میلیگرم بر گرم وزن شک متغیر بود که بیشحری و کمحری میدار آن بهحرحیب در حیمارهای حرکیب اسپیروحترامات بنا
عصاره متانولی دانه شوید و حرکیب اسپیروحترامات با عصاره انهگزانی پوست گردو بهدست آمد .بیشحری میدار فالونوئید کل گیناه لوبینا نینز در حیمنار
حرکیب اسپیروحترامات با اسید سالیسیلیک بود .نتایج حقییت حاضر نشان داد که حراکم جمعیت سفیدبالک گلخانه در حیمار اسپیروحترامات به حنهایی کمحر
از سایر حیمارها بود اما ا تالف معنی داری نیز با حیمارهای حلفییی و حیمار عصاره متانولی پوست گردو نداشت .همچنی همه حیمارهای منورد ماالعنه در
میایسه با شاهد بهطور قابل حوجهی موجب حغییر حراکم جمعیت ای آفت و افزایش میدار فنل کل گیاه لوبیا شدند .بنابرای میحوان از ای حرکیبات بویژه
عصاره متانولی پوست گردو در برنامههای مدیریت حلفییی ای آفت استفاده نمود.
واژههای کلیدی :سفیدبالک گلخانه ،اسید سالیسیلیک ،عصاره گیاهی ،فالونوئید کل ،فنل کل

مقدمه

1

حبوبات پس از غالت به عنوان دومی منبع غناایی بشنر بعننوان
عمدهحریه منبع پروحئی گیاهی مقسوب میشوند .در بنی حبوبنات از
لقاظ ساح زیر کشت و ارزش اقتصادی میام اول متعلت به لوبیا است
( .)16لوبیای معمولی با نام علمی  Phaseolus vulgaris L.گیناهی
یکساله از حیره  Fabaceaeاست .از نظنر گیناهشناسنی ،لوبینا گیناهی
حرارت دوست و به سرما و یخبندان بسیار حساس است و در بهنار حنا
زمانی که درجه حرارت مقیط به اندازه کافی باال نرود نمنیحنوان بنه
کشت آن مبادرت ورزید .درجه حرارت مناسب برای رشد و نمنو لوبینا
حدود  58حا  07درجه سلسیوس است ( .)58گیاه لوبیا مورد حمله آفات
 5 ،1و  -0بهحرحیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشیار و استادیار گروه گیاهپزشکی،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران
)Email: pahlavanm@uk.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JPP.2021.68750.1009

زیادی قرار میگیرد که از جمله آنها میحوان به سفیدبالکها ،شتهها،
حریپس لوبیا ،مگس گیاه وار و کنه حار عنکبوحی اشاره کرد (.)16
سننننفیدبالک گلخانننننهTrialeurodes vaporariorum ،
) Westwood (Hem., Aleyrodidaeآفتی با اهمیت اقتصادی باال
و پنراکنش وسنیع منیباشند و بیشنتر در منناطت گرمسنیری و
نیمهگرمسیری فعالیت میکند ( .)15حغایه ای حشره بیشتر روی انواع
گیاهان زراعی و گلخانهای مانند بادمجان ،یار ،گوجنهفرنگنی ،لوبینا،
فلفل کاهو و غیره میباشد .ای آفت میحواند به صورت مستییم و غیر
مستییم باعث ایجاد سارت در گیاهان میزبان شود .سارت مسنتییم
از طریت مکیدن شیره گیاهی است که سبب پژمردگی زودرس گیاه و
کاهش درصد رشند مقصنول منی شنود و در صنورت حنراکم بناالی
جمعیت آن روی گیاه ،کلروز برگی ،شکی ،ریزش زود هنگام برگها
و مرگ گیاه احفاق میافتد ( .)17سنارت غینر مسنتییم آن از طرینت
حرشح عسلک است که سبب رشد قارچهای دودهای سیاه روی برگها
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و میوهها ،کاهش فتوسنتز و نیز کاهش بازارپسندی مقصول میشنود
( .)0همچنی  ،انواع سفیدبالکها قادر به انتیال  111وینروس گیناهی
مختلف به گیاهان میزبان میباشند (.)19
کنترل سفیدبالک گلخانه اغلب متکی بر استفاده از آفتکشهنای
شیمیایی ودشمنان طبیعی است؛ امنا ،کناربرد حشنرهکنشهنا موجنب
حوسعه میاومت ای آفت به بیشتر آفتکشها شده است ( .)00بنابرای ،
امروزه سعی میشود با استفاده از روشهای سازگار با مقنیط زیسنت
مانند استفاده از حرکیبات آلی طبیعی ،میزان مصنرف آفنتکنشهنای
شیمیایی یا معدنی کاهش داده شود حا حا یر سوء زیست مقیای آنها
به کمتری میدار ممک برسد ( 10و .)10
گیاهان در مسیر حکاملی ود بنه ینک سنامانهی دفناعی کارآمند
برای میابله با حمله گیاه واران مجهز شدهاند .وجود حرکیبات شیمیایی
انویننه مختلننف در بافننت یننا رایقننه گیاهننان بننا دارا بننودن اصننیت
دورکنندگی یا ضندحغایهای بنرای حشنرات ،جزئنی از این سنامانهی
دفاعی مقسوب میشود (.)11
گنردو بنا ننام علمنی ( Juglans spp.حینره  )Juglandaceaeدر
بیشتر مناطت ایران به وفور یافت میشنود ( .)15بنرگ در نت گنردو
حاوی حرکیبات آنتیاکسیدانی قوی از جمله حرکیبات فنولیک میباشند
که ای حرکیبات ا رات سمی زیادی برای بسیاری از حشرات ،باکتری-
ها و قارچها دارند ( 9و  .)50همچننی عصناره آبننی پوسننت سننبز
گنردو بنه عنوان یک منبع ارزان قیمت و غنی از حرکیبات پلی فنننول
بنا اصیت ضد اکسیداسیونی و ضد میکروبی میباشند ( 11و )05
گیناه شنوید بنا ننام علمنی  Anethum graveolens L.گیناهی
یکساله و معار از حیره  Apiaceaeمیباشد که دارای حرکیبات فنراری
مانند فالنندرن ،کناروون و لیمنون منیباشند .بنار شنوید نینز دارای
حرکیبات مختلفنی ماننند دیالنوزیند ،کومناری  ،کنامپفرول ،ویسننی ،
میریستیسی و سایر فالونوییدها ،اسیدهای فنلی ،پروحئی  ،چربنی و...
است ( 18 ،1و  .)51استفاده از اسانس شوید و یا کاشت آن به صورت
گیاه همراه در مزرعه ،ا ر دورکنندگی مو ری روی حشنرات آفنت دارد
( 09و .)00
سالیسیلیک اسید یک حرکیب آلی طبیعی مهنم دیگنر در گیاهنان
مقسوب میشود .ای ماده یک گروه از حرکیبات فنولی اسنت کنه در
آن یک حلیه آروماحیک متصل به یک گروه هیدروکسیل است ( )57و
به عنوان یک ماده شبه هورمونی نیش مهمی در حنظنیم رشند و نمنو
گیاهان دارد .سالیسیلیک اسید به وسیله سلولهای ریشه حولید میشود
و نیش مقوری در حنظیم فرآیندهای فیزیولوژیک مختلف مثل رشد و
نمو گیاه ،جاب یونها ،فتوسنتز و جوانهزنی ایفنا منیکنند ( )11این
ماده حقت حا یر بسنیاری از حننشهنای زیسنتی و غینرزیسنتی ماننند
باکتریها ،قارچها ،ویروسها ،حنش سرمازدگی ،حنش شکی و حننش
شوری در بافتهای گیاهی حجمع یافته و در افزایش میاومت گیاه بنه

ای حنشهنا منو ر اسنت ( 01 ،5و  .)11گنزارش شنده اسنت کنه در
آلودگی گیاهان حوسط آفاحی مانند شته ،اسید سالیسیلیک جنزء مهنم-
حری حرکیبات دفاعی گیاه میباشد که در میاومت سیستمیک بسیاری
از گیاهان علیه شتهها نیش دارد ( 6و .)55
اسپیروحترامات یکی از آفتکشهنای شنیمیایی راینج و منو ر در
کنترل سفیدبالک گلخانه میباشد .ای حشرهکنش از مشنتیات اسنید
حترامیک و جزء گروه آفتکشهای کتواننولهنای حلینوی (Cyclic
) ketoenolاست که کارایی مناسبی روی بیشتر آفنات مکننده ماننند
پسیل ،شپشک ،شنته و سنفیدبالک دارد .اسنپیروحترامات بنا اصنیت
سیستمیک ود قادر است در همه بافتهای گیناهی ماننند آونندهای
آبکش ،آوندهای چوبی ،ساقه ،برگ و ریشه گیاه گسترش یافتنه و بنا
کاهش فعالیت استیل کوآنزیم  ،Aاز سنتز چربیهنا در بندن حشنرات
جلوگیری کند ( .)07ای آفتکنش در حشرات کامنل موجنب کاهش
زادآوری و در پورهها باعث پوستاندازی ناقص میشود (.)01
بسیاری از مواد آلنی و شنیمیایی منورد مصنرف در کشناورزی از
قبیل حشرهکشها ،علفکشها ،اسانس و عصارهها ،مواد حنظیم کننده
رشد گیاهان و کودها ا رات متفاوت و متنوعی روی گیاه نواران آفنت
دارند .ای حرکیبات با حا یر بنر نواش شنیمیایی گیناه ممکن اسنت
موجب حغییر در میدار و غلظت متابولیتهای گیاهی شوند و ای حغییر
میحواند عالوه بر کارایی آفات ،میزان میاومت گیاه به آفنات را حقنت
حا یر قرار دهد ( .)10به همی منظور ،در ای ماالعه با حوجه به اهمیت
استفاده از حرکیبات سازگار با مقنیط زیسنت در کنتنرل آفنات ،حنا یر
حرکیبات آلی مانند عصنارههنای متنانولی و انهگزاننی داننه شنوید و
پوسننت گننردو و اسننید سالیسننیلیک و نیننز آفننتکننش شننیمیایی
اسننپیروحترامات روی جمعیننت سننفیدبالک گلخانننه و بر ننی حرکیبننات
شیمیایی انویه گیاه لوبیا مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این ماالعنه
میحواند در طراحی مدیریت حلفییی سفیدبالک گلخانه در مناطت حقت
کشت لوبیا مورد استفاده قرار گیرد.

مواد و روشها
پرورش گیاه میزبان

در ای بررسی از گیناه لوبینا ،رقنم برلنوحی حهینه شنده از مرکنز
حقیییات کشاورزی استان کرمان برای پرورش سنفیدبالک گلخاننه و
انجام آزمایشها استفاده شد .بارهای لوبیا دا ل گلدانهایی بنه قانر
دهانه  18و ارحفاع  57سانتیمتر با اکی حاوی  07درصد اک رس،
 17درصد ش و  07درصد ورمیکمپوست کاشته شدند و پس از سنبز
شدن کامل ،یک گیاه در گلدان باقی ماند .برای حامی نیاز آبنی گیناه،
گلدانها دا ل ظروف پالستیکی قرار داده شدند حنا بنهواسناه فشنار
اسمزی ناشی از آب ریخته شده به دا ل ظروف پالسنتیکی ،رطوبنت
کافی به گیاه منتیل شود .سپس ،ای گلدانها به درون قفسهنایی از

كاراموزیان و همکاران ،تأثیر تركیبات مختلف آلی و شیمیایی روی تراكم جمعیت سفیدبالک گلخانه و برخی تركیبات ثانویه گیاه لوبیا

جنس پارچه ارگانزا به ابعاد  57 × 97× 97سانتیمتنر کنه دارای درب
زیپدار بودند ،منتیل شدند .گیاهان در شرایط گلخانهای در دمای ± 0
 58درجه سلسیوس و رطوبت  87 ± 17درصد و دوره ننوری طبیعنی
پرورش یافتنند .این گیاهنان در مرحلنه  9حنا  5برگنی بنرای انجنام
آزمایشها مورد استفاده قرار گرفتند.
پرورش حشره

کلنی سفیدبالک گلخانه از گلخانههای حقیییاحی دانشنگاه شنهید
باهنر کرمان حهیه شد .برای آلودهسازی گیاهان ،از جمعیتنی کنه روی
بوحههای گوجهفرنگی به مدت چندی نسل نالصسنازی شنده بنود
استفاده شد .بدی صورت که ،گلدان حاوی گیاه سالم لوبیا در مجاورت
گیاهان آلوده گوجهفرنگی گااشته شند و مندت سنه روز بنه حشنرات
کامل سفیدبالک گلخانه اجازه داده شد حا روی گیاه حخمگااری کننند.
سپس ،گیاه آلوده لوبیا بنه گلخاننه اصنلی منتینل و دا نل قفنس در
مجاورت سایر گیاهان لوبیا قرار گرفت حا به حندریج آلنودگی بنه این
گیاهان منتیل شود.
نحوه انجام آزمایش

برای ایجاد و استیرار سفیدبالک گلخانه ،گیاهان سالم لوبیا دا ل
قفسهای حاوی جمعیت بسیار باالی کلنی منتیل شدند .مدت  15حنا
 05ساعت به حشرات کامل سفیدبالک گلخانه اجازه داده شد حنا روی
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ای گیاهان که در مرحله هشت برگی هستند ،حخمگااری کنند .پنس
از آن ،گیاهان ماکور از قفسها ارج و با استفاده از قلنممنو حشنرات
کامل از روی برگها حاف شدند .ای گیاهان بنه درون سنیلندرهایی
بهقار  17سانتیمتر و ارحفاع یک متر که از جنس ورقههای پلی استر
ضخیم وشفاف با سرپوش حوری منتیل شنده و بنه مندت  8حنا  0روز
درون سیلندرها نگهداری شدند حا حخمهای موجود روی برگها حفریخ
شده و پورههای سفیدبالک روی برگها مستیر شوند.
بننرای بررسننی حننا یر حرکیبننات آلننی و شننیمیایی روی پننورههننای
سنننفیدبالک گلخاننننه از  15حیمنننار مختلنننف شنننامل )1 :آفنننتکش
اسننپیروحترامات ) )5 ،(SPاسننید سالیسننیلیک ) )0 ،(MWعصنناره
انهگزانی دانه شوید ) )1 ،(NWعصاره متانولی داننه شنوید )،(MD
 )8عصاره انهگزانی پوست گردو ) )9 ،(NDعصاره متنانولی پوسنت
گردو ) )0 ،(SAحرکیب اسپیروحترامات با اسید سالیسیلیک )،(SP+SA
 )5حرکیب اسپیروحترامات با عصاره انهگزانی دانه شنوید )،(SP+ND
 )6حرکیب اسپیروحترامات با عصاره متنانولی داننه شنوید )،(SP+MD
 )17حرکینننب اسنننپیروحترامات بنننا عصننناره انهگزاننننی پوسنننت
گردو ) )11 (SP+NWحرکیب اسپیروحترامات با عصاره متانولی پوست
گنردو ) ،(SP+MWو  )15شناهد (آب) ) (COاسنتفاده شند .غلظنت
حیمارهای مورد آزمایش در جندول  1نشنان داده شنده اسنت (حعینی
غلظتهای نهایی پس از آزمایشات اولیه یا پیش حست صورت گرفتنه
است).

جدول  -1نام و غلظت نهایی ترکیبات مورد نیاز جهت انجام آزمایش
Table 1- Name and final concentration of required compounds for testing
Treatment
Concentration

غلظت
0.5 L/1000
0.13 g/litr
50 µl/litr
50 µl/litr
50 µl/litr
50 µl/litr

تیمار
Spirotetramat
Salicylic acid
Dill seed n-hexanic extract
Dill seed methanolic extract
Walnut husk n-hexanic extract
Walnut husk methanolic extract
Spirotetramat + Salicylic acid
Spirotetramat + Dill seed n-hexanic extract
Spirotetramat + Dill seed methanolic extract
Spirotetramat + Walnut husk n-hexanic extract
Spirotetramat + Walnut husk methanolic extract
Control

جهت حهیه عصاره پوست سبز گردو و دانه شنوید نینز از دسنتگاه
حمام التراسنونیک مندل  (Ultrasonic Cleaner) C250Tاسنتفاده
شد .بدی منظور ،در ابتدا پوستهای سبز گردو از منایه بافت اسنتان
کرمان جمعآوری و در دمای احاق و دور از نور ورشنید سنبز شنک
شدند .نمونههای گیاهی آماده شده (پوست سبز گنردو و داننه شنوید)

بهطور جداگانه ،با استفاده از دستگاه آسیاب برقی بهطنور کامنل پنودر
شدند .برای عصاره گیری ،میندار  87گنرم از پنودر گیناهی در دا نل
کیسه دستگاه سوکسله ریخته شد و مخزن حالل دستگاه نیز بنا 877
میلی لیتر از مقلول متانول (مرک) پر گردیند .پنس از گاشنت چهنار
ساعت ،عصاره استقصالی دستگاه با اسنتفاده از کاغنا صنافی واحمن
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صاف و با دور ( 15777دور بر دقییه) در مدت  8دقییه سانتریفیوژ شد.
سپس مایع رویی بهوسیلهی دستگاه حبخینر کنننده دوار حقنت فشنار
الء حا حد امکان حغلیظ و آنگاه جهت شک شدن ،دا ل پتریهای
استریل در دستگاه انکوباحور با دمای  00درجه سلسیوس قرار داده شد.
عصاره ام شک شده درون پتریها با استفاده از حیغ اسنکالپل زینر
هود حراشیده و سپس به ظرفهای مجزای درپوش دار استریل منتیل
و در دمای  -55درجه سلسیوس ،جهت انجنام ازمنایشهنا نگهنداری
شد.
عصارههای گیاهی پس از انجام آزمایشهای اولیه با غلظنت 87
میکروگرم بر لیتنر ،سالسنیلیک اسنید بنا غلظنت ینک میلنیمنوالر و
اسپیروحترامات )® (Moventoبا غلظت نیم در هزار از فنرم حجناری
آن در آزمایشگاه حهیه و روی بوحههای آلوده به پورههنای سنفیدبالک
گلخانه مقلولپاشی شدند .یک روز قبل از مقلنولپاشنی 07 ،حنا 17
عدد بنرگ بنه طنور حصنادفی از هنر حیمنار انتخناب و بنا ننخ رنگنی
نشانهگااری شدند پنج روز بعد ،برگهای مورد نظر از هنر بوحنه جندا،
درون کیسه پالستیکی به آزمایشگاه منتیل و بنا استریومیکروسنکو
بررسی شدند حا حلفات یا زندهمانی مراحنل ابنت سنفیدبالک گلخاننه
(شامل پورههای سنی دوم ،سوم ،چهارم و در صورت وجود شفیره ای
حشره) در پشت برگهای هر بوحه شمارش و یادداشت شود.
بررس ی تییاریر تیمارهییا آزمایش ی بییر مقییرار ترکیبییا
شیمیای رانویه گیاه لوبیا
تهیه عصاره گیاه

شد .مخلوطها به مدت  18دقییه در دمای احاق قرار داده شدند .پس از
ای مدت ،میزان جاب نمونهها حوسط دسنتگاه اسنپکتروفتومتر مندل
 Lambda 45-UV/Visibleدر طول موج  098نانومتر اندازهگینری
شد .نمونهها در  8حکرار بررسی و منقنی استاندارد حوسط غلظتهنای
 577 ،187 ،177 ،87 ،7و ( 587میلیگرم بنر لیتنر) از مقلنول اسنید
گالیک حهیه شد .میدار فنل کل در هر یک از حیمارهای آزمایشنی بنه
صورت معادل میلیگرم اسنید گالینک ) (GAEبنر گنرم وزن شنک
مقاسبه شد.
انرازهگیر میزان فالونوئیر کل

میادیر فالونوئید کل در نمونه عصاره های گیاهی مورد بررسی بنا
روش رنگسنجی اندازهگیری شد ( .)08ابتندا 7/1 ،میلنیلیتنر کلریند
آلومینیوم  17درصد را با  7/1میلنیلیتنر اسنتات پتاسنیم ینک منوالر
مخلوط کرده و سپس به آنها  5/5میلیلیتر آب میار دو بنار حیاینر
اضافه شد .در مرحله بعد 7/8 ،میلیلیتر از مقلول هنر عصناره کنه بنا
 1/8میلیلیتر احانول مخلوط شده بود ،بنه مخلنوط کلریند آلومینینوم،
استات پتاسیم و آب اضافه شد .مخلوط نهایی حاصل برای هر عصناره
(با حجم  8میلیلیتر) برای مدت  07دقییه در دمای احاق قرار داده شد.
سننپس ،جنناب مخلننوط حاصننل در طننول مننوج  118نننانومتر حوسننط
اسپکتروفتومتر مدل  Lambda 45-UV/Visibleانندازهگینری شند.
میدار فالونوئید کل به صورت معادل میلیگرم کوئرستی بر گرم وزن
شک مقاسبه و بیان شد .ارزیابی هر کندام از عصنارههنای گیناهی
مورد بررسی در  8حکرار انجام پایرفت.

در ای آزمایش 15 ،ساعت پس از مقلولپاشی گیاهنان لوبینا بنا
حیمارهای مورد بررسی ،حعدادی از برگ گیاهان حیمار شده چیده شنده
و در دمای احاق و در شرایط سایه به طور کامل شک و با آسیاب بنه
حالت پودر در آورده شدند .سپس 8 ،گرم از پودر برگ شک گیاهنان
حیمار شده ،با  57میلیلیتر حالل متانول با درجنه لنوش  68درصند
دا ل ارل های شیشهای مخلوط شند .سنر حمنامی ظنروف بنا فوینل
آلومینیومی بسته و در یک مقل حاریک با دمای  58درجنه سلسنیوس
نگهداری شدند .پس از گاشت  15سناعت ،هنر عصناره دا نل لولنه
فالکون  87میلیلیتر ریخته شد و با دور  9777هزار در مدت  17دقییه
سانتریفیوژ شد .سپس ،مایع رویی عصارهها صاف شنده و دا نل لولنه
فالکون حا زمان انجام آزمایشهای بعدی در یخچال نگهداری شدند.

پیش از حجزیه آماری دادهها ،حوزیع نرمنال دادههنا بنا اسنتفاده از
آزمون کولموگنوروف-اسنمیرنوف )(Kolmogorov-Smirnov test
در نرمافزار  SPSS 23.0ارزیابی شد .حجزیه دادهها با آزمنون حجزینه
واریانس یک طرفه ) (one-way ANOVAو با استفاده از نرمافنزار
 SPSS 23.0انجام شد .میایسه میانگی های مربوط به حراکم پورههنا
بننا اسننتفاده از آزمننون چننند دامنننهای (Student-Newman- SNK
) Keulsو میایسه میانگی های مربوط به حرکیبات شیمیایی انویه بنا
استفاده از آزمون حوکی ) (Tukey’s testدر ساح احتمال پنج درصند
صورت گرفت.

انرازهگیر میزان فنل کل

نتایج

جهت اندازهگیری میزان فننل کنل از روش پنورمراد و همکناران
( )08استفاده شد .ابتدا 8 ،میلیلیتنر از معنرف فنولی سنیوکالتو بنا 1
میلیلیتر از مقلول کربنات سدیم یک موالر مخلوط شد .سنپس7/8 ،
میلیلیتر از مقلول هر عصاره گیاهی یا اسید گالیک به مخلوط اضافه

تجزیه دادهها

تاریر تیمارها آزمایشی رو تیراکج عمتییف سیایربال
گلخانه

بر اساس نتایج به دست آمده ،حا یر حیمارهای آزمایشی بنر حنراکم

كاراموزیان و همکاران ،تأثیر تركیبات مختلف آلی و شیمیایی روی تراكم جمعیت سفیدبالک گلخانه و برخی تركیبات ثانویه گیاه لوبیا

بنود (; P ˂ 7/7771

جمعیت پورههای سنفیدبالک گلخاننه معننیدار
151 = 10/81و .)F 11به طنوریکنه ،مقلنولپاشنی گیاهنان لوبینا بنا
حیمارهای آزمایشی مختلف ،حراکم جمعیت پورههای سفیدبالک گلخانه
را نسبت به حیمار شاهد کاهش داد .میانگی حراکم جمعیت سفیدبالک
گلخانننه در حیمننار اسننپیروحترامات بننا  1/09 ± 7/05پننوره و حرکیننب
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اسپیروحترامات با عصاره متانولی دانه شوید بنا  0/80 ± 7/80پنوره در
هر برگ کمحری و در حیمار شاهد با  11/69 ± 1/1پوره در هر بنرگ
بیشحری بود (جدول .)5

جدول  -2میانگین ( )SE±تراکم جمعیت پورههای سفیدبالک گلخانه ( )Trialeurodes vaporariorum Westwoodروی برگ گیاهان لوبیای
محلولپاشی شده با تیمارهای مختلف
Table 2- Mean (±SE) Population density of Trialeurodes vaporariorum Westwood nymphs on bean plants leaves, sprayed
with different treatments
N
Density of nymph per leaf of plant

Treatment

تراکم پوره بهازای هر برگ در بوته

تکرار

تیمار

1.76±0.32e
4.45±0.68de
3.53±0.57e
3.87±0.72de
5.30±0.67de
4.23±0.70de
10.77±1.33b
10.69±1.26b
7.38±1.06cd
4.85±0.66de
9.47±1.06bc
14.96±1.39a

38
31
39
40
40
39
35
33
32
39
32
24

Spirotetramat
Spirotetramat + Salicylic acid
Spirotetramat + Dill seed methanolic extract
Spirotetramat + Walnut husk methanolic extract
Spirotetramat + Dill seed n-hexanic extract
Spirotetramat + Walnut husk n-hexanic extract
Dill seed n-hexanic extract
Walnut husk n-hexanic extract
Salicylic acid
Walnut husk methanolic extract
Dill seed methanolic extract
Control

حروف کوچک متفاوت بیانگر ا تالف معنیدار بی حیمارها است (آزمون .)P < 7/78 ،SNK
)Different lowercase letters indicate significant differences among treatments (SNK test, P < 0.05

* :SPاسپیروحترامات؛  :SP+SAحرکیب اسپیروحترامات با اسید سالیسیلیک ؛  :SP+MDحرکیب اسپیروحترامات با عصاره متانولی دانه شوید؛  :SP+MWحرکیب اسپیروحترامات با
عصاره متانولی پوست گردو؛  :SP+NDحرکیب اسپیروحترامات با عصاره انهگزان دانه شوید ؛  :SP+NWحرکیب اسپیروحترامات با عصاره انهگزان پوست گردو ؛  :NDعصاره
انهگزانی دانه شوید؛  :NWعصاره انهگزانی پوست گردو ؛  :SAاسید سالیسیلیک ؛  :MWعصاره متانولی پوست گردو ؛  :MDعصاره متانولی دانه شوید؛  :COشاهد
*SP:Spirotetramat; SP+SA: Spirotetramat combined with Salicylic acid; SP+MD: Spirotetramat combined with methanolic extract of
dill seed; SP+MW: Spirotetramat combined with methanolic extract of walnut husk; SP+ND: Spirotetramat combined with n-hexanic
extract of dill seed; SP+NW: Spirotetramat combined with n-hexanic extract of walnut husk; ND: n-hexanic extract of dill seed; NW:
;n-hexanic extract of walnut husk; SA: Salicylic acid; MW: Methanolic extract of walnut husk; MD: Methanolic extract of dill seed
CO: Control

تاریر تیمارهیا آزمایشی بیر مقیرار ترکیبیا شییمیای
رانویه گیاه لوبیا

نتایج به دست آمده حاکی از حا یر معنیدار حیمارهای مورد بررسی
بر میزان فنل کنل گیناه لوبینا بنود (جندول  .)0مینزان فننل کنل در
حیمارهای مختلف بنی  85/69حنا  111/70میلنیگنرم بنر گنرم وزن
شک متغیر بود که بیشحنری و کنمحنری میندار آن بنه حرحینب در
حیمارهای اسپیروحترامات با عصاره متانولی دانه شوید و شاهد به دست
آمد (جدول  .)0همچنی  ،میزان فنل کل در حیمارهای عصاره متنانولی
پوست گردو ،حرکیب اسپیروحترامات با عصاره متنانولی پوسنت گنردو،
اسید سالیسیلیک ،عصاره انهگزانی پوست گردو ،عصاره متانولی داننه

شوید ،حرکیب اسپیروحترامات با اسید سالیسیلیک و عصاره انهگزاننی
دانه شوید بیشحر از سایر حیمارها بود (جدول .)0
میزان فالونوئید کل گیاه لوبیا نیز به طور معنیداری حقنت حنا یر
حیمارهای آزمایشی قرار گرفت (جدول  .)0به طنوریکنه ،بنیشحنری
میدار فالونوئید کل در حیمار حرکیب اسپیروحترامات با اسید سالیسیلیک
و کمحری میدار آن در شناهد و عصناره متنانولی پوسنت گنردو بنود
(جدول  .)0میزان فالونوئیند کنل در حیمنار حرکینب اسنپیروحترامات و
عصاره انهگزانی پوست گردو و پس از آن در حرکیب اسنپیروحترامات
با عصاره متانولی دانه شوید بیشحر از سایر حیمارها بود (جدول .)0
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جدول  -3میزان فنل کل و فالونوئید کل (میانگین  )SE ±گیاهان لوبیای محلولپاشی شده با تیمارهای مختلف
Table 3- Total phenol and total flavonoid content (Mean± SE) of bean plants sprayed with different treatments
Total Flavonoid

Total Phenol

فالوونویید کل

فنل کل

)(mg/ g dry weight
63.32±4.07de
117.47±3.17a
80.87±2.72bc
67.25±4.43cde
68.26±7.04cde
84.12±4.38b
66.30±0.97cde
74.82±0.61bcd
63.97±7.46de
33.71±4.62f
57.08±7.04e
30.73±2.27f
23.12
11,59
<0.0001

)(mg/ g dry weight
73.14±1.51c
92.46±0.91b
114.07±1.38a
97.15±2.88b
71.55±5.49c
66.79±1.14cd
89.66±1.68b
93.18±6.02b
92.9±5.42b
97.48±7.07b
93.53±4.94b
58.96±2.64d
15.26
11,59
<0.0001

Treatments

تیمارها

Spirotetramat
Spirotetramat + Salicylic acid
Spirotetramat + Dill seed methanolic extract
Spirotetramat + Walnut husk methanolic extract
Spirotetramat + Dill seed n-hexanic extract
Spirotetramat + Walnut husk n-hexanic extract
Dill seed n-hexanic extract
Walnut husk n-hexanic extract
Dill seed methanolic extract
Walnut husk methanolic extract
Salicylic acid
Control
F
df
P
میانگی های با حروف متفاوت در هر ستون ،حفاوت معنیداری در ساح احتمال پنج درصد دارند (آزمون حوکی.)P < 7/78 ،
Means followed by different letters in each column are significantly different (Tukey test, P < 0.05).

بحث
بر اساس نتایج به دست آمده ،حیمارهای آزمایشنی منورد بررسنی
حراکم جمعیت پورههای سفیدبالک گلخانه را حقت حا یر قرار دادند .بنا
ای وجود ،حرکیب آفتکش اسپیروحترامات با عصارههای دانه شنوید و
گردو و نیز اسید سالیسیلیک در میایسه با مقلولپاشنی غینر حرکیبنی
ای آفتکش روی گیاه لوبینا حنا یر معننیداری روی حنراکم جمعینت
سفیدبالک گلخانه نداشته است .به طوری که ،همنه حیمارهنای منورد
ماالعه در میایسه با شاهد موجب کاهش حنراکم جمعینت پنورههنای
سننفیدبالک گلخانننه شنندند .بنننابرای از آن جننا کننه مصننرف سننم در
حیمارهای حلفییی کاهش نیافته است و نیز بنا حوجنه بنه عندم وجنود
ا تالفات معنیدار بی حیمارها ،میحوان گفت کاربرد اسپیروحترامات به
حنهایی در میایسه با حیمارهای حلفییی کنترل این آفنت بصنرفه حنر و
مو رحر میباشد .همچنی مصرف ای آفتکش در میایسنه بنا کناربرد
اسید سالیسیلیک ،عصارههای دانه شوید و عصاره ان هگزاننی پوسنت
گردو به حنهایی حنا یر قابنل حنوجهی در کناهش جمعینت سنفیدبالک
گلخانه نشان داد اما در میایسه با کاربرد عصاره متانولی پوسنت گنردو
ا تالف معنیداری نداشت .بنابرای در بی حیمارهنای منورد ماالعنه،
کاربرد عصاره متانولی پوست گردو به حنهایی روی حراکم جمعیت این
آفت حا یر قابل حوجهی داشت و در نتیجه میحواند جنایگری مناسنبی
برای آفتکش باشد .الزم به ذکر است که عصاره پوسنت گنردو روی
گیاه گیاهسوزی ایجاد میکند و باید مالحظات الزم را در ای مورد در
نظر گرفت .سان و همکناران ( )18بنا کناربرد عصنارههنای الکلنی و
کلروفرمی برگ گنردو گنزارش کردنند کنه این دو عصناره اصنیت
کشندگی روی الروهای پروانه ابریشم بافناجور و بیند کلنم داشنتند.

ای مقییی  ،اصیت حشرهکشی عصنارههنای مناکور را بنا غلظنت
باالی مادهای به نام  jugloneمرحبط دانستند .کاربرد عصاره متنانولی
گردو در غلظتهای مختلف حوسط رسنتمی جینوان و همکناران ()05
نیز ،حاکی از ایجاد مرگ و میر بیشحر ای عصاره روی الروهای س
دوم سوسک کلرادوی سیبزمینی بود .دیناری و همکاران ( )5گزارش
کردند که کاربرد غلظت  577میکروموالر اسنید سالیسنیلیک در گیناه
گندم موجب کاهش طول عمر حشنرات کامنل شنته روسنی گنندم و
حراکم جمعیت پورههای آن شد .نانی و بسناوند ( )15نشنان داد کنه
استفاده از اسانس بار شوید ،سمیت حد ینی باالیی روی سوسک چهار
نیاهای حبوبات داشت .نتایج بررسیهای موسوی ( )56و سناراریت و
اومچرون ( )06به حرحیب نشان داد که اسانس شوید اصیت کشندگی
روی مراحل زیستی مختلف سنفیدبالک گلخاننه و شنته جنالیز و ا نر
کنننهکشننی و دورکنننندگی روی کنننههننای حننارح Tetranychus
 truncatus Eharaو  T. urticae Kochداشت .در ماالعه دیگری،
مقلولپاشی گیاه لوبیا با اسید سالیسیلیک با حا یر بر بیاء و حولیندمثنل
کنه حارح دولکهای موجب کاهش حراکم جمعیت ای کننه روی گیناه
لوبیا گردید ( .)8همچنی  ،حا یر منفی آفنتکنش اسنپیروحترامات روی
جمعیت سفیدبالک پنبه در گیاه پنبه و حا یر  69درصدی آن روی حخم
و پورههای سفیدبالک گوجهفرنگی در گیاه گوجهفرنگی به حرحینب در
حقیییات کومار و همکاران ( )55و ون و همکناران ( )15ا بنات شنده
است .یافته هنای حقیینت حاضنر در زمیننه حنا یر منفنی هنر کندام از
عصارههای دانه شوید و پوست گردو ،اسید سالیسنیلیک و آفنتکنش
اسپیروحترامات به حنهایی بر جمعیت سفیدبالک گلخانه همسو با نتنایج
گزارشهای ا یر مبنی بر ا رات منفی حرکیبات مناکور روی جمعینت
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آفات مختلف است.
نتایج بررسی حاضر نشان داد که میزان فنل و فالونوئید کل گیناه
لوبیا حقت حا یر حیمارهای مورد بررسی بود .میزان فنل کنل در حیمنار
حرکیب اسپیروحترامات با عصاره متنانولی داننه شنوید و هنمچننی در
حیمارهای عصاره متنانولی گنردو ،حرکینب اسنپیروحترامات بنا عصناره
متانولی گردو ،اسید سالیسنیلیک ،عصناره انهگزاننی گنردو ،عصناره
متانولی دانه شوید ،حرکیب اسپیروحترامات با اسید سالیسیلیک و عصاره
انهگزانی دانه شوید بیشحر از سایر حیمارها بنود .هنمچننی  ،مینزان
بنناالی فالونووئینند کننل در حیمننار حرکیننب اسننپیروحترامات بننا اسننید
سالیسیلیک و نیز در حیمار حرکیب اسپیروحترامات با عصاره انهگزاننی
پوست گردو به دسنت آمند .منتشنلو و همکناران ( )59میندار فننل و
فالونوئید را در عصارههای احانولی ،متانولی ،کلروفرمی و احینلاسنتاحی
پوست حنه و شا ه در ت بید اندازهگیری و گزارش کردند کنه میندار
فنل و فالونوئید در عصاره احنانولی پوسنت حننه و شنا ه در نت بیند
بیشحر از سایر عصارههنا بنود .در بررسنی انجنام شنده حوسنط آشناو
همکاران ( )0نیز ،عصارهای کلروفرمی ،احیلاستاحی ،احانولی و متانولی
پوست در ت گردو دارای میادیر متفاوحی از فنل و فالونوئید بودند .به
طوریکه ،در عصاره احیلاستاحی میدار حرکیبات شیمیایی انویه ماکور
بیشحر از سایر حیمارها بنود .نتنایج دو گنزارش ا ینر حناکی از حنا یر
متفاوت حاللهای مختلف روی میدار حاللیت متابولینتهنای انوینه
است .از طرف دیگر ،مقلولپاشی گیاهان با عصنارههنا ممکن اسنت
میدار حرکیبات شیمیایی گیاه حیمار شده را نیز حقت حنا یر قنرار دهند.
چنانکه در بررسی الیازال ( ،)17مقلولپاشی گیاه اسفناج بنا عصناره
پروپولیس (برهموم) موجب حغییر میدار بر ی حرکیبات شیمیایی ماننند
کلروفینننل  aو  ،bغلظنننت کاروحنوئیننندهای کنننل ،آنتوسنننیانی ،
کربوهیدراتها ،اسیدآمینههنای آزاد ،پنرولی آزاد ،فننل کنل و میندار
عناصری مانند نیتروژن ،پتاسیم و فسفر در گیاه اسفناج شد .در بررسی
حاضر ،هر چند حرکیبات شیمیایی موجود در سا تار هر عصناره حعینی
نشد ولی یافتههای حقییت حاضر در زمینه حا یر نوع عصاره بنر میندار
حرکیبات شیمیایی انویه گیاه لوبیا حاکی از حقنت حنا یر قنرار گنرفت
میدار فنل و فالوونوئید کل گیاهان حیمار شده بود .در بررسنی انجنام
شده حوسط حومونارو و همکناران ( ،)19حیمنار گیناه گوجنهفرنگنی بنا
سالیسیلیک اسید موجب افزایش حرکیبات شیمیایی انویه مانند میندار
فنل کل گردید .طبت نظر ای مقییی  ،اکسیداسنیون فننل حرکیبنات
دفاعی زیادی مانند هیدروژن پراکساید ،سوپراکسناید و رادیکنالهنای
آزاد حولید میکند که موجب حغییر فیزیولوژی و متابولیسم گیاه و فعنال
شدن آنزیمهای دفاعی گیاه شده و به ای حرحیب بهطنور مسنتییم ینا
غیر مستییم باعث میاومت در برابر حنشهای مختلف میشود .بکنر و
همکاران ( )8نیز ابت کردند که حیمار گیاه لوبیا بنا اسنید سالیسنیلیک
موجب افزایش بر ی حرکیبات دفاعی گیاه مانند آنزیمهای پراکسنیداز
و پلیفنلاکسیداز ،فنل و فالونوئید کل گردید .کاربرد آفتکنشهنای
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شیمیایی نینز ممکن اسنت میندار حرکیبنات شنیمیایی انوینه ماننند
فالونوئیدها ،هیدروکسیسینامیکاسیدها ،آنتوسیانی ها ،آلکالوئیندها و
مواد فرار حرپنوئیدی را حغییر دهد ( .)10یافتههای بررسنی حاضنر نینز
نشان داد که کاربرد آفتکش اسپیروحترامات به حنهایی و یا در حرکیب
با سایر حیمارهای آزمایشی بر میدار دو حرکیب شنیمیایی انوینه مهنم
گیاه لوبیا یعنی فنل و فالونوئید کل مو ر بود.
بر اساس گزارش لیشتنستی و همکاران ( ،)50گیناه شنوید دارای
چهار حرکیب مهم است که عنالوه بنر اصنیت حشنرهکشنی ،باعنث
حشدید ا ر آفتکش فسفره و کارباماحه میشود .ای حرکیبنات عبارحنند
از d-carvone :کننه در بخننشهننای هننوایی بننه ویننژه در دانننههننا،
 myristicinکننه در بخننش هننوایی و ریشننه apiol ،و ایزومننر آن
 dillapiolکه فیط در ریشهها است .طبت نظر ای مقیینی  ،عصناره
قسمتهای هوایی به ویژه بارها به دلیل غلظنت بناالی d-carvone
اصیت حشرهکشی و حشدید ا ر باالحری نسبت به عصاره ریشنه دارد.
نتایج بررسی حاضر نیز حاکی از آن است که عصاره متانولی بار شوید
نیش مو ری در افزایش کنارایی آفنتکنش اسنپیروحترامات از طرینت
افزایش حرکیبات دفاعی گیاه به ویژه فنل کل داشت .افزایش کمی ینا
کیفی مکانیسم دفاعی گیاه در میابل آفات در واکنش به مقرکهنای
شیمیایی یا فیزیکی ارجی حقت عننوان میاومنت اکتسنابی شننا ته
میشنود ( .)11در نتیجنه این میاومنت ،حرکیبنات شنیمیایی دفناعی
مختلفی مانند پنروحئی هنای ضندحغاینه ،فنولینکهنا ،فالوونوئیندها،
پروحئی های مهارکننده آنزیمی و غینره در گیناه حولیند منیشنود (.)1
حداوم میاومت اکتسابی میحواند در کاهش نرخ رشد جمعیت حشنرات
گیاه وار و حولیدمثل آنها مو ر باشد ( .)51ای احتمال وجود دارد کنه
کاهش جمعیت سفیدبالک گلخانه و افزایش حرکیبات دفاعی گیاه لوبیا
در گیاهان مقلولپاشی شده با حرکیب اسپیروحترامات و عصاره متانولی
شوید ناشی از الیاء میاومت در گیاه لوبیا باشد.
نتایج حقییت حاضر نشان داد که حراکم جمعیت سفیدبالک گلخانه
در حیمار اسپیروحترامات به حنهایی کمحر از سایر حیمارها بود اما ا تالف
معنیداری نیز با حیمارهای حلفییی و حیمار عصاره متانولی پوست گردو
نداشت .همچنی همه حیمارهای مورد ماالعه در میایسه با شاهد روی
حراکم جمعیت سفیدبالک گلخانه و افزایش میدار فنل کل گیناه لوبینا
نیش داشت .مصرف آفتکشها به حنهنایی ممکن اسنت پیامندهای
مضری مانند بروز سریع میاومت در آفات را به همراه داشته باشد کنه
همی عامل دلیل موجهی برای مصرف حرکیبات آلی به وینژه عصناره
متانولی پوست گردو میباشد .با حوجه به نتایج حاصل از ای ماالعه و
کم ار بودن حرکیبات آلنی در کنتنرل حلفیینی آفنات بنر موجنودات
غیرهدف ،استفاده از ای حرکیبات برای کنترل سفیدبالک گلخانه قابل
حوصیه است .همچنی  ،با حوجه به دامنه وسیع ای حرکیبنات پیشننهاد
میشود حا در صوش حلفات ایجناد شنده روی جمعینت آفنت ،حنا یر
احتمالی بر ویژگیهای زیستی و حولیندمثلی آفنت و حنا یر روی سنایر
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.حرکیبات انویه گیاه پژوهشهای بیشحری صورت بگیرد

ای حقییت با حمایت مالی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شند
.که بدی وسیله قدردانی میشود
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Introduction: Greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hemiptera: Aleyrodidae), is a
serious pest of a wide range of plants, such as common bean, cucumber, tomato, pepper, lettuce, etc, in both field
and greenhouse production. It typically feeds on the underside of leaves, sucking phloem sap from the plant,
which causes both direct damage, by overall weakening the plant and reducing yield, and indirect damage, by
excreting honeydew, on which sooty mold grows, as well as transmission of several plant viruses. The
widespread use of insecticides to control T. vaporariorum has resulted in developing resistance to the
insecticides and affected human’s health and safety. The utilization of plant extract and elicitors is an
environmentally safe method that is used in the control recently. Therefore, alternative control strategies are
required to minimize the harmful effects of insecticides. In order to control this pest, environmentally friendly
methods, especially of plant origin are recently considered by researchers. For this regard, the effect of some
organic compounds including methanolic and n-hexanic extract of walnut’s husk or dill’s seeds and salicylic
acid, individually and in combination with spirotetramat on population density of greenhouse whitefly’s nymphs
and some secondary compounds of bean plant were investigated.
Materials and Methods: Seeds of common bean, Phaseolus vulgaris L. (Berloty cultivar) were sown and
grown in 15-cm-plastic pots in a greenhouse at 25 ± 3°C, 50 ± 10% RH, and a natural photoperiod. For the
experiments, potted bean plants at 6-8 leaf stage, highly infested with T. vaporariorum nymphs, were sprayed
with 12 different treatments, including: (1) spirotetramat (SP), (2) methanolic extract of walnut husk (MW), (3)
n-hexanic extract of walnut husk (NW), (4) methanolic extract of dill seed (MD), (5) n-hexanic extract of dill
seed (ND, (6) salicylic acid (SA), (7) spirotetramat in combination with salicylic acid (SP+SA), (8) spirotetramat
in combination with methanolic extract of dill seed (SP+MD), (9) spirotetramat in combination with methanolic
extract of walnut husk (SP+MW), (10) spirotetramat in combination with n-hexanic extract of dill seed
(SP+ND), (11) spirotetramat in combination with n-hexanic extract of walnut husk (SP+NW), and (12) water as
a control (CO). After five days, the population density of T. vaporariorum nymphs on bean plants leaves was
recorded. Furthermore, the effects of tested treatments on the total phenol and flavonoid contents of bean plants
were evaluated. For this reason, dried leaves (5 g) from each treatment were used for the preparation of extracts.
The total phenolic of the extracts were determined using the Folin - Ciocalteu reagent. Sample and standard
readings were made using a spectrophotometer (Lambda 45-UV/Visible) at 765 nm against the reagent blank.
Furthermore, the aluminum chloride colorimetric method was used for determination of the total flavonoid
content of treatments. For total flavonoid determination, quercetin was used to make the standard calibration
curve. The absorbance was read using a spectrophotometer (Lambda 45-UV/Visible) in the wavelengths of 415
nm. Data were analyzed by one-way ANOVA using SPSS 23.0 software. Comparison of means for nymph
density using SNK (Student-Newman-Keuls) multi-range test and comparison of means for secondary chemical
compositions using Tukey's test at probability level five Percentage occurred.
Results and Discussion: Results showed that the population density of greenhouse whitefly and the
secondary metabolites of plant were significantly affected by the tested treatments. The lowest number of
whitefly’s nymphs was on spirotetramat and spirotetramat in combination with methanolic extract of dill seed
and the highest number was on control. Total phenolic contents ranged from 58.96 to 114.07 mg g-1 dry weight
on different treatments, which the highest and lowest amount of it was obtained in spirotetramat in combination
with methanolic extract of dill seed and spirotetramat in combination with n-hexanic extract of walnut husk,
respectively. The highest amount of total flavonoid content of bean plants was in spirotetramat in combination
with salicylic acid. The results of the present study showed that the density of greenhouse whitefly population in
spirotetramate treatment was lower than other treatments but there was no significant difference with the
1, 2 and 3- M.Sc. Student, Associate Professor and Assistant Professor in Department of Plant Protection, Faculty of
Agriculture, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: pahlavanm@uk.ac.ir)
DOI: 10.22067/JPP.2021.68750.1009

1400  زمستان،4  شماره،35  جلد،)نشریه پژوهشهای حفاظت گیاهان ایران (علوم و صنایع كشاورزی

044

combined treatments and methanolic extract of walnut husk. Also, all the treatments compared to the control
significantly changed the population density of this pest and increased the amount of total phenolic compound in
bean plant. Therefore, these compounds, especially the methanolic extract of walnut husk, can be used in
integrated management programs of this pest.
Conclusion: This research could provide valuable information for control of T. vaporariorum in other plants
like ornamental plants in the field and greenhouse and thus can be useful for the production of healthy and
organic crops. So it can be used in the IPM programs of this pest.
Keywords: Salicylic acid, Plant extract, Total flavonoid, Total phenol, Whitefly
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مقاله پژوهشی

تأثیر کوددهی عناصر ریزمغذی در گیاه فلفل دلمه Capsicum annuum L. ،بر رشد جمعیت
پشه شتهخوار Aphidoletes aphidimyza Rondani ،با تغذیه از شته سبز هلو،
)Myzus persicae (Sulzer
مجید میراب بالو -*1طیبه علی

زمانی2

تاریخ دریافت3033/31/31 :
تاریخ پذیرش3033/30/33 :

چکیده
روابط میان گیاه-گیاهخوار-دشمن طبیعی بسیار پیچیده بوده و کیفیت گیاهان میزبان در سطح اول تغذیه میتواند پارامترهای زیستی دشمن طبیعی
را در سطح سوم تغذیهای تحت تأثیر قرار دهد .پشۀ شۀتهخۀوار  Aphidoletes aphidimyza Rondaniدر مرحلۀهی الروی شۀاارگر اختصاصۀی
گونههای مختلف ها شته از جمله شۀت سۀبز هلۀو ) Myzus persicae (Sulzerاسۀت .در بررسۀی حارۀر ،تۀأثیر محلۀولپاشۀی گیۀاه للفۀد دهمۀه،
 Capsicum annuum L.با کودهای ریزمغذی آهن ،روی ،مس و منگنز در مقایسه با شاهد روی پارامترهای زیستی و رشد جمعیت پش شۀته خۀوار
 A. aphidimyzaدر تغذیه از شته سبز هلو مورد بررسی قرار گرلت .براساس نتایج به دست آمده ،محلۀولپاشۀی للفۀد دهمۀه بۀا کودهۀای ریزمغۀذی
پارامترهای زیستی و جدول زندگی شاارگر را تحت تاثیر قرار داد و منجر به الزایش باروری ،طول عمر حشرات کامد نر و ماده و دوره تخمریۀزی شۀد.
بیشتری ن و کمترین میزان باروری شاارگر به ترتیب در تیمار آهن ( 93/5تخم) و شاهد ( 42/93تخم) مشاهده شد .نرخ ذاتی الزایش جمعیت ( )rو نۀرخ
متناهی الزایش جمعیت ( )λپشه شته خوار در تیمار آهن بیشترین (بهترتیب  0/821و  8/890بر روز) و در شاهد کمترین (بهترتیۀب  0/030و  8/804بۀر
روز) بود .بیشترین و کمترین مقادیر نرخ خاهص توهید مثد ( )R0شاارگر نیز به ترتیب در تیمارهای آهن و شاهد ( 85/1و  9/24ماده/ماده/نسد) ثبت شد.
همچنین ،کمترین میانگین طول یک نسد ( A. aphidimyza ،)Tدر تیمار منگنز ( 81/039روز) به دست آمد .بنابراین ،استفاده از عناصر ریزمغۀذی بۀا
بهبود کیفیت گیاهان میزبان حشرات گیاهخوار میتواند با تأثیر مثبت بر زیستشناسی و جدول زندگی شاارگر  A. aphidimyzaدر برنامههای مدیریت
تلفیقی شته سبز هلو مورد استفاده موثر قرار گیرد.
واژههای کلیدی :برهمانش سه سطحی ،پش شتهخوار ،جدول زندگی دو جنسی ،عناصر ریزمغذی

مقدمه

21

للفد دهمهای ،با نۀام علمۀی  ،Capsicum annuum L.گیۀاهی
یکساهه ،متعلق به تیرهی بادمجانیان و از محصۀوالت مهۀم جۀاهیزی
است که غنی از مواد مغذی ،ویتامینها و آنتۀی اکسۀیدانهۀای مهۀم
برای سالمت انسان میباشد .موطن اوهیه این گیاه کشور مازیۀک و
آمریاای جنوبی است ( .)43للفد دهمهای در معرض حملهی آلۀات و
بیماریهای مختلف قرار میگیرد که موجب کاهش کیفیۀت و کمیۀت
 -8دانشیار گروه گیاهپزشای ،دانشاده کشاورزی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
)Email: m.mirabbalou@ilam.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -4دانشآموخته دکتری حشۀرهشناسۀی گۀروه گیۀاهپزشۀای ،دانشۀاده کشۀاورزی،
دانشگاه هرستان ،هرستان ،ایران
DOI: 10.22067/JPP.2021.70745.1028

این محصۀول مۀیشۀود .یاۀی از مهۀمتۀرین آلۀات آن شۀتهی سۀبز
هلو ،Myzus persicae (Sulzer) ،میباشد که حشرهای چندینخۀوار
با دامنه میزبانی وسیع است .این آلت با تغذیه از شیره گیاهی و انتقال
بیمارهای ویروسی خسارت شدیدی در گیاهان میزبان ایجاد مۀیکنۀد
( .)84به طور معمول برای کنترل شتهها از حشرهکشهای مختلف به
ویژه سموم لسفره استفاده میشود .کاربرد بیرویه آلتکشها عۀالوه
بر صرف هزینههای باال و تهدیۀد سۀالمتی انسۀان و محۀیط زیسۀت
پیامدهایی مانند ایجاد مقاومت حشرات ،از بین رلۀتن حشۀرات مفیۀد،
آهودگی محیط زیست ،الزایش جمعیت آلۀات ثانویۀه و طغیۀان مجۀدد
آلات دارد ( .)5بنابراین استفاده از روشهای جایگزین و اهبتۀه سۀازگار
با زیست بومهۀای زراعۀی اهزامۀی اسۀت .کنتۀرل بیوهوژیۀک یاۀی از
مهمترین اجزا و بخشهای مدیریت تلفیقی آلات است که با توجه بۀه
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سازگاری این روش با دیگۀر روشهۀای کنتۀرل آلۀات و خطۀر کمتۀر
نسبت به استفاده از سموم شیمیایی مۀیتوانۀد نقۀش و اهمیۀت قابۀد
توجهی در مدیریت تلفیقی آلات داشته باشد ( .)98یای از مهۀمتۀرین
دشمنان طبیعی گونههای مختلف شته در اکوسیستمهای زراعی ،پش
شۀۀتهخۀۀوار  Aphidoletes aphidimyza Rondaniاسۀۀت (.)90
الروهای این شاارگر ابتدا با تزریق سم به بدن شته باعث للج شۀدن
طعمه میشوند و سپس با ایجاد سوراخ در ناحی قفۀس سۀینه طعمۀه،
شروع به تغذیه از محتویات بدن آن میکنند ( .)49پش شتهخۀوار A.
 aphidimyzaبه علۀت سۀازگاری بۀا بیشۀتر آلۀتکۀشهۀا و تغذیۀه
اختصاصی از جمعیت شتهها از سال  8300بۀه عنۀوان عامۀد کنتۀرل
بیوهوژیک گونههای مختلف شته در محصوالت گلخانهای مطرح شده
است ( 49 ،42 ،40و  .)99تعیین کارایی یک عامد بیۀوکنترل مناسۀب
میتواند از طریق ارزیابی پارامترهای زیستی و رشد جمعیت با استفاده
از مدلهای مربوط به سیستم شاار -شاارگر انجام گیرد.
استفاده از عناصر غذایی کم مصرف و کودهای ریزمغذی کۀه بۀه
مقدار کمتر از عناصر غذایی اصۀلی ماننۀد نیتۀروژن ،لسۀفر و پتاسۀیم
مصرف میشوند ،میتواند با بهبود کیفیت رشد و عملارد محصول بۀه
عنوان ابزاری برای رسیدن به حداکثر توهید محصول و کاهش خسارت
آلات مورد توجه قرار گیرد .عناصر ریزمغذی مانند آهن ،روی ،مۀس و
منگنز از اجزای اصلی در سۀاختار آنۀزیمهۀا و پۀروتئینهۀای گیاهۀان
هستند و نقش مهمی در لرآیندهای سلوهی ،لتوسنتز ،تقسیم سۀلوهی و
سنتز ماکروموهاولها دارند ( 85و  .)83محلولپاشی ایۀن عناصۀر بۀه
علت لقدان آنها در خاک میتواند باروری خاک ،کیفیت رشد و میزان
مواد شیمیایی دلاعی گیاهان را بهبود بخشد که به نوبه خود میتوانند
بر ویژگیهای اکوهوژی و لیزیوهۀوژی گیۀاهخۀواران و متعاقبۀا سۀطوح
غذایی باالتر آنها یعنی دشمنان طبیعی تأثیر بگذارنۀد ( 85 ،1و .)48
گزارشهای متعدد حاکی از ارتباط بین کوددهی با کیفیت محصۀول و
تاثیر آن بر رشۀد جمعیۀت حشۀرات آلۀات و دشۀمنان طبیعۀی آنهۀا
میباشد .از سوی دیگر گزارشهایی مبنی بر نقش گیاهان بۀر روابۀط
متقابد دشمنان طبیعی و حشرات گیاهخوار ارائه شده است .به عنۀوان
مثۀال گیاهۀان بۀه عنۀوان یاۀی از عوامۀد مۀوثر بۀر تخمریۀزی A.
 aphidimyzaگزارش شدهاند ( .)45مطاهعه تاثیر کود نیتروژن در سه
سطح غذایی نشان میدهد که نیتروژن در روابط متقابد گیاه-گیاهخوار
موثر است .به طوری که ،این عنصر نه تنها کیفیت گیاه را بۀه عنۀوان
غذا برای گیاهخوار تغییر میدهد بلاه از طریق حشره گیاهخوار به طور
گسترده روی دشمن طبیعی آن تاثیر مۀیگۀذارد ( .)9در یۀک تحقیۀق
دیگر ،متقینیا و همااران ( )40تاثیر گیاه میزبان (نۀوع رقۀم) و مقۀدار
کود ورمیکمپوست را بر اغلب پارامترهای زیستی شته جۀاهیزAphis ،
 gossypii Gloverو پش شتهخوار  A. aphidimyzaگزارش کردند.
با توجه به این که تاکنون در ایران در ارتباط با تاثیر عناصر ریزمغۀذی
روی ویژگۀیهۀای زیسۀتی و جۀدول زنۀدگی پشۀ شۀتهخۀوار A.

 aphidimyzaمطاهعهای صورت نگرلته است ،هذا در تحقیۀق حارۀر،
تاثیر کاربرد کودهۀای ریزمغۀذی در گیۀاه للفۀد دهمۀه و تۀاثیر آن بۀر
پارامترهای زیستی و رشد جمعیت پش شتهخوار  A. aphidimyzaبۀا
تغذیه از شته سبز هلو مورد بررسی قۀرار گرلۀت .نتۀایج ایۀن تحقیۀق
میتواند در مدیریت شته سبز هلو و کۀاهش خسۀارت ناشۀی از آن در
مزارع و گلخانهها موثر باشد.

مواد و روشها
پرورش گیاهان میزبان

بذر گیاه للفد دهمه (رقم کاهیفرنیۀا وانۀدر) مۀورد اسۀتفاده در ایۀن
پژوهش از شرکت گلپاد استان اصفهان تهیه شد .به منظور تسهید در
رشد و جوانهزنی ،بذور این گیاه در داخد دستمال کاغذی مرطۀو در
ظروف پتری شیشهای (به قطر  3و ارتفاع  8/5سانتیمتر) به مدت 80
روز خیسانده شد .هر بذر در داخد گلدان پالستیای با قطر دهانه  85و
ارتفاع  40سانتیمتر در مخلوطی از خاک و ماسه (بهترتیب بۀا نسۀبت
دو به یک) در گلخانه با شرایط دمای  45±5درجه سلسیوس ،رطوبت
نسبی  90±5درصد با دوره نوری طبیعی کاشته شد .مقداری از خۀاک
مورد استفاده برای کاشت گلدانها بۀه عنۀوان نمونۀه بۀرای آزمۀایش
تجزیه خاک و تعیین خصوصیات لیزیای و شیمیایی آن مورد استفاده
قرار گرلت .خاک مورد استفاده حۀاوی  5/90میلۀیگۀرم بۀر کیلۀوگرم
لسۀۀفر 0/820 ،درصۀۀد نیتۀۀروژن 8/49 ،درصۀۀد کلسۀۀیم 0/04 ،درصۀۀد
پتاسیم 0/099 ،درصد سدیم 0/094 ،درصد منیزیم با اسیدیته  0/29و
هدایت اهاتریای ویژه آن  0/218دسیسیمینز بر متر ) (ds/mبود.
تیمارهای مورد مطالعه

ایۀۀن تحقیۀۀق در سۀۀال  8933در گلخانۀۀه در قاهۀۀب طۀۀرح کۀۀامال
تصادلی با  5تیمار و  50تارار در هر تیمار انجام شۀد .تیمۀار کۀودی،
محلولپاشی گیاهان للفد با استفاده از ریزمغذیها در مرحلۀه رشۀدی
چهار تا شش برگی بود .سۀطوح تیمۀار شۀامد )8( :محلۀولپاشۀی بۀا
ریزمغذی منگنز  5درصد به میزان یک میلیهیتر در یک هیتۀر آ )4( ،
محلولپاشی با ریزمغذی مس  2درصد به میزان یک میلیهیتر در یک
هیتر آ  )9( ،محلولپاشۀی ریزمغۀذی روی  0درصۀد بۀه میۀزان یۀک
میلیهیتر در یک هیتر آ  )2( ،محلولپاشی با ریزمغذی آهفۀا آهۀن 89
درصد به میزان  8/0گرم در یک هیتر آ و ( )5محلولپاشی با آ بۀه
عنوان شاهد بدون کوددهی انجام گرلت.
پرورش حشرات

جمعیت اوهی شته سبز هلو از یک کلنی آزمایشۀگاهی موجۀود در
آزمایشگاه تحصیالت تامیلی گۀروه گیاهپزشۀای دانشۀگاه هرسۀتان-
خرمآباد تهیه شد .شتهها با قلم موی نازک روی گیاهۀان للفۀد دهمۀه

میراب بالو و علی زمانی ،تأثیر كوددهی عناصر ریزمغذی در گیاه فلفل دلمه...

کاشته شده در گلخانه منتقد شدند .بۀه منظۀور جلۀوگیری از پارازیتۀه
شدن شتهها ،گیاهان مذکور در قفسهای ساخته شده از پارچه تۀوری
محصور شدند قبد از شروع آزمایشها ،شته سۀبز هلۀو حۀداقد چهۀار
نسد روی گیاهان کوددهی شده پرورش یالت.
جمعیت اوهیه پش شتهخوار از گلخانههای پرورش خیار آهۀوده بۀه
شتهی جاهیز تهیه شد .شناسایی پش شۀتهخۀوار  A. aphidimyzaدر
مرحله حشره کامد انجام شۀد ( .)89بۀه منظۀور تۀأمین منبۀع غۀذایی
مطلو (عسلک) و بستر مناسب تخمریزی برای پشۀ شۀتهخۀوار A.
 aphidimyzaاز بوتههای آهوده به شت سبز هلۀو اسۀتفاده شۀد .ایۀن
بوتۀۀههۀۀا در گلخانۀۀه داخۀۀد قفۀۀسهۀۀای طلقۀۀی شۀۀفاف (90×90×90
سانتیمتر) قرار داده شدند .الروهای خارج شده از تخۀم ،از شۀتههۀای
موجود بر روی برگهای آهوده به عنوان منبع غذایی استفاده نمودنۀد.
برای رهاسازی پشه شتهخوار روی گیاهان مۀذکور ،شۀفیرههۀای ایۀن
شاارگر داخد ظروف حاوی ماسه مرطو (جهت حفۀ رطوبۀت) بۀه
داخد قفسها منتقد شدند تا حشۀرات کامۀد پۀس از خۀارج شۀدن از
شفیره ،جفتگیری کرده و تخمها را در کلنی شتههۀا قۀرار دهنۀد .بۀه
منظور تداوم کلنی پش شۀتهخۀوار  ، A. aphidimyzaگیاهۀان سۀاهم
آهوده به شته داخد قفسهای حاوی پشۀه انتقۀال داده مۀیشۀد .پشۀ
شتهخوار  A. aphidimyzaدر هر یک از تیمارهای مورد بررسی قبد
از شروع آزمایشها دو نسد پرورش یالت.
نحوه انجام آزمايشها

برای بررسی زیستشناسی و جدول زندگی زادآوری پش شتهخوار
 A. aphidimyzaبا تغذیه از شت سبز هلو پرورش یالته روی هر یک
از تیمارهای آزمایشی ،از ظروف پالسۀتیای شۀفاف بۀه ابعۀاد 1×0×2
سانتیمتر استفاده شد .برای تامین تهوی این ظروف سوراخی به ابعۀاد
 9×4سانتیمتر در سرپوش هر ظرف ایجاد و با پارچهی توری ظریۀف
پوشانده شد .در کف هر ظرف یک برگ تهیه شده از گیاهان کوددهی
شده با ریزمغذیهای مختلف روی یک الیه پنبهی مرطو قۀرار داده
شد ،به طوری که سۀطح زیۀرین بۀرگ رو بۀه بۀاال باشۀد .در ابتۀدای
آزمایش یک عدد تخم تازه گذاشته شده با عمۀر کمتۀر از  84سۀاعت
روی برگ للفد دهمه با استفاده از قلم موی ظریف قرار داده شد .طول
دوره جنینی تخم ( 50تخم در هر تیمۀار) ،زنۀدهمۀانی و طۀول دورهی
الروی شاارگر در هر تیمار ثبت شد .طی آزمایش روزانه مخلۀوطی از
سنین مختلف شته ( 90شته از سنین سوم و چهارم پورهگی و بیش از
حد مورد نیاز یک لرد شاارگر) در هر یک از تیمارهای آزمایشی ،برای
تغذیه الروهای پشۀه شۀتهخۀوار  ،A. aphidimyzaبۀه تفایۀک روی
برگهای هر یک از تیمارها قرار داده شد .پیش از وارد شدن الروهای
پشه به مرحلهی شفیرگی ،مقداری ماسهی استرید جهت مهیا کۀردن
بستر شفیرگی در اطراف برگها ریخته شۀد .طۀول دورش شۀفیرگی در
تیمارهای مختلف ثبت شد .پس از ظهور حشرات کامۀد ،یۀک جفۀت
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حشرهی کامد نر و ماده ( 85جفت برای هر تیمار) به داخد هر ظۀرف
آزمایش حاوی برگ آهوده به شت سبز هلو رهاسازی شد .عسلک زیۀاد
توهید شده توسط شتهها روی سطح برگها ،بۀرای تغذیۀهی حشۀرات
کامد مورد استفاده قرار گرلت .بدین ترتیب طول دورههۀای پۀیش از
تخم گذاری ،تخم گذاری و نیز طول عمر حشرات کامۀد نۀر و مۀاده و
زادآوری آنها تا زمان مرگ آخرین لرد مورد بررسی قرار گرلت.
برای برآورد پارامترهای رشد جمعیت شۀاارگر شۀامد نۀرخ ذاتۀی
الزایش جمعیت ( ،)rنرخ متناهی الۀزایش جمعیۀت ( ،)نۀرخ خۀاهص
توهید مثد ( ،)R0نرخ ناخاهص توهید مثد ( )GRRو میانگین طول یۀک
نسد ( )Tو همینطور پارامترهای زیستی شامد نرخ بقای ویژه سۀنی-
مرحل رشدی ( ،)Sxjنرخ بقای ویژش سۀنی ( ،)lxبۀاروری ویۀژه سۀنی-
مرحل رشدی ( )fxjو باروری ویژش سنی ( )mxاز روش جدول زندگی دو
جنسی ( )0استفاده شد.
تجزيه دادهها

تجزیه و تحلید دادههای خام به دست آمده از مراحد زیستی پش
شۀۀته خۀۀوار  A. aphidiomyzaدر تغذیۀۀه از شۀۀته سۀۀبز هلۀۀو روی
تیمارهای مختلف ،با استفاده از روش جدول زندگی دو جنسی سۀنی-
مرحل رشدی در نرمالزار  TWOSEX- MSChartتوصیف شۀده بۀه
وسیله چی ( )0صورت گرلت .برای تاراردار کردن پارامترهۀا از روش
بوت استرپ با  800000تارار استفاده شۀد .مقایسۀه اخۀتالف آمۀاری
پارامترها با استفاده از روش  Paired Bootastrapدر سطح احتمال 5
درصد انجام گرلت .رسم نمودارها با استفاده از نرمالزار اکسۀد انجۀام
شد.

نتایج
تاثیر کودهای ريزمغذی بر پارامترهای زيستی شکاارگر A.
aphidimyza

براساس نتایج به دست آمده ،طول دورههای جنینۀی تخۀم (0/05
<  425، ،Pو  ،)F= 8902/818 ،df= 2الروی ( 809، ،P < 0/05و 2
= )F= 083/489 ،dfو شۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀفیرگی ( 854 ،P < 0/05و ،df= 2
 )F= 809/895پش شتهخوار  A. aphidimyzaدر تیمارهای مختلۀف
معنیدار بود (جدول  .)8طول دوره جنینی تخم ( 9/92روز) و شفیرگی
( 1/49روز) در تیمار شاهد بۀیشتۀرین بۀود .طۀول دوره رشۀد الروی
شاارگر ( 2/09و  2/90روز) نیز در تیمارهای روی و آهن بۀیشتۀر از
سایر تیمارها به دست آمد .تاثیر کوددهی و تغذیه از شتههای پۀرورش
یالته روی گیاهان تیمار شده با ریزمغذیهای مختلف بۀر طۀول عمۀر
حشۀۀرات کامۀۀد نۀۀر ( 91 ،P < 0/05و  )F= 99/003 ،df= 2و مۀۀاده
( 03 ،P < 0/05و  )F= 30/594 ،df= 2شاارگر معنیدار بود (جۀدول
 .)8به طوریکه در مقایسه با شاهد ،کوددهی منجر به الۀزایش طۀول
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کامد ( 03 ،P < 0/05و  )F= 20/825 ،df= 2و روزهای تخۀمریۀزی
( 03 ،P < 0/05و  )F= 19/15 ،df= 2معنۀۀۀیدار بۀۀۀود (جۀۀۀدول .)4
بیشۀۀترین ( 89/859روز) و کمتۀۀرین ( )82/149مقۀۀادیر دورش پۀۀیش از
تخمریزی کد شاارگر به ترتیب در تیمارهای شاهد و منگنز مشۀاهده
شۀۀد .بیشۀۀترین ( 9/2روز) و کمتۀۀرین ( 5/859روز) دورش تخۀۀمریۀۀزی
حشرات ماده  A. aphidimyzaبه ترتیب با تغذیه از شتههای پرورش
یالته روی گیاهان تیمار شده با ریزمغذی آهن و شاهد به دست آمد و
بین ریزمغذی آهن با دیگر ریزمغذیها اختالف معنیدار مشاهده نشد.

عمر حشرات کامد نر و ماده شاارگر شد (جدول  .)8همچنۀین ،تۀاثیر
کوددهی بر دورش زیسۀتی ( 854 ،P < 0/05و  )F= 59/920 ،df= 2و
زادآوری شۀۀاارگر ( 03 ،P < 0/05و  )F= 801/022 ،df= 2معنۀۀیدار
بۀۀود (جۀۀدول  .)4بیشۀۀترین دورش زیسۀۀتی ( 48/415روز) و زادآوری
شاارگر ( 93/50تخم) در تیمار ریزمغذی آهن ثبت شد دورش پۀیش از
تخمریزی حشرات ماده پش شۀتهخۀوار ( )APOPیعنۀی مۀدت زمۀان
ظهور حشرات کامد تا اوهین تخمریزی در تیمارهای مختلف معنۀیدار
نبود و در همه تیمارها برابر یک بود .اما کد دورش پیش از تخۀمریۀزی
( )TPOPیعنی بازه زمانی از مرحلهی تخم تا اوهین تخمریزی حشۀره

جدول  -1میانگین ( ±خطای معیار) دورۀ رشد و نمو و طول عمر افراد بالغ  Aphidoletes aphidimyzaدر تغذیه از شته سبز هلو Myzus persicae

پرورش یافتۀ روی فلفل دلمه  Capsicum annuum L.تیمار شده با کودهای ریزمغذی
Table 1- The mean (±) of developmental time period and adult individuals’ longevity of Aphidoletes aphidimyza fed on Myzus
persicae reared on bell pepper Capsicum annuum L. treated with micronutrient fertilizers.

طول عمر نر

طول عمر ماده

شفیره

الرو

تخم

تیمار

Male-longevity

Female-longevity

Pupa

Larvae

Egg

Treatment

4.769±0.199c

6.153±0.153c

8.23±0.15a

3.47±0.09c

3.34±0.10a

شاهد

6.200±0.323a

7.450±0.133a

7.43±0.10b

4.60±0.11a

2.34±0.07c

5.823±0.211ab

7.352±0.239ab

7.41±0.12b

4.05±0.11b

2.34±0.07c

5.307±0.260bc

6.875±0.238b

7.59±0.17b

4.15±0.14b

2.76±0.10b

5.466±0.234ab

7.111±0.224ab

7.67±0.13b

4.76±0.11a

2.32±0.07c

Control

آهن
Fe

منگنز
Mn

مس
Cu

روی
Zn

خطای استاندارد با  800000بوت استرپ محاسبه شد و اختالف معنیدار با استفاده از آزمون بوت استرپ جفت شده براساس لاصله اطمینان است.
The standard errors were estimated via 100,000 bootstraps and compared through paired bootstrap test based on confidence intervals
of differences.

جدول  -2میانگین ( ±خطای معیار) برخی پارامترهای زیستی  Aphidoletes aphidimyzaتغذیه شده از شته سبز هلو  Myzus persicaeپرورش
یافتۀ روی فلفل دلمه  Capsicum annuum L.تیمار شده با کودهای ریزمغذی
Table 2- The mean (±) of some biological parameters of Aphidoletes aphidimyza fed on Myzus persicae reared on bell pepper
Capsicum annuum L. treated with micronutrient fertilizers.

روزهای

کل دوره پیش از تخمریزی افراد

دورۀ پیش از تخمریزی افراد

بالغ

بالغ

TPOP

APOP
1±0a

چرخهی زیستی

زادآوری

Life span

Fecundity

5.153±0.153b

20.576±0.292ab

24.69±1.750d

16.153±0.295a

6.400±0.132a

21.285±0.246a

39.50±1.252a

15.300±0.204bc

1±0a

6.294±0.251a

20.441±0.293b

36.76±2.224ab

14.823±0.296c

1±0a

5.875±0.238a

20.517±0.345ab

32.50±1.679bc

15.375±0.442abc

1±0a

6.111±0.224a

21.030±0.277ab

28.83±2.018cd

15.611±0.213ab

1±0a

تخمریزی
Ovi-days

تیمار
Treatment

شاهد
Control

آهن
Fe

منگنز
Mn

مس
Cu

روی
Zn

خطای استاندارد با  800000بوت استرپ محاسبه شد و اختالف معنیدار با استفاده از آزمون بوت استرپ جفت شده براساس لاصله اطمینان است.
The standard errors were estimated via 100,000 bootstraps and compared through paired bootstrap test based on confidence intervals
of differences.

میراب بالو و علی زمانی ،تأثیر كوددهی عناصر ریزمغذی در گیاه فلفل دلمه...

تاثیر کودهای ريزمغذی بر پارامترهکای رشکج عمعیک

A.

aphidimyza

تاثیر تغذی از شتههای پۀرورش یالتۀه روی گیاهۀان للفۀد دهمۀه
تیمار شده با کودهۀای ریزمغۀذی بۀر پارامترهۀای رشۀد جمعیۀت A.
 aphidimyzaمعنیدار بود (جدول  .)9براساس نتایج به دسۀت آمۀده،
محلولپاشی گیاهان با کودهای ریزمغذی منجر به الۀزایش معنۀیدار
نۀۀرخ ذاتۀۀی الۀۀزایش جمعیۀۀت 425 ،P < 0/05( ،و 843/819 ،df= 2
= ،)Fنۀۀرخ متنۀۀاهی الۀۀزایش جمعیۀۀت 425 ،P < 0/05( ،و ،df= 2
 ،)F= 843/810نرخ خۀاهص توهیۀد مثۀد 425 ،P < 0/05( ،و ،df= 2
 )F= 884/299و نرخ ناخاهص توهید مثد 425 ،P < 0/05( ،و ،df= 2
 )F= 33/123در مقایسه با شۀاهد شۀد .بیشۀترین مقۀادیر نۀرخ ذاتۀی
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الزایش جمعیۀت ( 0/821بۀر روز) ،نۀرخ خۀاهص توهیۀد مثۀد (85/10
ماده/ماده/نسد) و نرخ متنۀاهی الۀزایش جمعیۀت ( 8/890بۀر روز) در
ریزمغذی آهن و کمترین مقدار این پارامترها در شۀاهد مشۀاهده شۀد.
همچنۀۀین بیشۀۀترین ( 91/82ماده/ماده/نسۀۀد) و کمتۀۀرین (83/34
ماده/ماده/نسد) مقادیر نرخ ناخاهص توهیۀد مثۀد  A. aphidimyzaبۀا
تغذیه از شتههای پرورش یالته در گیاهان للفد تیمار شده با ریزمغذی
مس و شاهد ثبت شۀد بیشۀترین ( 83/009روز) و کمتۀرین (81/039
روز) مقادیر میانگین طول یۀک نسۀد شۀاارگر  A. aphidimyzaبۀه
ترتیب در تیمارهای شاهد و ریزمغذی منگنز به دست آمد.

جدول  -3میانگین ( ±خطای معیار) پارامترهای جدول زندگی  Aphidoletes aphidimyzaتغذیه شده از شته سبز هلو  Myzus persicaeپرورش
یافتۀ روی فلفل دلمه  Capsicum annuum L.تیمار شده با کودهای ریزمغذی
Table 3- The mean (±) of demographic parameters of Aphidoletes aphidimyza fed on Myzus persicae reared on bell pepper
Capsicum annuum L. treated with micronutrient fertilizers

نرخ ناخالص

میانگین طول یک

نرخ متناهی افزایش

نرخ خالص تولیدمثل

نرخ ذاتی افزایش

تولیدمثل

نسل

جمعیت

)GRR (offspring

)T (day

Ro
)(offspring/individual

جمعیت

)(day-1

λ

)(day-1

r

19.92±3.364b

19.003±0.375ab

1.102±0.015b

6.42±1.595b

0.097±0.014b

27.57±3.988ab

18.579±0.187ab

1.160±0.011a

15.80±2.774a

0.148±0.010a

29.09±4.346ab

18.096±0.293b

1.149±0.013a

12.50±2.569a

0.139±0.012a

38.14±6.782a

18.235±0.541ab

1.137±0.014ab

10.40±2.203ab

0.128±0.012ab

23.75±3.393ab

18.878±0.228a

1.131±0.012ab

10.38±2.090ab

0.123±0.011ab

تیمار
Treatment

شاهد
Control

آهن
Fe

منگنز
Mn

مس
Cu

روی
Zn

خطای استاندارد با  800000بوت استرپ محاسبه شد و اختالف معنیدار با استفاده از آزمون بوت استرپ جفت شده براساس لاصله اطمینان است.
The standard errors were estimated via 100,000 bootstraps and compared through paired bootstrap test based on confidence intervals
of differences.

تاثیر کودهای ريزمغذی بر نکر باکا ويکسه ک ی-مرحلک
رشککجی ( ،(Sxjبککاروری ويککسه کک ی-مرحلکک رشککجی (،)fxj
بککاروری ويککسه ک ی ( )mxو زادآوری ويککسه ک ی ()lxmx
پشهی شتهخوار

تاثیر تیمارهای ریزمغذی بر نرخ بقای ویژه سنی-مرحلۀ رشۀدی
( )Sxjپشهی شتهخوار که احتمال زنده ماندن هر لرد در سن  xو رشۀد
تا مرحل  jرا نشۀان مۀیدهۀد در شۀاد  8نمۀایش داده شۀده اسۀت.
همینطور به علت تفاوت و تغییرات در زمان رشد الۀراد مختلۀف یۀک
جمعیت در منحنی بقای ویژه سنی همپوشانی مراحد مختلف رشۀدی
دیده میشود .براساس نتایج ،حداکثر نرخ بقای مراحد الروی شاارگر
در تیمارهای آهن ،روی و مس در روزهۀای  9 ،2و  5بۀود .همچنۀین

بیشترین نسبت زندهمانی مراحۀد شۀفیرهگۀی ( 0/1درصۀد) ،حشۀرات
کامد ماده ( 0/2درصد) و نر ( 0/94درصۀد) بۀه ترتیۀب در تیمارهۀای
آهن و منگنز مشاهده شد .باروری ویژه سنی -مرحلۀ رشۀدی ( )fxjو
میزان باروری ویۀژه -سۀنی ( A. aphidimyza )mxروی تیمارهۀای
مختلف ریزمغذی در شاد  4نشان داده شده است .بیشۀترین مقۀادیر
باروری ویژه سۀنی -مرحلۀ رشۀدی پشۀهی شۀتهخۀوار ،0/05 ،0/99
 5/32 ،9/51و  5/5تخم بهترتیب در روزهۀای  81 ،80 ،83 ،44و 40
در تیمارهای مس ،آهن ،منگنۀز ،روی و شۀاهد بۀود .شۀروع بۀاروری
ویژش-سنی شاارگر در تیمارهای مس ،آهن ،منگنز ،روی و شۀاهد بۀه
ترتیب در روزهای  82 ،89 ،89 ،88و  82بود .بیشترین مقادیر باروری
ویژه سنی به ترتیب برابر  9/25 ،2 ،2/40 ،5/5و  2تخۀم در روزهۀای
 81 ،83 ،83 ،44و  48در تیمارهای لوقاهذکر مشۀاهده شۀد .حۀداکثر
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زادآوری ویژه سنی ( A. aphidimyza )lxmxیعنی حداکثر تعداد تخۀم
توهیده شده در هۀر روز بۀهترتیۀب برابۀر  4/82 ،4/42 ،4/14 ،8/91و
 8/99تخۀۀم در روزهۀۀای  81 ،80 ،83 ،80و  80در تیمارهۀۀای مۀۀس،
آهن ،منگنز ،روی و شاهد بود .امید به زندگی (A. aphidimyza )exj
با تغذیه از شته سۀبز هلۀو درگیاهۀان للفۀد دهمۀهای تیمۀار شۀده بۀا
ریزمغذیهای مختلف در شاد  9نشان داده شده است .بیشترین امید
به زندگی شاارگر در اوهین روز از مراحد تخم ،الرو و شفیره به ترتیب
برابر با  85/31 ،80/31و  85/95روز در ریزمغذی آهن بود .بیشۀترین
امید به زندگی در حشرات کامد ماده و نۀر بۀهترتیۀب برابۀر  88/45و
 0/91روز در روزهای  80و  84در ریزمغذی مس و منگنز بود کمترین
امید به زندگی تمامی مراحد رشدی  A. aphidimyzaدر تیمار شاهد
مشاهده شد.

بحث
روابط و اثرات متقابد سه سطح تغذیهی اصلی زیسۀت بۀومهۀای
کشاورزی یعنی گیاهان ،گیاهخواران و دشمنان طبیعی بسۀیار پیچیۀده
میباشد ( .)95گیاهان میزبان به عنوان سطح اول تغذیه ،پارامترهۀای
زیستی و لیریوهوژیک حشره گیاهخوار و دشمن طبیعی را تحت تۀاثیر
قرار میدهند ( .)81از طرلی دینامیسم جمعیت حشرات شاارگر آلۀات
گیاهی به کیفیت گیاهان میزبان آلت وابسته است (.)94
نتایج بررسی حارر نشان داد که تغذیه از شته سبز هلۀو پۀرورش
یالته روی للفد دهم تیمار شۀده بۀا کودهۀای ریزمغۀذی پارامترهۀای
زیستی و جدول زندگی  A. aphidimyzaرا به طور معنیداری تحۀت
تاثیر قرار داد .دوره جنینی تخم ،شفیرهگی و کد دوره رشد و نمو پیش
از بلوغ شاارگر در تیمارهای ریزمغذی در مقایسه با شاهد کوتۀاهتۀر و
دورش رشد الروی ،دورش تخمریزی ،باروری و طول عمر حشرات کامۀد
نر و ماده شاارگر در تیمارهای ریزمغذی نسبت به شۀاهد طۀوالنیتۀر
بود .با توجه به لعاهیت تغذیهای و قدرت شاارگری A. aphidimyza
در مرحله الروی از شتهها ،میتوان گفت کۀه محلۀولپاشۀی گیاهۀان
للفد دهمه با کودهای ریزمغذی با تاثیر بر رشد و کیفیت مۀواد غۀذایی
سطوح پایین و میانی زنجیره غذایی (گیاه-گیاهخوار) تاثیر مثبتۀی بۀر
رشد و نمو  A. aphidimyzaداشت .همچنین براساس نتایج به دست
آمده در بررسی حارر ،محلولپاشی گیاهان للفد دهمۀهای بۀا عناصۀر
ریزمغذی منجر به الۀزایش طۀول عمۀر حشۀرات کامۀد شۀاارگر در
تیمارهای ریزمغذی نسبت بۀه شۀاهد شۀد کۀه طبیعتۀا الۀزایش نۀرخ
توهیدمثد و باروری شاارگر را در پی داشت .از طرلی باروری حشرات
کامد ماده  A. aphidimyzaبه تغذیه الروها بستگی دارد و طوالنیتر
شدن دورش رشد الروی در تیمارهۀای ریزمغۀذی بۀا توجۀه بۀه قۀدرت
اختصاصی آنها در این مرحله رشدی برای تغذیه از شتهها مۀیتوانۀد
منجر به الزایش باروری و طول عمر حشۀرات کامۀد شۀاارگر شۀود.

نتایج بررسی حارر حاکی از کۀاهش دوره پۀیش از تخۀمریۀزی کۀد
( )TPOPشاارگر در تیمارهای ریزمغذی در مقایسه با شۀاهد بۀود .در
واقع محلول پاشۀی گیاهۀان بۀا عناصۀر ریزمغۀذی زمۀان رسۀیدن بۀه
تخمریزی شاارگر را کاهش داد .ایۀن یالتۀه بۀا نتۀایج گۀزارش شۀده
لالحپور و همااران ( )80در بررسی سطوح مختلف کوددهی نیتۀروژن
در گیۀۀاه کلۀۀزا بۀۀا شۀۀت خۀۀردل ( )Lipaphis erysimi Kaltو پش ۀ
شاارگر ( )A. aphidimyzaهمخوانی دارد.
منبۀع غۀذایی بۀۀا کیفیۀت بۀۀاال ،منجۀر بۀۀه کۀاهش دورش پۀۀیش از
تخمریزی ،بلوغ زودرس تخمدانها و طوالنیتر شدن دورش تخمریزی
میشود ( 80و  .)41همچنین گزارش شده است که کیفیت طعمۀه بۀر
باروری ،طول عمر و بقا حشرات تاثیر دارد ( )9و کیفیت پایینتر مۀواد
غذایی ،رشد و نمو و دوره کمون تخم را به تاخیر میانۀدازد ( )99کۀه
نتایج بررسی حارر هم حاکی از بهبود کیفیت طعمه با کاربرد عناصۀر
ریزمغذی است.
جدول زندگی میتواند توصۀیف جامعۀهای از رشۀد و نمۀو ،بقۀا و
باروری یک جمعیت را ارائه دهد و در میان پارامترهای رشد جمعیۀت،
نرخ ذاتی الزایش جمعیت به عنوان مهمترین شاخص کلیۀدی نشۀان
دهندش تاثیر کلی طعمه ،تغذیه و شرایط محیطی بر ویژگیهۀای رشۀد،
توهیدمثد ،بقا ،باروری و سازگاری جمعیت حشرات است (.)92
محلولپاشی گیاهان للفد دهمهای با کودهای ریزمغذی به ویزه آهۀن
و بعد منگنز منجر بۀه الۀزایش معنۀیدار مقۀادیر نۀرخ ذاتۀی الۀزایش
جمعیت ( ،)rنرخ خاهص توهیۀد مثۀد ( ،)R0نۀرخ ناخۀاهص توهیۀد مثۀد
( )GRRو نرخ متناهی الزایش جمعیت ( )λشد کۀه حۀاکی از اهمیۀت
کیفیت تغدیه گیاه از طریق محلولپاشی با عناصۀر ریزمغۀذی و تۀاثیر
مثبت آن بر رشد و نمو شاارگر بود .در حقیقت تغذیۀه گیۀاه بۀا مۀواد
مغذی ،بقا ،تغذیه و رشد طعمه و شاارگر را تحت تاثیر قرار مۀیدهۀد
( .)8،82مقادیر نرخ ذاتی و نرخ خاهص توهید مثد به دست آمده در این
مطاهعه مشابه مقادیرگزارش شده به وسیله سایر محققۀین اسۀت (،80
 89و  .)42الزایش مقادیر پارامترهای رشد جمعیت شۀاارگر بۀه ویۀژه
شاخص  rدر تیمارهای ریزمغۀذی نسۀبت بۀه شۀاهد را مۀیتۀوان بۀه
پتانسید توهیدمثد بیشتر شاارگر در تیمارهای ریزمغذی به علت تغذیه
مناسب و جذ سۀریعتۀر مۀواد غۀذایی در گیۀاه میزبۀان نسۀبت داد.
کودهای ریزمغذی به ویژه آهن و منگنز با تغییۀر در کیفیۀت گیاهۀان
میزبان حشرات گیۀاهخوار ،منجۀر بۀه بهبۀود جنبۀههۀای مختلفۀی از
ویژگی های زیسۀتی و جۀدول زنۀدگی سۀطح غۀذایی بۀاالتر (دشۀمن
طبیعی) در برهمانش گیاه -گیاهخوار شدهاند .در این تحقیق ،گیاهان
للفد دهمه تیمار شده با ریزمغذیهای آهن و منگنز با تۀاثیر بۀر ارزش
غذایی گیاهان میزبان ،منجر به الزایش قابد توجه نرخ ذاتی الۀزایش
جمعیت ،نرخ خاهص توهید مثد ،طول عمر حشرات باهغ مۀاده ،متوسۀط
تخۀمریۀزی روزانۀه و زادآوری پشۀه شۀتهخۀوار  A. aphidimyzaدر
مقایسه با سایر تیمارهای ریزمغذی و به ویژه شاهد شده است.
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 پرورشMyzus persicae  تغذیه کرده از شته سبز هلوAphidoletes aphidimyza مرحلۀ رشدی پشه شتهخوار- نرخ بقای ویژه سنی-1 شکل
 تیمار شده با کودهای ریزمغذیCapsicum annuum ،یافته روی فلفل دلمه
Figure 1- The age-stage specific survival rates (Sxj) of Aphidoletes aphidimyza fed on Myzus persicae reared on bell pepper
Capsicum annuum L. treated with micronutrient fertilizers
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 پرورش یافته روی فلفل دلمه تیمار شده با کودهای ریزمغذیMyzus persicae ،تغذیه کرده از شته سبز هلوAphidoletes aphidimyza ،شتهخوار
Figure 2- The survival rate (lx), age-stage specific fecundity (fx), age-specific fecundity (mx) and age-specific fertility (lxmx) of
of Aphidoletes aphidimyza fed on Myzus persicae reared on bell pepper Capsicum annuum L. treated with micronutrient
fertilizers
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دلمه تیمار شده با کودهای ریزمغذی
Figure 3- The age-stage life expectancies (exj) Aphidoletes aphidimyza fed on Myzus persicae reared on bell pepper Capsicum
annuum L. treated with micronutrient fertilizers

بهبۀۀود پارامترهۀۀای رشۀۀد جمعیۀۀت کفشۀۀدوزک
) variegata (Goezeدر تغذیۀه از شۀته جۀاهیز ( Aphis gossypii
 )Gloverروی گیاهان خیار تیمار شده با نسبتهای مختلۀف ورمۀی-
Hippodamia

کمپوست مربوط به اهمیۀت تغذیۀه و کیفیۀت ارزش غۀذایی گیاهۀان
میزبان ،ترکیبات شیمیایی آنها و متعاقبۀا تۀاثیر بۀر طعمۀه (شۀاار) و
سطح غذایی باالتر (دشمن طبیعی) گزارش شده است ( .)8در تحقیۀق

امید به زندگی

سن (روز)
)Age (day

244

نشریه پژوهشهای حفاظت گیاهان ایران (علوم و صنایع كشاورزی) ،جلد  ،53شماره  ،4زمستان 1444

دیگر ،ترکیبات شیمیایی ثانویه گیاهان میزبان مانند محتوای گوسیپول
باال در پنبه در سطح مقاومت آنتیبیوز گیاه میزبان و تاثیر مثبت آن بر
رشد و نمو  Propylaea japonicaدر سطح سوم تغذیه گزارش شده
است ( .)3چنان که ،آلات گیاهخوار با دریالت ترکیبات شیمیایی موجود
در گیاه ،میتوانند تۀاثیر قابۀد تۀوجهی بۀر پارامترهۀای نشۀو و نمۀای
دشمنان طبیعی داشته باشۀند ( .)2بۀر اسۀاس نتۀایج بررسۀی حارۀر،
محلولپاشی گیاهان با کودهای ریزمغذی میانگین طۀول یۀک نسۀد
( A. aphidimyza ،)Tرا در مقایسه با شاهد کاهش داد .این یالته بۀا
گزارش ارائه شده در ارتباط با کاربرد کود نیتروژن و کاهش میۀانگین
طول یک نسد پش شتهخوار همسو اسۀت ( .)80کۀوددهۀی و تغذیۀه
مناسب گیاهان منجر به جبران خسارت شته خردل و تۀاثیر مثبۀت بۀر
کارایی پشه شتهخوار  A. aphidimyzaو بهبود عملارد گیاهان کلۀزا
شده است ( .)88ویژگیهای لیزیاۀی و شۀیمیایی گیاهۀان از عوامۀد
تاثیرگذار در جلب حشرات گیاهخوار میباشد ،به طوری کۀه مۀیتوانۀد
نشو و نمای مراحد قبد از بلوغ ،بقا ،توهیۀد مثۀد و پارامترهۀای رشۀد
جمعیت حشرات را تحت تاثیر قرار دهد ( .)44مقایسه منحنیهای بقا،
باروری و امید به زندگی  A. aphidimyzaبا تغذیه از شته سۀبز هلۀو
پرورش یالت روی گیاهان للفد دهم تیمار شده با کودهای ریزمغۀذی
نیز نشان داد که کوددهی و محلولپاشی گیاهان با عناصۀر ریزمغۀذی
مقادیر  mx ،fxj ،Sxjو  exشاارگر را در مقایسه با تیمار شۀاهد الۀزایش
داد .در یک بررسی تاثیر کود نیتروژن روی روابط سه سطح غذایی ()9
نشان داد که اثر نیتروژن بر کارایی مولقیۀت آمیۀز دشۀمن طبیعۀی از
طریق تاثیر بر کمیت و کیفیت مواد لرار گیاهی ناشی از آسیب حشۀره
گیاهخوار ،تغییر در ساختار گیاه و یا تغییۀر در کیفیۀت غۀذای مصۀرلی

دشمن طبیعی است .همچنین گزارش شده است که کوددهی کلزا بۀه
طور قابد توجهی بر عملارد  A. aphidimyzaبه عنوان شاارگر شته
خردل موثر است (.)1
محلولپاشی گیاهان با عناصر غذایی کم مصرف با ایجۀاد تعۀادل
تغذیهای در گیاه از طریق جذ سریعتر و آسانتر موادغذایی ،کۀاهش
هزینه توهید را به دنبال دارد ( .)90همچنین براساس نتایج مۀا در ایۀن
مطاهعه و یالتههای قبلی ،کاربرد ایۀن عناصۀر نۀه تنهۀا باعۀث بهبۀود
پارامترهای رشدی گیاهۀان میزبۀان از طریۀق تۀاثیر بۀر لعاهیۀتهۀای
آنزیمی و لیزیوهوژی گیاهان میشوند بلاه با تاثیر بۀر توهیۀد لنۀول و
ترکیبات ثانویهی دلاعی ،بالت گیاهی را بۀرای تغذیۀه آلۀت نۀامطبوع
کرده و با ماانیسم مقاومت آنتیبیوز گیاهان در برابۀر آلۀت بۀه طبۀع
ویژگیهای زیستی و جدول زندگی دشمن طبیعی گیۀاهخوار را تحۀت
تاثیر قرار میدهند ( .)4در این راسۀتا بۀه نظۀر مۀیرسۀد کۀه کۀاهش
پارامترهای رشد پیش از بلوغ ،میۀانگین طۀول یۀک نسۀد شۀاارگر و
الزایش پارامترهایی مانند باروری ،دورش تخمریزی ،طول عمر حشرات
کامد و پارامترهای رشد جمعیت از جمله  rو  R0شاارگر در تیمارهای
ریزمغذی به ویژه در تیمارهای آهۀن و منگنۀز حۀاکی از آن بۀود کۀه
کاربرد عناصر ریزمغذی با تاثیر بر برهمانش للفد دهمۀه -شۀته سۀبز
هلو ،بر کارایی شاارگر  A. aphidimyzaموثر بود
بنابراین کاربرد عناصر غذایی کم مصۀرف بۀا توجۀه بۀه خطۀرات
زیست محیطی کمتر در مقایسه با کودهای شیمیایی و نیۀز بۀا بهبۀود
کیفیت گیاهان میزبان میتواند در برنامههای کنترل تلفیفی شته سۀبز
هلو به ویژه در محصوالت گلخانهای مورد استفاده قرار گیرد.
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Introduction: Bell pepper (Capsicum annuum L.) is an important plant of belong to family Solanaceae with
the origin of Mexico, which is a rich source of vitamins and beneficial antioxidants to the health and the immune
system. The green peach aphid Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) is one of the severe important
pests of bell pepper in the greenhouse, which cause damage in both direct and indirect by feeding on sap and
transmitting of viral diseases. The use of insecticides is the most commonly used method for controlling M.
persicae, but in addition to the environmental contaminating, it increased the aphid resistance to chemical
pesticides. Biological control is one of the alternative methods compatible with the crop ecosystems and is an
important component in integrated pest management programs. The aphidophagous midge, Aphidoletes
aphidimyza Rondani is an appropriative and important predator of various species aphids including M. persicae.
Also, the quality of host plants on the first level of nutrition have important effect on the eco- physiology
characteristics of the predator on the third level of nutrition. In this study, the effect of foliar application of
micronutrient fertilizers of iron, zinc, copper and manganese on bell pepper was investigated on the biological
and demographic parameters of A. aphidimyza fed on M. persicae in greenhouse conditions.
Materials and Methods: The experiments were done as a completely randomized design with 50
replications per treatments during 2020-2021 in the greenhouse. The foliar application of micronutrient was
carried out in four-to six-leaf stages with a certain amount of each fertilizer. At the beginning of the experiment,
100 eggs were considered to investigate the study of biology and the life table parameters of A. aphidimyza
reared on the M. persicae fed on in each of the experimental treatments. Then daily, these eggs on the all
treatments were monitored for recording incubation duration, survival rate and larval developmental duration (50
larvae). A mixture of aphids of different stages were Placed daily on each leaves treatment to feed of A.
aphidimyza. Then, the experiments and the observations continued until the emergence of adult insects. After, a
pair of male and female adult insects (15 pairs per treatment) were released into each experimental container
containing leaves aphid infestation. Daily, the investigate continued for recording of pre-oviposition and
oviposition duration, fecundity, male and female longevity until the death of the last individual. Recording of life
table parameters and data analysis was performed using the bisexual life table method in TWOSEX-MSChart
software. The results were accomplished by Tukey’s post hoc Honestly Significant Difference (HSD) test for
showing the mean comparisons (Mean±SE).
Results and Discussion: Based on results, the highest and lowest the intrinsic rate of increase (0.148 and
0.097 / day), the finite rate of population increase (1.160, 1.102 per day) and the net reproduction rate (15.8, and
6.42 offspring/individual) of A. aphidimyza were observed on iron and control treatments, respectively. The
results show that there was a significant difference between the different treatments in terms of mean generation
time (T) and the highest and the lowest T was obtained on control (19.003 day) and manganese treatment
(18.096 day), respectively. Also, the foliar application of micronutrient fertilizers led to reduce the pre-adult time
and increase, fecundity, oviposition period and the male and female longevity of A. aphidimyza. The results of
this study show that the foliar application of plants with micronutrient fertilizers by improving the growth quality
and inducing antibiotic resistance in host plants, has a positive effect on the biology and life table of A.
aphidimyza.
Conclusion: The host plants, as the first level of nutrition, have important effects on the predator biology as
the third level of nutrition. So, the use of micronutrients by improving the quality of host plants herbivorous
insects can be affect the different aspects of the biological characteristics of the higher nutrient level in plantherbivorous interactions.
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Therefore, the foliar application of bell pepper with micronutrient fertilizers along with the use of A.
aphidimyza as an appropriative biological control agent for aphids can be effective in integrated management
programs of M. persicae.
Keywords: Life table, Micronutrient fertilizer, Nutritional interaction, Three trophic study
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تأثیر مدت زمان و عمق دفن بر شکست خواب و درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم
)(Myagrum perfoliatum L.
فیروزه شریفی کالیانی -1سعید جاللی هنرمند -*2ایرج نصرتی -3علیرضا باقری -4حسن

حیدری5
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چکیده
میاگروم با نام علمی  Myagrum perfoliatum L.علف هرزی زمستانه است که در ایران و بویژه در استان کرمانشاه در محصوالت زمستتانه و
پاییزه مانند گندم و جو مشکلساز شده است و جمعیت آن رو به افزایش است اما متأسفانه علیرغم خسارت و پراکنش باالی میاگروم ،مطالعتات زیتادی
راجع به اکولوژی ،فیزیولوژی و بیولوژی آن انجام نشده است .بنابراین این آزمایش در سال زراعی  3141-49با هدف بررسی تأثیر متدت زمتان و عمت
دفن بذر بر شکست خواب و جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامتل تصتادفی بتا ر تار تکترار در مزرعته
تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا شد .فاکتورهای مورد بررسی در آزمایش شامل مدت زمان دفن بتذور در ختاک
( 162 ،072و  902روز) ،عم دفن بذور (صفر 02 ،32 ،5 ،و  92سانتیمتر) ،دما ( 05درجه سانتیگراد ثابت 5/32 ،و  32/02درجه سانتیگراد متغیر) و نور
(نور و تاریکی) بودند .نتایج نشان داد که درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم در نور و تاریکی اختالف معنیداری نداشتند ،همچنین زمان دفن بتذور،
دما ،عم دفن بذور و اثر متقابل زمان دفن*دما اثر معنیداری ( )p≤0.01بر درصد جوانهزنی بذور گذاشت .باالترین درصد جوانهزنی ( 64/5درصتد) بتا
گذشت زمان دفن  902روز و در دمای  32/02درجه سانتیگراد متغیر مشاهده شد ،همچنین در سطح خاک و با افزایش عمت دفتن بتذور (بیشتتر از 5
سانتیمتر) زنده مانی و درصد جوانهزنی بذور در مقایسه با عم  5سانتیمتری خاک کاهش یافتت (بتهترتیتب  59/16 ،53/76 ،52/94و  67/44درصتد
کاهش درصد جوانهزنی در عم  02 ،32 ،2و  92سانتیمتری خاک در مقایسه با عم  5سانتیمتری خاک) زیرا بذور برای جوانهزنی به شترای ختا
رطوبتی و دمایی نیاز دارند که بنابر نتایچ بهدست آمده این شرای در عم  5سانتیمتری خاک وجود داشته است پس میتوان نتیجه گرفتت کته انجتام
شخم عمی و رفتن بذور به اعماق ممکن است به مدیریت این علف هرز کمک کند.
واژههای کلیدی :درصد جوانهزنی ،دمای متغیر ،شخم ،گندم

مقدمه

5 4 32 1

میاگروم با نام علمی  Myagrum perfoliatum L.علف هترزی
از خانواده رلیپائیان ،6پاییزه ،یکساله ،ایستا ،علفی و با ارتفاع آن -02
 -3دانشجوی دکتری زراعت ،گروه زراعت و اصتالح نباتتات ،دانشتکده کشتاورزی،
دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران .دانش آموختتهی کارشناستی ارشتد آگرواکولتوژی،
گتتروه زراعتتت و اصتتالح نباتتتات ،دانشتتکده علتتوم و م ندستتی کشتتاورزی ،پتتردیس
کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 9 ،1 ،0و  -5بتتهترتیتتب دانشتتیاران و استتتادیاران گتتروه زراعتتت و اصتتالح نباتتتات،
دانشکده علوم و م ندسی کشاورزی ،پردیس کشتاورزی و منتابع طبیعتی ،دانشتگاه
رازی ،کرمانشاه ،ایران
)Email: sjhonarmand@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JPP.2021.70381.1023
6- Brassicaceae

 02سانتیمتر میباشد ،گلهای آن به رنت زرد لیمتویی ،میتوه آن از
نوع خورجینک و تکثیر آن با بذر صورت می¬گیترد و زمتان گلتدهی
این گیاه اردیب شت تا ش ریور ماه بوده و گاهی تولیتد گتل تتا زمتان
خشک شدن اندام¬های هوایى ادامته دارد ( .)00ایتن علتف هترز در
حاشیه اقلیمهای گرم و معتدل دیده میشتود و ختاکهتای آهکتی و
لومی رسی را میپسندد ( .)30میاگروم بومی اروپا و آسیا است ( )37به
عنوان گونه م اجم در استان دیاربکر ترکیه به عنوان علف هرز پتاییزه
گندم و میزبان سوسک سرخرطومی نیز گزارش شتده استت ( .)07در
ایالت¬ های جنتوبی استترالیا نیتز مقتررات ستنگینی بترای کنتترل و
قرنطینه این علف هرز از ستال  0225تتا ستال  0202تحتت ناتارت
سازمان مدیریت منابع طبیعی این کشور برنامه ریزی شد که به خوبی
اهمیت این علف هرز را نشان می¬دهتد ( .)37در ایتران و بتویژه در
استان کرمانشاه علف هرز میتاگروم در محصتوالت زمستتانه و پتاییزه
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مانند گندم و جو مشکلساز شده استت و جمعیتت آن رو بته افتزایش
است .یکی از عوامل م م در پراکنش و خواب بتذور علتفهتای هترز
عملیات خاکورزی و شخم میباشد ( ،)01در واقع ختاکورزی اثترات
بسزایی در پراکنش عمودی بذور دارد ( .)9کنترل علتفهتای هترز در
سیستمهای بدون خاکورزی و یا دارای خاکورزی حداقل امری دشوار
متتیباشتتد ( .)00همچنتتین نتتتایج آزمتتایش کتتن ( )6نشتتان داد کتته
ختتاکورزی اثتتر معنتتیداری بتتر بانتتک بتتذر علتتفهتترز ارزن وحشتتی
( )Setaria viridis Lو کیسه کشیش ( Capsella bursapastoris
 )L.داشته است .در واقع عم و مدت زمان دفن بذور نقش م می در
بانک بذر خاک دارند بهطوری که در برخی گونههای علف هترز ستبز
شدن در دامنه وسیعی از عمت ختاک صتورت متیگیترد متثال بتذور
علفهرز خرفتهستا ) (Trianthema portulacasrum L.در اعمتاق
کمتر از  32سانتیمتری خاک درصد جوانهزنی باالیی دارند ( ،)05ایتن
در حالی است که برخی علفهای هرز در سطح خاک بیشترین درصد
جوانهزنی و ستبز شتدن را دارنتد ( .)1عتالوه بتر عمت دفتن بتذور،
جوانهزنی و سبز شدن بذور تحت تأثیر عوامل مختلفی از جملته دمتا،
نور pH ،و  ...قرار میگیرند ( .)7معموالً بذوری کته پوستتهی ستخت
دارند برای جوانه زدن بته نتور احتیتاجی ندارنتد ( ،)5از طرفتی بتذور
بسیاری از علفهای هرز در دمای متناوب ب تر از دمای ثابتت جوانته
میزنند ( .)39دمای متناوب تعادل بین متواد تحریتک کننتده و متواد
بازدارندهی جوانهزنی را به نفتع متواد تحریتک کننتده ب تم متیزنتد.
تحریک جوانهزنی بذور با استفاده از دمای متناوب در علفهتای هترز
مختلفتتی دیتتده شتتده استتت ،بتترای مثتتال جوانتتهزنتتی بتتذور دم
روبتتاهی ) (Setaria viridis L.و تتتاج ختترو ( Amaranthus

 )retroflexus L.از  12درصد در دمای ثابت به  42درصتد در دمتای
متناوب افزایش یافته است ( .)32طب بررسیهای انجام شتده دمتای
متناوب باعت افتزایش جوانتهزنتی بتذور ستوروف ( Echinochloa
 ،)crusgalli L.تتتتاج ختتترو ریشتتته قرمتتتز ( Amaranthus
 )retroflexus L.و ستلمه تتره ( )Chenopodium album L.شتد،
همچنین اگر بذور سلمه تره در معرض نور قرمز و دمای متناوب قترار
گیرند بیشترین جوانهزنی را خواهند داشت ( .)06متأسفانه علتیرغتم
خسارت و پراکنش باالی میاگروم مطالعات زیادی راجع بته اکولتوژی،
فیزیولوژی و بیولوژی آن وجود ندارد .بنابراین این پتژوهش بتا هتدف
بررسی اکولوژی جوانهزنی و بررسی تأثیر عمت دفتن بتذر و گذشتت
زمان دفن بر شکستن خواب و جوانهزنی بذور میاگروم انجام شد.

مواد و روشها
این مطالعه بهصورت فاکتوریل در قالب طترح بلتوکهتای کامتل
تصادفی با  9تکرار در مزرعه تحقیقتاتی پتردیس کشتاورزی و منتابع
طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه (طول جغرافیایی  97درجه و  4دقیقته،
عرض جغرافیایی  19درجه و  03دقیقه و ارتفاع از ستطح دریتا 3134
متر) در سال زراعی  3141-49اجرا شد .فاکتورهای آزمایشتی شتامل
مدت زمان دفن بتذور در ختاک ( 162 ،072و  902روز) ،عمت دفتن
بذور (صفر 02 ،32 ،5 ،و  92سانتیمتر) ،دمتا ( 05درجته ستانتیگتراد
ثابت 5/32 ،و  32/02درجه سانتیگراد متغیر) و نتور (نتور و تتاریکی)
بودند.

جدول  -۱خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1- Physical and chemical characterisitcs of soil of the test site
شن
رس
هدایت الکتریکی
سیلت
نیتروژن
فسفر

اسیدیته

پتاسیم

pH

)K (ppm

)P (ppm

(dS cm-1) EC

)N (%

7.74

282

20.6

0.5

0.15

در خرداد ماه  3141بذور میاگروم از گیاهانی که بته بلتور رستیده
بودند و در مرحله رسیدگی کامل بودند جمتعآوری شتدند و تتا زمتان
شروع آزمایش بذور در نایلون پالستیکی و دمای  05درجه سانتیگراد
نگهداری شدند .در زمان شروع آزمتایش بتذور در داختل کیستههتای
توری که دارای منافذ ریز بودند و بذر از داخل آنهتا ختارج نمتیشتد
بستهبندی شدند و در اعماق مختلف خاک مزرعه قرار گرفتند .در هتر
بسته  192عدد بذر قرار گرفت .کیسههای توری بهگونهای بودنتد کته
بذر را در معرض رژیمهای رطوبتی ،دمایی و محتی شتیمیایی ختاک
قرار میدادند .برای س ولت در امر خارج کردن کیسههتا از ختاک ،بته
هر کیسه یک نخ وصل بود که در سطح خاک قرار میگرفتت .بعتد از

Clay
)(%
54.4

Sand
)(%
10.7

)Silt (%
43.9

ماده آلی

بافت خاک

Organic
)matter (%
1.5

Soil
texture
Silty -Clay

گذشت هر یک از سطوح دورههای دفن در ختاک ( 162 ،072و 902
روز) کیسههای توری از اعماق مختلف خارج شدند .در ابتدا تعداد بذور
جوانهزده در هر کیسه شمارش و درصد جوانتهزنتی محاستبه گردیتد.
سپس بذور جوانهزده از داخل کیسهها خارج شتدند و متابقی بتذور بته
آزمایشگاه زراعت پردیس کشتاورزی و منتابع طبیعتی دانشتگاه رازی
منتقل شدند .نتایج مطالعه مندنی و همکاران ( )36نشان داد که بتذور
میاگروم دارای خواب فیزیولوژیکی و خواب مکانیکی ناشتی از پوستته
خارجی سخت میباشند بنابراین بذور جوانهنتزده شتامل بتذور آستیب
دیتده و بتذور دارای ختتواب فیزیولتوژیکی و ختتواب مکتانیکی بودنتتد.
بنابراین بذور خارج شده (بذور جوانهنزده) از اعماق مختلف در هر یک

شریفی كالیانی و همکاران ،تأثیر مدت زمان و عمق دفن بر شکست خواب و درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم...

از دورههای دفن به مدت ده دقیقته در محلتول هیپوکلریتد ستدیم دو
درصد ج ت ضدعفونی قرار گرفتند ( .)30سپس برای اطمینان از زنده
بودن بذور تعدادی از بذور هر عم را به صورت تصادفی انتخاب و بتا
استفاده از محلول تترازولیوم  2/3درصتد آزمتایش شتدند ( .)31بترای
حذف خواب مکانیکی ناشی از پوسته خارجی سخت در بتذور ،پوستته
خارجی بذور حذف شد و سپس بذور در پتریدیشهای استریل با قطتر
دهانه هفت سانتیمتر حاوی کاغذ صافی واتمن شماره یک و میزان 5
میلیلیتر آب مقطر قرار گرفتند (در هر پتریدیش  12عتدد بتذر قترار
گرفت) و برای جلوگیری از تبخیر آب ،پتریدیشها به وستیله پتارافیلم
بسته شدند .سپس پتریدیشها در داخل ژرمیناتور در معرض دماهای
مختلف ( 05درجه سانتیگراد ثابت 5/32 ،و  32/02درجه سانتیگتراد
متغیر) و در شرای نور و تاریکی قرار گرفتند .برای اعمال اثر تتاریکی
پتریدیشها در فویل آلومینیومی پیچیده شدند .بعد از متدت زمتان 39
روز تعتداد بتذور جوانتهزده در هتر پتتریدیتش شتمارش شتد .معیتتار
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جوانهزنی خروج ریشهره قابل مشتاهده بتود ( .)5در ن ایتت تجزیته و
تحلیتل دادههتا توست نترمافتزار ) SAS )version 9.4و مقایستات
میانگین بر اسا آزمون دانکن و در سطح احتمال پنج درصتد انجتام
شد.

نتایج و بحث
اثر مدت زمان دفن و عمق دفن بر درصد جوانه زنه بهرور
داخل خاک

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که مدت زمان دفن و عم
دفن اثر معنیداری ( )p≤0.01بر درصد جوانهزنی بتذور داشتته استت
این در حالی بود که اثر متقابل مدت زمان دفن و عم دفن معنتیدار
نبود (جدول .)0

جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم (بذور داخل خاک)
تحت تأثیر مدت زمان دفن و عمق دفن
Table 2- Analysis of variance (Mean square) Germination percentage of Myagrum
perfoliatum L. (seeds in the soil) affected by burial time and burial depth.

درصد جوانهزنی

درجه آزادی

منابع تغییرات

Germination percentage

Degree of
freedom

Source of variance

*31.95

3

**413.56

2

**314.75

4

18.73 ns

8

9.16

42

27.96

-

بلوک
Block

زمان دفن
Burial time

عم دفن
Burial depth

زمان دفن*عم دفن
Burial time* Burial depth

خطا
Error

ضریب تغییرات
Coefficient of variation

***،و  ، nsبهترتیب اختالف معنیداری را در سطح احتمال  ٪5 ، ٪3وعدم اختالف معنیدار را نشان می¬دهند.
indicate a significant difference at 1%, 5% probability level and no significant
difference, respectively.

نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها نشان داد کته بتا افتزایش
مدت زمان دفن بذور در خاک ،درصد جوانهزنی آنهتا افتزایش یافتته
است (شکل  .)3-Aبا توجه به نتایج بدستت آمتده از مطالعته ناتری
( )30میتوان گفت که خواب بذر در ایتن علتف هترز بوستیله پوستته
خارجی اعمال و کنترل میشود و پوسته خارجی بذر بته عنتوان یتک
متانع فیزیکتی بترای جلتوگیری از ورود آب و اکستیژن و نیتز ختروج
ریشهره عمل میکند و در طبیعت و اکوسیستمهای کشاورزی حتذف

**, *and ns,

این پوسته بوسیلهی عمل ختاکورزی و یتا در نتیجتهی تمتا بتین
ذرات خاک و پوسته خارجی و نیز فعالیت میکروارگانیسمهای ختاک و
پوسیده شدن پوسته خارجی صورت میگیرد که این حتذف متیتوانتد
کلی یا جزئی باشد .همچنین نتتایج مطالعته منتدنی و همکتاران ()36
نشان داد که بذور علف هرز میاگروم دارای ختواب فیزیکتی ناشتی از
پوسته خارجی سخت و خواب فیزیولوژیکی میباشتند و ختراشدهتی
پوسته خارجی میتواند باع افزایش درصد جوانهزنی گردد .همچنتین
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نشریه پژوهشهای حفاظت گیاهان ایران (علوم و صنایع كشاورزی) ،جلد  ،53شماره  ،4زمستان 1444

نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین درصد جوانتهزنتی
در عم  5سانتیمتری و کتمتترین درصتد جوانتهزنتی در عمت 92
سانتیمتری خاک مشاهده شد (شکل  .)3-Bدر ستطح ختاک (عمت
صفر) جوانهزنی کمتر از عم پنج سانتیمتری اتفاق افتادکته احتمتاالً
علت آن این است که خاک در سطح سریع مرطوب و خشک میگردد
و با خشتک شتدن ختاک ،فعالیتت میکروارگانیستمهتا کمتتر شتده و
همچنین مواد آلی کمتری در سطح خاک وجتود دارد و یتا متواد آلتی
موجود در ستطح ختاک بتهدلیتل خشتک شتدن ستریع ختاک نقتش
کمرن تری ایفا متیکننتد ،همچنتین در ستطح ختاک (عمت صتفر
سانتیمتر) بذور بیشتر در معرض خورده شدن توس پرندگان و  ...قرار
میگیرند و از طرفی در سطح خاک فق یک سمت بذور در تما بتا
خاک است ،در نتیجه امکان جوانهزنی از عم پنج سانتیمتری کمتتر
است .نتایج مطالعه پیامنی و همکاران ( )03نشان داد کته عمت هتای
مختلف خاک از نار میزان نور ،رطوبت ،محی گتازی اطتراف بتذر و
نوسانات دمایی روزانه متفات میباشند و درصد جوانهزنی بتذور علتف
هرز ماستونک ( )Torilis arvenis L.نیتز در اعمتاق مختلتف ختاک
متفاوت است ،بنابراین عم دفن بر تشدید خواب و یا جوانهزنی بتذور
اثرات بسزایی دارد .بنونوتی و همکاران ( )0در آزمایشتی بتر روی اثتر

عم دفن بر درصد جوانهزنی و سبز شدن بتذور علتف هترز ترشتک
) (Rumex obtusifolius L.گزارش کردند که با افزایش عم دفن،
درصد جوانهزنی بذور کاهش پیدا کردهاند و بیشترین درصد جوانهزنتی
تا عم  32سانتیمتری خاک رخ داده استت .قتادریفتر و همکتاران
( )33نیز در آزمایش خود بر روی علف هرز شاه افسر زرد ( Melilotus
 )officinalis L.گزارش کردند که با افزایش عم دفن بتذر ،درصتد
جوانهزنی بذور کاهش یافته است .همچنین نتایج پژوهش نشتیموتو و
مک کارتی ( )34بیانگر آن بود که درصد جوانهزنتی بتذور علتف هترز
رمن غاز ) (Eleusine indica L.در الیههای سطحی ختاک بتاالتر
بوده که ممکن است یکی از دالیل آن نوسان دمایی بیشتتر در الیته
های سطحی خاک در مقایسه با اعماق باشد .بنونوتی و همکتاران ()0
در آزمایش خود بر روی علف هترز ترشتک ( Rumex obtusifolius
 )L.بیان کردند که یکی از دالیل اصلی عدم جوانتهزنتی بتا افتزایش
عم  ،ایجاد خواب ثانویه است و دلیل این امر به طتور کامتل روشتن
نیست و ممکن است به علتت محدودشتدن تبتادالت گتازی ،کمبتود
اکسیژن ،زیادشدن کربن دی اکسید ناشی از متابولیسم بذر و یا انرژی
ذخیره شده در بذر برگردد ،همچنین فساد و نتابودی بتذور در اعمتاق
خاک یکی دیگر از دالیل کاهش جوانهزنی میباشد.

شکل  -۱اثر مدت زمان دفن ( )Aو عمق دفن ( )Bبر درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم در داخل خاک
(حروف مشابه نمایانگر عدم وجود اختالف معنی¬دار در سطح احتمال  5درصد است)
Figure 1- Effect of burial time and burial depth on germination percentage of Myagrum perfoliatum L. weed seeds in
the soil
)(Similar letters indicate no significant difference at the 5% probability level

اثر نور بر جوان زن برور بدون پوست خارج علف ههرز
میاگروم

اثر نور بر درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم بررستی شتد و
نتایج نشان داد که نور بر درصد جوانهزنی بذور اثر معنیداری نداشتته
است ،بههمین علت و برای کاهش اثرات متقابل بین عوامل از آوردن

این عامل در تجزیه واریانس خودداری و فق به ذکر نتایج حاصتل از
این بخش اکتفا شد .بذور این علف هرز فتوبالستتیک نیستتند ،بتدین
معنی که بذور آن برای جوانهزدن نیاز به قرار گترفتن در معترض نتور
ندارند ،به همین علت بذور قادرنتد کته در قستمتهتای پتایینی تتاج
پوشش ،زیر بقایای گیاهی و یا بعد از دفن شدن در خاک جوانه بزننتد

شریفی كالیانی و همکاران ،تأثیر مدت زمان و عمق دفن بر شکست خواب و درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم...

و این امر از دالیل موفقیت آنها و غلبه آنهتا بتر گیاهتان زراعتی از
جمله گندم و نخود است .جوانهزنی بذور علفهای هرزی مانند شلمی
( )Rapistrum rugosum L.کته بتته لحتاخ ریختتتشناستی و نیتتز
خصوصیات اکولوژیکی شباهت بسیار زیادی بته میتاگروم دارد ( )02و
ابلتک ماستهای ) (Ceratocarpus arenarius L.وابستته بته نتور
نیستند و تاریکی نیز جوانهزنی باالیی خواهند داشت ( ،)0اما برخالف
نتیجه بدست آمده ،پژوهشگران زیادی گزارش کردهاند که جوانهزنتی
بذر برخی علفهای هرز در حضور نور انجام میشود و بته طتور کلتی
میتوان گفت که اغلب گونههایی که نور جوانهزنی آنهتا را تحریتک
میکند معموال ًدارای بذور ریز بوده و گونههایی که بذر درشتت دارنتد
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غالباً برای جوانهزنی به نور حساسیت ندارند (.)35
اثر زمان دفن ،دما و عمق دفن بر جوانه زنه بهرور بهدون
پوست خارج علف هرز میاگروم

نتایج تجزیه واریانس دادهها بیانگر آن بود کته زمتان دفتن ،دمتا،
عم دفن و همچنین برهمکنش زمان دفن*دمتا اثتر معنتیداری بتر
درصد جوانهزنی بذور بدون پوسته خارجی میاگروم داشته است (جدول
.)1

جدول  -3تجزیه واریانس (میانگین مربعات) درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم تحت تأثیر مدت زمان
دفن ،دما و عمق دفن
Table 3- Analysis of variance (Mean square) Germination percentage of Myagrum perfoliatum
L. affected by burial time, temperature and burial depth

درصد جوانهزنی

درجه آزادی

منابع تغییرات

Degree of
freedom
3

بلوک Block

** 14455

2

زمان دفن Burial time

** 3901

2

دما Temperature

** 13940

4

عم دفن Burial depth

** 1007

4

زمان دفن* دما

144 ns

8

232 ns

8

189 ns

16

152

132

26.06

-

)Germination (%
** 2600

Source of variance

Burial time* Temperature

زمان دفن*عم دفن
Burial time* Burial depth
دما*عم دفن
Temperature* Burial depth
زمان دفن*دما*عم دفن
Burial time* Temperature* Burial depth

خطا
Error

ضریب تغییرات
Coefficient of variation

***،و  ، nsبهترتیب اختالف معنیداری را در سطح احتمال  ٪5 ، ٪3وعدم اختالف معنیدار را نشان می¬دهند.
indicate a significant difference at 1%, 5% probability level and no significant difference,
respectively.

اثر برهمکنش زمان دفن و دما بر جوانه زنه بهرور بهدون
پوست خارج علف هرز میاگروم

نتایج این مطالعه نشان داد که با گذشت زمان  072روز ( 4ماه) از
دفن بذور در خاک ،درصتد جوانتهزنتی بتذور در دمتای  32/02درجته
سانتیگراد باالترین میزان و دماهتای  05درجته ستانتیگتراد ثابتت و
 5/32درجه سانتیگراد تفاوت معنیداری نداشتند این در حالی بود که
با گذشت  162روز ( 30ماه) از دفن بذور ،بیشترین درصد جوانهزنی در

**, *and ns,

دماهای متغیر بود و کمترین درصد جوانهزنی در دمای ثابت  05درجته
سانتیگراد مشاهده شد ،اما با گذشت زمان  902روز ( 39ماه) از دفتن
بذور بیشترین درصد جوانهزنی در دمای  32/02درجه سانتیگراد متغیر
و کمترین درصد جوانهزنی در دمای  5/32درجته ستانتیگتراد متغیتر
اتفاق افتاد .در واقع میتوان این رنین اظ تار داشتت کته بتا گذشتت
زمان ،درصد جوانهزنی بذور افزایش یافتته استت ،همچنتین در همته
دورههای دفن بذور ،باالترین درصد جوانهزنتی بتذور میتاگروم نیتز در
دمای  32/02درجه سانتیگراد رخ داده است .بهطتور کلتی متیتتوان
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گفت که بیشترین درصد جوانهزنی با گذشتت زمتان  902روز از دفتن
بذور در خاک و در دمای  32/02درجه سانتیگتراد و کمتترین درصتد
جوانهزنی در زمان  072روز و دمای  05درجه سانتیگتراد دیتده شتده
است (شکل  .)0افزایش درصد جوانهزنی بذور میاگروم با افزایش مدت
زمان دفن بذور در خاک بهدلیل پوسیده شدن بیشتر پوسته خارجی بذر
میاگروم در آزمایش ناری ( )30نیتز گتزارش شتده استت .از طرفتی
استفاده از دمای متغیر نوعی شتبیه ستازی شترای واقعتی موجتود در
منطقه است و در بیشتر موارد بذر علفهای هرز در دمای متناوب ب تر
جوانه میزنند ررا که خواب بذور توس دمای متغیر تحت تتأثیر قترار
گرفته و شکسته میشود ،بهعبارتی میتوان گفت کته تنتاوب دمتایی
مثل یک مکانیسم درک فصول عمل کرده ،رون بذرها بعد از افزایش
ناگ انی دما مثل آنچه که در ب ار اتفاق میافتتد جوانته متیزننتد (.)3
افزایش درصد جوانهزنی بذور با استفاده از دمای متناوب در علفهتای
هرز مختلفی مانند بتذور دم روبتاهی ( Alopecurus myosuroides
 )L.و تتاج خترو ( )Amaranthus retroflexus L.گتزارش شتده
است که احتماالً علت جوانتهزنتی بیشتتر در دمتای متنتاوب تغییترات

فیزیولوژیکی میباشد که منجر به تغییرات هورمونی در بتذر و تجزیته
بازدارندههای جوانهزنی متیگتردد ( .)32در آزمتایش فتوق نیتز بتذور
میاگروم در دمای  32/02درجه سانتیگراد باالترین درصد جوانهزنی را
داشتند ررا که میاگروم علف هرزی زمستانه است و جوانتهزنتی آن در
ماههای خیلی سرد و خیلی گرم سال محتدود متیشتود و همتین امتر
باع میشود که معموالً این علف هرز در اواخر زمستان و اوایل ب تار
در مزرعه ظ ور یابد و دامنه دمایی  32/02درجه سانتیگراد بتا زمتان
ظ ور این علف هرز در مزارع تقریباً همزمان است .بنابراین این علتف
هرز ممکن است با علفکشهای رایج در گندم و جو که برای کنتترل
علفهای هرز پ ن برگ استفاده میشود مثل توفوردی ،کنتترل کترد
زیرا زمان استفاده از این علف کش در مزارع گندم معموالً در اسفند و
فروردین ماه است کته مصتادف بتا زمتان جوانتهزنتی بتذور میتاگروم
میباشد .متأسفانه اگر این علف هرز در متزارع نختود و عتد ظتاهر
شود بدلیل اینکه علفکش مناسب برای کنترل علفهای هترز پ تن
برگ مانند میاگروم در این محصوالت وجود ندارد ممکن است شتاهد
گسترش هر ره بیشتر علف هرز میاگروم خواهیم بود.

شکل  -2برهمکنش زمان دفن بذور و دما بر درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم (بذور بدون پوسته خارجی)
(حروف مشابه نمایانگر عدم وجود اختالف معنی¬دار در سطح احتمال  5درصد است)
Figure 2- Interaction of burial time and temperature on germination percentage of Myagrum perfoliatum L. weed
)seeds (Seeds without outer shell
( )Similar letters indicate no significant difference at the 5% probability level

اثر عمق دفن بر جوان زن برور بدون پوست خارج علف
هرز میاگروم

نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که با افزایش عمت دفتن
بذر در خاک ،درصد جوانهزنی بذور میاگروم درآزمایشگاه کاهش یافتته
است (شکل  .)1بیشترین درصد جوانهزنی در بذوری دیده شتد کته در
عم پنج ستانتیمتتری ختاک دفتن شتده بودنتد و کمتترین درصتد
جوانهزنی مربوط به بذوری بود که در عمت  92ستانتیمتتری ختاک

نگهداری شده بودند .در مطالعه ناری ( )30نیز با افزایش عم دفتن
بذور ،درصد جوانهزنی کاهش یافت این در حالی بتود کته در مطالعته
مندنی و همکاران ( )36نیز نتایج بیانگر خواب ناشی از پوست ستخت
بذر و خواب فیزیولوژیکی در بذور میاگروم بود ،بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که قرار گترفتن بتذور در اعمتاق بتاال ممکتن استت از طریت
افزایش خواب فیزیولوژیکی در بذر باعت کتاهش درصتد جوانتهزنتی
گردد .همچنین بنونوتی و همکاران ( )0گتزارش کردنتد کته افتزایش

شریفی كالیانی و همکاران ،تأثیر مدت زمان و عمق دفن بر شکست خواب و درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم...

عم دفن بذر ،بهدلیل محدودشدن تبادالت گازی ،کمبود اکستیژن و
زیادشدن کربن دی اکسید ناشی از متابولیستم بتذر منجتر بته تشتدید
خواب ثانویه در بذر میگردد .همچنین یکی از عواملی کته منجتر بته

050

کاهش خواب در بذور میگردد نوسان دمایی است که در اعماق میزان
نوسانات دمایی در مقایسه با الیههای سطحی خاک اندک است (.)34

شکل  -3اثر عمق دفن بر درصد جوانهزنی بذور علف هرز میاگروم (بذور بدون پوسته خارجی)
(حروف مشابه نمایانگر عدم وجود اختالف معنی¬دار در سطح احتمال  5درصد است)
Figure 3- Effect of burial depth on germination percentage of Myagrum perfoliatum L. weed seeds
)(Seeds without outer shell
( )Similar letters indicate no significant difference at the 5% probability level

نتیجهگیری
با گذشت زمان پاسخ بذور میاگروم به رژیم دمایی و نتوری تغییتر
نکرد و با توجه به اینکه در زمانهای مختلتف دفتن بتذور ،در رژیتم
دمایی  32/02درجه سانتیگراد بیشترین درصد جوانهزنی مشاهده شد
(بهترتیب با گذشت زمان  162 ،072و  902روز درصد جوانهزنی بتذور
در دمای  32/02درجه سانتیگراد  51/01 ،96/11و  64/5درصد بتود)
میتوان این احتمال را داد که این علف هرز در محصوالت تابستتانه و
پاییزه میتواند مشکل ساز شود ررا که در اواخر زمستان و اوایل ب تار
این رنج دمایی وجود دارد .از طرفی امکان کنترل ایتن علتف هترز در
مزارع گندم وجود دارد .در واقع در مزارع گندم علف کشهتایی ماننتد
توفوردی و  MCPAکه برای کنترل علفهای هرز پ ن برگ کتاربرد

دارند در اواخر اسفند و اوایل فروردین که دما حدوداً  32/02سانتیگراد
است و زمان ظ ور و جوانهزنی میاگروم است استفاده متیشتوند ولتی
اگر این علف هرز در مزارع نخود ظاهر شود کنتترل آن دشتوار استت
زیرا در مزارع نخود برای کنترل علفهای هترز پ تن بترگ از جملته
میاگروم علفکش خاصی وجود ندارد .همچنین در ستطح ختاک و بتا
افزایش عم دفن بذور (بیشتر از  5سانتیمتتر) زنتده متانی و درصتد
جوانهزنی بذور در مقایسه با عم  5سانتیمتری خاک کتاهش یافتت
زیرا بذور برای جوانهزنی به شرای خا رطوبتی و دمتایی نیتاز دارد
که بنابر نتایچ بهدست آمده این شرای در عم  5سانتیمتری ختاک
وجود داشته است پس میتوان نتیجه گرفت که انجام شخم عمیت و
رفتن بذور به اعماق ممکن است به مدیریت این علف هرز کمک کند.
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Introduction: The internal factors of seeds and the conditions outside the seeds can affect the germination
and emergence of seeds. In some cases, environmental conditions are suitable for seed to germinate, while the
seeds do no seed dormancy which is regarded to be one of the factors in seed survival. Seeds are exposed to
different conditions of temperature fluctuations, moisture fluctuations, activity of microorganisms, etc. by being
located at different depths of the soil. For instance, seeds that are located in the surface layers of the soil are more
exposed to soil moisture fluctuations, which may also affect their dormancy. The results of various experiments
have shown that in addition to the depth of burial of seeds, their burial time also affects their germination. Due to
the fact that no experiments have been performed on the germination of myagrum weed seeds in this field, this
study was conducted to investigate the effect of time and burial depth on breaking seed dormancy and percentage
of germination of myagrum.
Materials and Methods: This study aimed to investigate the effect of burial time and burial depth on
breaking seed dormancy and germination of myagrum seeds in factorial experiment based on a randomized
complete block design with 4 replications in the research farm of Razi University of Kermanshah in 2014-2015.
Experimental factors include burial time (270, 360 and 420 days), burial depth (0, 5, 10, 20 and 40 cm),
temperature (25 ° C, 5/10 and 10/20 °C variable temperature) and light (light and dark). In June 2014, myagrum
seeds were collected from plants that had become mature and were in the full mature stage stored in plastic nylon
at 25 °C until the seeds were tested. At the beginning of the experiment, the seeds were packed in lace bags that
had small pores from which the seeds could not exit and then placed at different depths of the farm soil. 340
seeds were placed in each lace bag. The lace bags were such that the seeds were exposed to the moisture,
temperature and chemical regimes of the soil. To make it easier to exit the lace bags from the soil, a thread was
attached to each bag that was placed on the soil surface. After each level of burial time in the soil (270, 360 and
420 days), lace bags were exited from different depths .Firstly, the number of germinated seeds in each lace bag
was counted and the germination percentage was calculated .Germinated seeds were then removed from the bags
and the residual of seeds was transferred to the Agriculture Laboratory of the Agricultural and Natural Resources
Campus of Razi University .The results of Mondani et al. (16) study showed that myagrum seeds have
physiological dormancy and mechanical dormancy due to hard outer shell .Therefore, seeds do not germinate
included damaged seeds and seeds had physiological dormancy and mechanical dormancy. Extracted seeds (not
germinated seeds) from different depths in each burial time were disinfected in sodium hypochlorite solution
(2%) for ten minutes. Then, to ensure the viability of the seeds, a number of seeds of any depth were randomly
selected and tested using tetrazolium solution (0.1%). The appearance of red color indicated the existence of
respiration and viability of the seeds (13). To remove the mechanical dormancy caused by the hard outer shell in
the seeds, the outer shell of the seeds was removed and then the seeds were placed in sterile petri dish with a
diameter of 7 cm containing Whatman No. 1 filter paper and 5 ml of distilled water (30 seeds were placed in per
petri dish) and to prevent water evaporation, the petri dishes were closed with parafilm. The petri dishes were
then exposed to different temperatures (25 °C, 5/10 and 10/20 °C variable temperature) inside the germinator
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and in light and dark conditions. To exert the effect of darkness, petri dishes were wrapped in an aluminum foil .
After 14 days, the number of germinated seeds in each petri dish was counted. Germination criterion was visible
root exit. Finally, data analysis was performed by SAS (version 9.4) software and mean comparisons were
performed based on Duncan at 5% probability.
Results and Discussion: The results showed the germination percentage of myagrum weed seeds in light and
dark were not significantly difference, and also seed burial time, temperature, burial depth and burial time *
temperature interaction had a significant effect (p ≤ 0.01) on the germination percentage. The highest
germination percentage was observed after 420 days of burial at a variable temperature of 10/20 °C . Also, at the
soil surface and with the increasing seed burial depth (more than 5 cm) the survival and seed germination
percentage decreased compared to soil depth of 5 cm because seeds need special moisture and temperature
conditions for germination. According to the results, these conditions existed at a depth of 5 cm in the soil, so it
can be concluded that deep plowing and going -deep seeds may help to manage this weed.
Conclusion: Considering that the highest germination percentage was observed in the temperature regime of
10/20 °C, it can be assumed that this weed can be problematic in summer and autumn crops because this
temperature range synchronizes in late winter and early spring. On the other hand, it is possible to control this
weed in wheat fields. In fact, in wheat fields, herbicides such as 2,4-D and MCPA are used to control broad-leaf
weeds in late March and early April, when the temperature is about 10/20 ° C and the time of germination and
emergence of myagrum is used. However, if this weed appears in chickpea fields, it is difficult to control
because there is no specific herbicide in chickpea fields to control broadleaf weeds, including myagrum. Also, as
the depth of burial increased, the germination percentage of the seeds decreased, so deep plowing and deepening
of the seeds may help to manage this weed.
Keywords: Germination percentage, Plowing, Variable temperature, Wheat
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تفاوتهای درون گونهای بین اکوتیپهای علفهرز خارلته )(Cirsium arvense L.
مرجان

دیانت*1

تاریخ دریافت0066/60/82 :
تاریخ پذیرش0066/60/86 :

چکیده
در ایران خارلته یکی از مهمترین علفهای هرز چند ساله در مزارع گندم ،مراتع و زمینهای زراعی در اغلب استانها است .جهت مطالعه تفاوتهای
ریخت شناسی  01اکوتیپ خارلته ،دو قطعه ریشه به طول  01سانتیمتر در گلدانهای  52کیلوگرمی حاوی خاک شنی-لومی کاشته شدند .بعد از گذشت
 01روز تعداد برگها و شاخههای ساقه اصلی ،تعداد کاپیتول شمارش و طول ریشه ،ارتفاع ساقه اصلی ،طول کاپیتول و وزن خشک اندازهگیری شدد .در
آزمایش دوم به منظور مطالعه اثر دما بر درصد و سرعت سبز شدن ریشهها ،دماهای  0تا  83درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج آزمایشهدا
نشان داد تفاوت معنیداری در تمام صفات مورد بررسی به جزء طول کاپیتول بین اکوتیپها وجود داشت .تجزیه خوشهای اکوتیپها یک نمودار چنگالی
با  4گروه اصلی تولید کرد .گروه اول شامل اکوتیپهای بابل ،گنبد و مغان بود .اکوتیپهای ورامین ،شهرضا ،مشدهد ،همددان و شدیراز در خوشده دوم و
اکوتیپهای کرمانشاه و دزفول نیز بهترتیب متعلق به خوشههای سوم و چهارم بودند .در مرحله بعد روی ماتریس همبستگی دادهها تجزیه به مولفههدای
اصلی انجام شد در کل  8مولفه اصلی حدود  31/51درصد تغییرات کلی دادهها را توجیه نمودند .مولفه اول  84/88درصد تغییرات را توجیه نمود .ارتفداع
ساقه اصلی ،وزن خشک کل و تعداد برگ با این مولفه دارای همبستگی مثبت بودند و وزن خشک اندام هوایی با آن همبستگی منفی داشت .مولفده دوم
 88/35درصد تغییرات کل دادهها را توجیه نمود .وزن خشک اندام زیرزمینی و طول ساقه  +ریشه در این مولفه ضرایب باالیی داشتند .مولفه سوم 05/18
درصد تغییرات را در برگرفت که تنها تعداد کاپیتول در هر شاخه همبستگی باالی مثبتدی بدا ایدن مولفده داشدت .دمدای پایده تخمدین زده شدده بدرای
اکوتیپهای بابل ،ورامین ،شهرضا ،گنبد ،مشهد ،دزفول ،کرمانشاه ،مغان ،همدان و شیراز بهترتیب 6/56 ،8/05 ،6/25 ،4/45 ،2/01، 2/13 ،4/10 ،2/84
 8/31،و  2/10درجه سانتیگراد و درجه روز-رشد سبز شدن  011 ،515 ،035 ،551 ،011 ،512 ،511 ،501 ،510و  501به دست آمد .درک بهتر اثدرات
افزایش دما بر سبز شدن در شرایط محیطی متغیر توانایی راهکارهای موجود مدیریتی را در مدیریت علفهای هرز بهبود بخشیده و به توسعه راهکارهای
جدید میانجامد.
واژههای کلیدی :تعداد کاپیتول ،درجه روز-رشد ،دمای پایه سبز شدن ،سرعت سبز شدن ،وزن خشک اندام هوایی
مقدمه *1

خارلته ( )Cirsium arvense L.یک علفهرز سمج چند ساله بدا
پراکنش وسیع در دنیا اسدت کده در اروپدا و آمریکدای شدمالی بسدیار
دردسرساز است ( 50و  .)44خارلته حدداقل  50گیداه زراعدی را در 80
کشور آلوده کرده است و در مناطق گرم نیمکره شمالی یافت میشدود
( .)20این علفهرز در  28درصدد مدزارع غد ت و کلدزا ( Brassica
 )napus L.گزارش شده اسدت ( )44و همچندین در مراتدع و مدزارع
بذری یونجده ( )0( )Medicago sativa L.و در بسدیاری از گیاهدان
 -0استادیار دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اس می ،واحد علدوم و
تحقیقات ،تهران ،ایران
)Email: m.diyanat@srbiau.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JPP.2021.72064.1046

زراعدی از جملده ذرت ( ،)Zea mays L.نخدود (،)Pisum sativum
لوبیددا ( ،)Phaseolus vulgarisچغندددرقنددد ( )Beta vulgarisو
سیبزمینی ( )Solanum tuberosumوجود دارد ( .)01خارلته میزبان
حشراتی است که به ذرت و گوجهفرنگی خسارت مدیزنندد و میزبدان
جایگزین برای بعضی از بیماریهای گیاهی است ( .)58این علفهدرز
از مناطق گرم خاورمیانه منشاء گرفته و گسترش آن کام به مهاجرت
انسانها و فعالیتهای کشاورزی وابسته است ( .)42خارلته در ابتدا در
شمال آفریقا ،شرق مدیترانه ،آسیا ،افغانستان ،ایران ،پاکسدتان و چدین
پراکنش داشته ولی اکنون در همه دنیا پراکندده شدده اسدت ( .)43در
کشاورزی ارگانیک بهدلیل عدم استفاده از علفکشهدا جمعیدت ایدن
علف هرز همراه با دو گونه شدیر تیغدی ( )Sonchus arvensisو بیدد
گیاه () )Elymus repens (L.افزایش یافته است ( 84و  .)80خارلتده
مناطق زراعی طبیعی مسدکونی و تجداری را نیدز مدورد تهداجم قدرار
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میدهدد ( .)45اثدرات محیطدی و اقتددادی خارلتده توسدط محققدان
گزارش شده است .برای مثال این گونه میتواند جایگزین علفزارها و
مراتع شده و تولید علوفه را در مراتع محدود کند ( .)54کاهش تدراکم
خارلته با تیمارهای علفکش در مناطق ساحلی ،غنای گونههای مهدم
برای پرندگان آبزی را افزایش داده است (.)51
در علفهای هرز چند ساله ،استقرار اولیه از جوانههای ساختارهای
رویشی زیرزمینی در شروع فدل رشد عامل مهمی در بقاء علدفهدرز
است ( .)6ذخیره کربوهیددارتهدا در سداختارهای رویشدی زیرزمیندی،
زمستانگذرانی منابع را برای رشد جوانههای جدید در حال نمو فدراهم
میکند .جوانهزنی و رشد تحت تاثیر بسیاری از عوامل قرار مدیگیرندد
که در این بین دما نقش مهمی را بازی میکند ( 81و  .)83اسپنسدر و
ساندر دریافتند که سرعت سبز شدن رامتهای نی هنددی ( Arundo
 )donaxبه وزنشان و دما بستگی دارد ( .)48افزایش دما از  51تدا 83
درجه سانتیگراد نه تنها سرعت سبز شدن اویارس م زرد ( Cyperus
) )esculentus (L.را افزایش داد بلکده همچندین رشدد جواندههدا را
افزایش داد و بنابراین طول و وزن خشک ساقه با افزایش دما افزایش
یافت ( .)55سبز شدن خارلته زمانیکه متوسدط دمدای هفتگدی بده 2
درجه سانتیگراد میرسد شروع شده و هنگامیکه دما حداقل  3درجده
سانتیگراد باشد بیشترین سبز شدن اتفاق میافتد .در ایالت مونتاندا در
ایاالت متحده ساقهها در اوایل اردیبهشت سبز میشوند سپس تشکیل
روزت داده و  8هفته بعد رشد سریع عمودی میکنند .بیشترین سرعت
رشد با متوسط  8سانتیمتر در روز در طول  5هفته پایانی خرداد انجام
میشود و در طول تیر سرعت رشدد کداهش یافتده و در مدرداد صدفر
میشود .خارلته یک علف هرز  C 8است که در مناطق گرم با بارندگی
کافی رشد میکند ( .)3در حالیکه خارلته غرقاب را تحمل نمیکند اما
ریشههایش به کمبدود آب حسداه هسدتند و خداک خشدک تواندایی
استقرار گباهان جدید را کاهش میدهد (.)42
عناوین متعددی برای توصیف جمعیتهای محلدی سدازگار مدورد
استفاده قرار میگیرد برای مثال میتوان به اکوتیدپ اشداره کدرد ( 4و

 .)80اکوتیپ یعنی گیاهانی که به طور ژنتیکی به محیطدی کده در آن
ساکن شده اند ،عادت کردهاند ( .)01در ایران این علفهرز در مراتع و
زمینهای زراعی در اغلب استانها شامل گلستان ،مازنددران ،زنجدان،
همدان ،اصفهان ،خراسان ،لرستان ،سمنان ،فاره ،کرمان ،سیستان و
قزوین وجود دارد و یکی از علفهای هرز عمده در زمینهدای زراعدی
است ( .)88خارلته یکی از مهمترین علفهای هرز چند ساله در مزارع
گندم است به خدوص در مناطقی که گندم به مدت چند سال مدداوم
کاشته شده است .مطالعه تفاوتهای ژنتیکی بین اکوتیدپهدای آن در
بسیاری از مناطق دنیا انجام شده است ( 5 ،0و  )8اما در ایران مطالعه
کمی روی آن صورت گرفته است .تنها سیف و همکداران بده مطالعده
بیوسیستماتیکی این گونه در ایران پرداختهاند (.)41
افزایش درک ما از عوامل محیطی تعیینکننده سبز شددن خارلتده
مددیتوانددد راهکارهددایی را بددرای کنتددرل آن فددراهم آورد ( 52و .)82
بنابراین دراین مقاله ویژگیهای ریختشناسی  01اکوتیپ جمدعآوری
شده از مناطق مختلف ایران و همچنین اثر دمدا بدر درصدد و سدرعت
سبز شدن جوانههای ریشه در شرایط کنترل شده مدورد بررسدی قدرار
گرفت .دما به عنوان تیمار درنظر گرفته شد به این دلیل کده یکدی از
مهمترین عواملی است که در بین مناطق انتشار خارلته در ایران تغییدر
میکند.

مواد و روشها
آزمایش اول

جهت بررسی تفاوتهای ریخت شناسی بین اکوتیپهای خارلتده،
قطعات ریشه از  01استان ایران (جدول  )0در سال  0811جمدعآوری
شدددند .خارلتدده توانددایی قابددل م حظددهای در تغییددر ویژگددیهددای
ریختشناسی ریشهها و ساقههای خود در واکنش به شرایط محیطدی
دارد (.)53

جدول  -1منطقه ،طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا اکوتیپهای خارلته جمعآوری شده
Table 1- Geographical location, longitude, latitude and altitude of collected ecotypes of Canada thistle

ارتفاع از سطح
دریا
)Altidute (m
-2
1210
1263
53
1049
151
1380
30
1830
1580

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

منطقه

استان

شماره

Latitude

Longitude

Location

Province

No.

ʹ36° 29
ʹ35° 03
ʹ32° 21
ʹ37° 07
ʹ36 °20
ʹ32 °14
ʹ34° 22
ʹ39° 33
ʹ34° 80
ʹ29° 61

ʹ53° 04
ʹ51° 30
ʹ51° 23
ʹ54° 33
ʹ55° 06
ʹ48° 26
ʹ47° 26
ʹ47° 46
ʹ48° 51
ʹ52° 54

Babol
Varamin
Shahreza
Gonbad
Mashhad
Dezful
Kermanshah
Moghan
Hamedan
Shiraz

Mazandarn
Tehran
Esfahan
Golestan
Khorasan-Razavi
Khozestan
Kermanshah
Ardebil
Hamedan
Fars

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

مرجان دیانت ،تفاوتهای درون گونهای بین اكوتیپهای علفهرز خارلته...
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برای کاهش اثر محیط ،ریشههدا مجدددا در گلددان در گلخانده و
تحت شرایط کنترل شده ،تکثیر شدند .دمای روز و شب بهترتیب  81و
 02درجه سانتیگراد بود و طول مدت روشنایی 03ساعت بود .خاک در
تمام مدت مرطوب نگه داشته شد .قطعات ریشه سپس برداشت شدند
و در دمای  2درجه سانتیگراد برای مدت  8ماه نگهدداری شددند .دو
قطعه ریشه به طول  01سانتیمتر با وزن مشابه و تعداد سه جوانده در
گلدانهایی حاوی خاک شنی لومی کاشته شدند .آبیاری گلددانهدا در
طول آزمایش انجام شد و گیاهان در معرض تنش آبی نبودند .آزمایش
به صورت طرح کام تدادفی در گلخانه واقدع در دماوندد متعلدق بده
دانشگاه آزاد اس می -واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شد .بعدد از
 01روز گیاهان برداشت شدند .تعداد برگها و شاخههای ساقه اصدلی،
تعداد کاپیتول شمارش و طدول ریشده ،ارتفداع سداقه اصدلی و طدول
کاپیتول اندازهگیری شد .وزن خشک ساقه و ریشه بعد از خشک شدن
در دمای  01درجه سانتیگراد به مدت  43سداعت انددازهگیدری شدد.
تجزیدده واریددانس دادههددا بددا اسددتفاده از نددرمافددزار  SASو مقایسدده
میانگینها با استفاده از آزمون  LSDحفاظت شده انجام شدد .تجزیده
به مولفههای اصلی برای تبیین درصد اهمیت هر صدفت انجدام شدد.
مقدار ویژه نسبتی از واریانس کل متغیرهاست کده توسدط هدر عامدل
تبیین میشود و از طریق مجموع مجذورات بارهای عاملی مربوط بده
تمام متغیرها در آن عامل قابل محاسبه اسدت .بندابراین مقدادیر ویدژه
اهمیت عاملها را در ارتباط با متغیرها نشان میدهد و پایین بودن این
مقدار برای یک عامل به این معنی است که عامل مذکور نقش اندکی
در تبیین واریانس متغیرها داشته و از اینرو قابل چشدمپوشدی اسدت.
عواملی که دارای مقادیر یک و باالتر از آن باشدند در تحلیدل نهدایی
مورد استفاده قرار مدیگیرندد .تجزیده خوشدهای بدا محاسدبه فاصدله
اقلیدسی برای گروهبندی جمعیتها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام
و نمودار چنگالی آن رسم گردید.

کمترین و بیشترین طول ساقه اصلی در اکوتیدپهدای کرمانشداه
 84/52سانتی متر و دزفول  26/02سانتیمتر مشاهده شد .مدور طدول
ساقه اصلی خارلته را  42تا  02سانتیمتر گزارش کرده است (.)56

آزمایش دوم

تعداد شاخه فرعی

به منظور مطالعه اثر دما بر درصد و سرعت سدبز شددن و تعیدین
دمای پایه سبز شدن جوانههای ریشههای خارلته ،آزمایشی به صورت
فاکتوریل و در قالب طرح کام تدادفی با  4تکرار انجام شد .عوامدل
مورد بررسی  01اکوتیپ خارلته و دما در  02سطح بودند .ریشههایی با
طول و وزن یکسان ( 0سانتیمتر) و دارای تعداد دو جوانده در ظدرو
پ ستیکی با قطر  01سانتیمتر و عمق  6سانتیمتر بدون خداک قدرار
گرفتند .هر ظر حاوی  6قطعه ریشده بدود .ظدرو در انکوبداتور در
معرض  02دمدای ثابدت ،56 ،58 ،51 ،03 ،06 ،04 ،05 ،01 ،2 ،8 ،0
 82 ،85 ،51و  83درجه سانتیگراد قرار گرفتندد .جهدت جلدوگیری از
تنش آبی ،ظرو در زمان نیاز با آب مقطر آبیاری شددند .سدبز شددن
جوانهها به صورت روزانه مورد بررسی قرار گرفت .جوانهها زمانی سبز

شده در نظر گرفته شدند که طول بافت جدید سبز شده بدیشتدر از 8
میلیمتر بود ( .)83در انتهای آزمایش درصد سبز شدن محاسدبه شدد.
برای محاسبه سرعت سبز شدن از فرمول زیر استفاده شد (.)00
=Rs

که در آن  :Rsسرعت سبز شدن (تعدداد بدذر در روز) :Si ،تعدداد
جوانه سدبز شدده در هدر روز و  :Diتعدداد روز از شدروع آزمدایش تدا
شمارش iام است .منحنی سرعت سبز شدن در مقابل دما رسدم شدد.
دمای پایه (دمایی که در آن سرعت سبز شدن صفر است) با استفاده از
معادله رگرسیون خطی بین سرعت سبز شدن و دما به دست آمد.

نتایج و بحث
آزمایش اول

جدول  5میانگین مربعات صفات مورد بررسی اکوتیپهای خارلته
را نشان میدهد .تفاوت بین اکوتیدپهدا در صدفات مدورد بررسدی در
سطح یک درصد معنیدار بود اما تفاوت معنیداری در طدول کداپیتول
بین اکوتیپها وجود نداشت (جدول .)5
طول ریشه

جدول  8میانگین صفات ریخت شناسدی مدورد بررسدی را نشدان
میدهد .کمترین طول ریشه را اکوتیپ کرمانشاه نشان داد که تفداوت
معنیداری با اکوتیپهای مغان گنبد و بابل نداشت اما اکوتیپ دزفدول
طویلترین ریشه را تولید کرد.
طول ساقه اصلی

تعداد شاخه فرعی در هر ساقه از  4/52تا  0متغیدر بدود .کمتدرین
طول ساقه+ریشه در اکوتیپ کرمانشاه مشاهده شد در مقابدل اکوتیدپ
دزفول رشد بیشتری داشت و تفاوت آنها معنیدار بود.
وزن خشک اندام هوایی

اکوتیپهای مشهد و دزفول بهترتیدب کمتدرین و بیشدترین وزن
خشک اندام هدوایی را داشدتند .تفداوتهدای زیدادی در ویژگدیهدای
ریخددتشناسددی خارلتدده تددا کنددون گددزارش شددده اسددت .اکوتیددپهددا
تفاوتهدایی را در فنولدوژی ،فتوپریودیسدم ،عدادت رشددی و انددازه،
فراوانی روزنهها ،واکنش به علفکشها ،خواب بذر و جوانهزنی نشدان
دادهاند (.)56
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جدول  -2میانگین مربعات صفات ریخت شناسی اکوتیپهای خارلته
Table 2- Mean squares of morphological traits of Canada thistle ecotypes
میانگین مربعات
MS
وزن
خشک

وزن

کاپیتول در

تعداد

ساقه

خشک

هر شاخه

کل

تعداد
طول کاپیتول
Capitulum
length

برگ

/ریشه

Number of
capitulum
per branch

Number
of leaves

Dry
weight
shoot to
root
ratio

Total
plant
dry
weight

وزن

وزن

خشک

خشک

اندام

اندام

زیرزمینی

هوایی

Belowground
dry
weight

Aboveground
dry
weight

طول کل

تعداد شاخه

ساقه و

های فرعی

ریشه

در هر ساقه

Total
length
(shoot +
)root

ارتفاع
ساقه

طول

اصلی

ریشه

درجه

منابع

آزادی

تغییرات

Df

S.O.V

Number
of
branches
per shoot

Main
shoot
height

Root
length

0.747 n.s

*1.113

**4.09

**0.249

**30.27

**4.73

**18.79

**556.29

**3.95

**249.05

**217.65

9

0.608

0.458

**0.76

0.24

1.81

0.70

0.89

24.92

0.45

5.07

13.96

30

5.2

19.76

6.11

9.97

5.66

8.90

6.54

2.82

13.02

5.14

3.27

-

اکوتیپ
Ecotype

خطاء
Error

ضریب
تغییرات
C.V

وزن خشک ریشه

تعداد کاپیتول در هر شاخه

وزن خشک ریشه از  3گدرم در اکوتیدپ گنبدد تدا  00/2گدرم در
اکوتیپ ورامین تغییر میکدرد .وزن خشدک کدل در همددان کمتدرین
مقدار را داشت و تفاوت معندیداری بدا اکوتیدپهدای مشدهد و گنبدد
نداشت.

تعداد کاپیتول در هر شاخه از  5/02در اکوتیپ شیراز تدا  4/52در
اکوتیپهای ورامین و دزفول متغیر بود .مور نیز بیدان کدرد کده تعدداد
کاپیتول در هر شاخه از  0تا  2متغیر و طول کداپیتول بدین  02تدا 52
میلیمتر است ( .)56تفاوت در ویژگدیهدای ریخدتشناسدی در سدایر
علفهای هرز نیز مشاهده شده است .تغییرات ریختشناسی در تعدداد
زیادی از علفهای هرز از جمله سورو ( Echinochloa crus-galli
 ،)(L.) Beauv.تددوق ( ،)Xanthium strumarium L.دسددمودیوم
( ،)Desmodium tortuosum (Sw.) DC.اپوسدینوم ( Apocynum
 ،)cannabinum L.گاوپنبده ( )Abutilon theophrasti Medic.و
سایر علفهای هرز گزارش شده است ( 85 ،54 ،4و .)41

وزن خشک کل

بیشترین وزن خشک کل متعلق به اکوتیپ شیراز بود .نسبت وزن
خشک ساقه به ریشه از  0/85تا  5/00متغیر بود .کمترین و بیشدترین
تعداد برگ به ترتیب در اکوتیپهای کرمانشاه و دزفول مشاهده شد.

شکل  -1نمودار چنگالی اکوتیپهای خارلته بر اساس روش اقلیدوسی
Table 1- Dendrogram of Canada thistle ecotype based on Euclidean distance

مرجان دیانت ،تفاوتهای درون گونهای بین اكوتیپهای علفهرز خارلته...
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جدول  -3میانگین (انحراف معیار) صفات ریخت شناسی اکوتیپ های خارلته
Table 3- Mean (Standard Error) of morphological traits of Canada thistle ecotype
میانگین Mean

تعداد کاپیتول
در هر شاخه

تعداد برگ

Number of
capitulum
per branch

Number
of leaves

3.0
)(0.41
4.25
)(0.25
3.0
)(0.41
3.25
)(0.48
3.0
)(0.41
4.25
)(0.25
3.5
)(0.29
3.5
)(0.29
3.75
)(0.25
2.75
)(0.25
0.97

12.58
)(0.31
12.37
)(0.52
13.20
)(0.11
13.02
)(0.35
12.97
)(0.18
14.37
)(0.20
10.60
)(0.48
12.12
)(0.11
11.89
)(0.57
11.73
)(0.56
1.10

وزن خشک

وزن خشک

ساقه/ریشه

کل

Dry weight
shoot to root
)ratio(g

Total plant
dry
)weight(g

)1.55 (0.04
)1.45 (0.06
)1.32 (0.08
)1.60 (0.08
)1.27 (0.05
)2.17 (0.03
)1.56 (0.11
)1.64 (0.07
)1.38 (0.06
)1.55 (0.13
0.22

22.30
)(1.04
27.42
)(0.65
22.51
)(0.37
20.76
)(0.43
20.44
)(0.74
26.92
)(0.46
23.59
)(0.57
24.38
)(0.70

وزن خشک
اندام
زیرزمینی
Belowground dry
)weight(g

طول کل
وزن خشک

ساقه و

اندام هوایی

ریشه

Aboveground dry
)weight(g

)8.75 (0.48

)13.55 (0.58

)11.5 (0.29

)15.92 (0.54

)9.75 (0.48

)12.76 (0.25

)8.0 (0.41

)12.76 (0.13

)9.0 (0.41

)11.44 (0.45

)8.5 (0.29

)18.42 (0.48

)9.25 (0.48

)14.34 (0.45

)9.25 (0.48

)15.13 (0.25

)22.0 (0.56

)9.0 (0.41

)13.02 (0.25

27.97
)(0.70
1.94

11
)(0.41
1.20

تجزیه خوشهای اکوتیپهای خارلته بر اساه فاصدله تولیدد شدده
برای ویژگیهای مورد مطالعه یک نمودار چنگالی بدا  4گدروه اصدلی
تولید کرد .گروه اول شدامل اکوتیدپهدای بابدل ،گنبدد و مغدان بدود.
اکوتیپهای ورامین ،شهرضا ،مشهد ،همددان و شدیراز در خوشده دوم
قرار گرفتند و اکوتیپهای کرمانشاه و دزفول نیز به ترتیب متعلدق بده
خوشه های سوم و چهارم بودند (شکل  .)0خوشهبندی اکوتیپها زیداد
بدا توزیدع جغرافیددایی آنهدا در ارتبدداط نبدود .هددابنر و همکداران ()02
تفاوتهای زیادی را در ویژگیهای مرفولوژیکی در  2جمعیت گدالیوم
( )Galium aparineمشاهده کردند و این تفاوتها تا حدی با توزیدع
جغرافیایی جمعیتها ارتباط داشت .جمعیدتهدای سدويدی و بلژیکدی
شباهت بیشتری به یکدیگر داشدتند امدا جمعیدتهدای ندروژی دارای

)16.97 (0.87
1.36

Total
length
(shoot +
)root
)(cm
178.0
)(4.74
172.50
)(2.18
182.50
)(1.32
183.25
)(3.52
179.75
)(1.70
202.50
)(1.84
157.25
)(0.75
169.50
)(1.32
172.75
)(1.93
170.75
)(2.56
7.20

تعداد شاخه
های فرعی
در هر ساقه

ارتفاع
ساقه
اصلی

طول
ریشه

Number of
branches
per shoot

Main
shoot
height
)(cm

Root
length
)(cm

6.0
)(0.41
7.0
)(0.41
4.5
)(0.29
5.5
)(0.29
4.0
)(0.41
6.0
)(0.41
4.5
)(0.29
5.5
)(0.29
4.25
)(0.25
4.25
)(0.25
0.96

50.50
)(1.71
36.75
)(1.38
42.25
)(1.11
53.50
)(1.32
42.75
)(0.85
56.75
)(0.48
34.25
)(2.72
47.50
)(0.65
35.75
)(0.48
38.25
)(0.45
3.25

107.5
)(3.23
115.0
)(1.44
120.25
)(1.84
109.75
)(2.25
117.0
)(1.29
127.75
)(2.17
103.0
)(1.08
105.0
)(0.71
120.0
)(1.47
115.5
)(1.94
5.39

اکوتیپ
Ecotype

 Babolبابل
 Varaminورامین
 Shahrezaشهرضا
 Gonbadگنبد
 Mashhadمشهد
 Dezfulدزفول
Kermanshahکرمانشاه
 Moghanمغان
 Hamedanهمدان
 Shirazشیراز
FLSD

تفاوت بیشتری بودند.
در مرحله بعد روی ماتریس همبستگی دادهها تجزیه به مولفههای
اصلی انجام شد در کل  8مولفه اصلی حددود  31/51درصدد تغییدرات
کلی دادهها را توجیه نمودند که مقادیر ویژه و درصد واریانس مولفهها
در جدول  4آورده شده است .مجموع مجذورات بارهای عاملی مربوط
به عواملی که از مقادیر ویدژه قابدل قبدول (بداالتر از یدک) برخدوردار
بودهاند ،در جدول  4آمده است .درصد تجمعی مجموع واریدانسهدای
تبیین شده توسط عوامل ،شاخدی است که جهت ارزیدابی متغیرهدای
انتخاب شده به کار میرود و باید بیش از  21درصد باشد همانطور که
در ستون آخر جدول  4م حظه میشدود ،ایدن میدزان  31/51درصدد
است.

جدول  -4مقادیر ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی مولفههای اصلی
Table 4- Eigen value, % Variance, % Cumulative variance of principal components

درصد تجمعی

درصد واریانس

مقدار ویژه

مولفه اصلی

% Cumulative
34.33
68.16
80.20

% Variance
34.33
33.82
12.03

Eigen value
34.33
3.38
1.20

Principal component
1
2
3

مولفه اول  84/88درصد تغییدرات را توجیده نمدود .ارتفداع سداقه
اصلی ،وزن خشک کل و تعداد برگ با ایدن مولفده دارای همبسدتگی
مثبت بودند و وزن خشک اندام هوایی با آن همبستگی منفی داشدت.
مولفه دوم  88/35درصد تغییدرات کدل دادههدا را توجیده نمدود .وزن

خشک اندام زیرزمینی و طول کل ساقه  +ریشه در این مولفه ضرایب
باالیی داشتند .مولفه سوم  05/18درصد تغییدرات را در برگرفدت کده
تنها تعداد کاپیتول در هر شاخه همبستگی باالی مثبتی با ایدن مولفده
داشت (جدول .)2
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جدول  -5ماتریس دوران یافته مولفههای اصلی ،معرف بارهای عامل بعد از چرخش (واریماکس)
Table 5-Rotated Component Matrix, Varimax with Kaiser Normalization

مولفه اصلی
Principal component
1
2
3
0.152 0.672 0.054
-0.249

0.160

0.878

0.227

0.673

0.559

-0.108

0.923

-0.258

-0.330

0.457

-0.715

0.028

0.942

0.030

-0.291

0.212

0.901

0.117

0.657

0.283

0.238

0.113

0.923

0.900

0.125

-0.065

آزمایش دوم

دما اثر مهمی بر سبز شدن ریشههای همه اکوتیدپهدای خارلتده
داشت (شکل  .)5زمانیکه دما زیر  8درجه سانتیگراد بود جواندههدای
ریشهها در هیچ یک از اکوتیپها سبز نشدند .اتر مثبت دما روی سدبز
شدن جوانههای ریزوم نوعی ارزن ( )Panicum repens L.نیز توسط
حسین و همکاران مشاهده شده است ( .)08آنها دریافتند کده افدزایش
دما از  01به  51درجه سانتیگراد جوانهزنی ریزومها را از  21درصد به
 11درصد افزایش داد .ساتوره و همکارانش نیز دریافتندد کده سدرعت
جوانهزنی با افدزایش دمدا در محددوده  88-00درجده سدانتیگدراد در
ریزومها و اسدتولنهدای پنجدهمرغدی ())Cynodon dactylon (L.
افددزایش یافددت ( .)81دمددای بدداال احتمدداال منجددر بدده فعددال شدددن
عملکردهای آنزیمی و فیزیولوژیکی جوانههای ریزومها شده و سرعت
متابولیزم ذخایر عناصر غذایی را در ساقههای در حال رشدد زیرزمیندی
افزایش میدهد .باالترین درصد سدبز شددن جواندههدای ریشدههدای
خارلته در اکوتیپهای بابل ،مشهد ،کرمانشاه ،مغان و همدان در دمای
 51درجه سانتیگراد در اکوتیپهای ورامین ،گنبدد و شدیراز در دمدای
 58درجه سانتیگراد و در اکوتیپهای شهرضا و دزفدول در دمدای 56
درجه سانتیگراد حاصل شد و پس از ایدن دماهدا درصدد سدبز شددن
جوانه ها کاهش یافت .میدزان و روندد کداهش درصدد سدبز شددن بدا

صفات ریخت شناسی
Morphological traits
طول ریشهRoot length

ارتفاع ساقه اصلی
Main shoot height

تعداد شاخههای فرعی در هر ساقه
Number of branches per shoot

طول کل ساقه و ریشه
)Total length (shoot + root

وزن خشک اندام هوایی
Above-ground dry weight

وزن خشک اندام زیرزمینی
Below-ground dry weight

وزن خشک کل
Total plant dry weight
وزن خشک ساقه /ریشه
Dry weight shoot to root ratio

تعداد برگ
Number of leaves

تعداد کاپیتول در هر شاخه
Number of capitulum per branch

افزایش دما در بین اکوتیپها متفاوت بدود .بدرای مثدال در دمدای 83
درجه سانتیگراد جواندههدای ریشده اکوتیدپ کرمانشداه سدبز نشددند
درحالیکه اکوتیپ دزفول  51درصد سبز شدن در ایدن دمدا نشدان داد
(شکل  .)5توانایی متفاوت سبز شدن اکوتیدپهدا در واکدنش بده دمدا
توسط سایر محققین نیز گزارش شده است .بدرای مثدال سدبز شددن
اکوتیپهای اویارسد م قرمدز ()CYPRO))Cyperus rotundus L.
که در معرض دمای ثابت  51درجه سانتیگراد قدرار داشدتند از  00تدا
 32درصد متغیر بود ( .)03دما نه تنها درصد سبز شدن بلکده سدرعت
سبز شدن را نیز تحت تاثیر قرار داد .رابطه خطدی بدین سدرعت سدبز
شدن و دما در شکل  8نشان داده شدده اسدت .ترولدوه و همکداران
( )40اظهار کردند که سرعت و درصد سبز شددن اویارسد م قرمدز در
دمای بین  03و  55درجه سانتیگراد کمترین و در دماهای بدین  84و
 83درجه سانتیگراد بیشترین بود .سرعت سبز شدن با افزایش دما تدا
 82درجه افزایش و با افزایش دما از  82درجه سانتیگراد کاهش یافت
(شکل  .)8شکستن خواب جوانهها در قیاق ( Sorghum halepense
) )(L.با افزایش دما در طیف  86-53درجه سانتیگراد افزایش یافدت
اما با افزایش بیشتر دما سرعت شکستن خواب جوانهها کاهش یافدت
( .)00دمددای پایدده تخمددین زده شددده (دادههددای دمددای  83درجدده
سانتیگراد در تخمین دمای پایه در نظر گرفته نشدهاند).

مرجان دیانت ،تفاوتهای درون گونهای بین اكوتیپهای علفهرز خارلته...

شکل  -2درصد سبز شدن ریشه های اکوتیپهای خارلته در واکنش به دما
)Figure 2 –Emergence percentage of Canada thistle ecotypes in response to temperature (°C
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شکل  -3رگرسیون خطی بین سرعت سبز شدن ریشههای خارلته و دما
)Figure 3– Linear regression between emergence rate of Canada thistle roots and temperature (°C

مرجان دیانت ،تفاوتهای درون گونهای بین اكوتیپهای علفهرز خارلته...

برای اکوتیپهای بابل ،ورامین ،شهرضدا ،گنبدد ،مشدهد ،دزفدول،
کرمانشاه ،مغان ،همدان و شیراز بهترتیدب ،2/01، 2/13 ،4/10، 2/84
 8/31، 6/56 ،8/05 ،6/25 ،4/45و  2/10درجه سانتیگراد بده دسدت
آمد (شکل  .)8هادسون ( )1دریافت که سبز شدن ریشه خارلته زمدانی
اتفاق میافتد که متوسدط دمدای هدوا  2درجده سدانتیگدراد اسدت و
زمانیکه دما به حداقل  3درجه سانتیگراد باشد بیشترین سدبز شددن
اتفاق میافتد .برای محاسبه ضریب حرارت از روش درجه-روز استفاده
شد که مجموع میانگین دماهای باالتر از صفر بیولوژیکی اسدت (.)05
برای محاسبه نیاز حرارتی مرحله سبز شدن جوانههدا در آزمایشدگاه از
مجموع حاصلضرب هدر یدک از دماهدا در مددت زمدان سدبز شددن
میددانگین گرفتدده شددد .بدددین ترتیددب درجدده روز-رشددد سددبز شدددن
اکوتیپهای بابل ،ورامین ،شهرضا ،گنبد ،مشدهد ،دزفدول ،کرمانشداه،
مغان ،همدان و شیراز ،515 ،035 ،551 ،011 ،512 ،511 ،501 ،510
 011و  501درجه-روز به دست آمد .دونالد ( )2شروع رشد جوانههدای
ریشه خارلته را از خاک  010درجه-روز و درجه روز-رشدد الزم بدرای
رسیدن به  31و  11درصد سبز شدن را حدود  230و  640درجده-روز
برآورد کرد.
نظام آبادی و همکاران ( )51دمای پایده سدبز شددن ریدزومهدای
شیرین بیان ( )Glycyrrhiza glabraرا  6درجه سانتیگراد و درجه
روز-رشد الزم برای سبز شدن ریزوم های شیرین بیان را  024درجه-
روز بیان کردند .با تکثیر گیاهانی از منابع مختلف در شرایط گلخانهای
یکسان اثرات گیاه مادری حذ شد و بنابراین هر تفاوت فنوتیپی کده
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بین اکوتیپها مشخص شد انتظار میرود منشاء ژنتیکی داشدته باشدد
( .)46نتایج آزمدایش نشدان داد کده دمدا اثدر مهمدی بدر سدبز شددن
جوانههای ریشه خارلته داشت نتایج مشابهی روی تعدای از علفهدای
هرز چندساله مثل چایر آبی (  ،)04( )Paspahm distichumقیداق و
مرغ ( )81گزارش شده است.

نتیجهگیری
در این تحقیق تفاوت معنیداری بین اکوتیپهای مورد بررسی در
صفات ریختشناسی مشاهده شد .دمای پایه سدبز شددن از  8/05تدا
 6/25درجه سانتیگراد و  GDDسبز شدن از  011تا  551متغیر بدود.
وجود تفاوت بین اکوتیپ یا جمعیتهای علفهرز ممکن است قددرت
رقابتی گونههای علفهرز را تحت تداثیر قدرار دهدد و در واکدنش بده
روشهای مدیریت شیمیایی و زراعی موثر باشد ( 86 ،51و  .)21برای
مثال اکوتیپهای خارلته واکنش متفاوتی به علفکشهای توفور-دی
( 51( )2,4-dichlorophenoxy acetic acidو  )52و آمیتدرول ( 1
 )86( )H-1,2,4-tria- zol-3-amineنشان دادهاند .بررسی بیشتر این
اکوتیپها از لحاظ فیزیولوژیکی و فنولوژیکی و همچنین واکنش انهدا
به روشهای مدیریتی پیشنهاد میگردد .درک بهتر اثدر دمدا بدر سدبز
شدن و پیشبینی زمان سبز شدن در شدرایط اقلیمدی در حدال تغییدر
توانایی راهکارهای مدیریتی را برای علفهدای هدرز موجدود افدزایش
داده و به توسعه راهکارهای جدید میانجامد.

منابع
1.

Bodo Slotta T.A., Foley M., Chao S.H., Hufbaue R.A., and Horvath D.P. 2010. Assessing genetic diversity of
Canada thistle (Cirsium arvense) in North America with microsatellites. Weed Science 58: 387-394.
2. Bodo Slotta T.A., Horvath D.P., and Foley M.E. 2006. Relationships of weedy and native thistles (Cirsium) in the
Northern Great Plains. – Weed Science Society of America.
3. Bodo Slotta T.A., and Horvath D.P. 2005. Development of poly-morphic markers for Cirsium arvense, Canada
thistle, and their amplification in closely related taxa. Molecular Ecology Notes 5: 917-919.
)4. Cardina J., and Brecke B.J. 1989. Growth and development of Florida beggarweed (Desmodium tortuosum
selections. Weed Science 37: 207–210.
5. Donald W.W. 2000. A degree-day model of Cirsium arvense shoot emergence from adventitious root buds in
spring. Weed Science 48: 333-341.
6. Ghersa C.M., Satorre E.H., Van ESSO M.L., Pataro A., and Elizagaray, R. 1990. The use of thermal calendar
models to improve the efficiency of herbicide applications in Sorghum halepense (L.) Pers. Weed Research 30:
153–60.
7. Goodwin M.S., Morrison I.N., and Thomas A.G. 1986. A weed survey of pedigreed alfalfa seed fields in
Manitoba. Canadian Journal of Plant Science 66: 413–416.
8. Hakansson S. 2003. Weeds and weed management in arable land: An ecological approach. CABI Publishing,
Wallingford, UK. 274 pp.
9. Hodgson J.M. 1968a. The nature, ecology and control of Canada thistle. U.S. Dep. Agric. Tech. Bull. 1386. 32 pp.
10. Hodgson J.M. 1968b. Canada thistle and its control. U.S. Dep. Agric. Leaf. No. 523. 8 pp.
11. Holshouser D.L., Chandler J.M., and Wu H.I. 1996. Temperature-dependent model for non-dormant seed
germination and rhizome bud break of Johnsongrass (Sorghum halepense). Weed Science 44: 257–265.
12. Holt J.S., and Orcutt D.R. 1996. Temperature thresholds for bud sprouting in perennial weeds and seed

1444  زمستان،4  شماره،53  جلد،)نشریه پژوهشهای حفاظت گیاهان ایران (علوم و صنایع كشاورزی

615

germination in cotton. Weed Science 44: 523–533.
13. Hossain A.M., Akamine H., Nakamura Yukioishimine I., and Kuramochi H. 2001. Influence of temperature levels
and planting time on the sprouting of rhizome-bud and biomass production of torpedo grass (Panicum repens L.) in
Okinawa Island, southern Japan. Weed Biology and Management 1: 164–169.
14. Huang W.Z., Hsiao A.I., and Jordan L. 1987. Effects of temperature, light and certain growth regulating substances
on sprouting, rooting and growth of single-node rhizome and shoot segments of Paspalum distichum L. Weed
Research 27: 57-67.
15. Hubner R., Fykse H., Hurle K., and Klemsdal S.S. 2003. Morphological differences, molecular characterization,
and herbicide sensitivity of catchweed bedstraw (Galium aparine) population. Weed Science 51: 214-225.
16. Hunter J.H., and Smith L.W. 1972. Environment and herbicide effects on Canada thistle ecotypes. Weed Science
20: 163-167.
17. Hutman H., Kester D., and Davis F. 1990. Plant propagation, principle and practices, Prentice Hall Imitational
Edition. 647 p.
18. Kawabata O., and Nishimoto R.K. 2003.Temperature and rhizome chain effect on sprouting of purple nutsedge
(Cyperus rotundus) ecotypes. Weed Science 51: 348–355.
19. Klingaman T.E., and Oliver L.R. 1996. Existence of ecotypes among populations of entireleaf morningglory
(Ipomoea hederacea var. integriuscula). Weed Science 44: 540–544.
20. Krueger-Mangold J., Sheley R.L., and Roos B.D. 2002. Maintaining plant community diversity in a waterfowl
production area by controlling Canada thistle (Cirsium arvense) using glyphosate. Weed Technology 16: 457-463.
21. Kurokawa S., Shimizu N., Uozumi S., and Yoshimura Y. 2003. Intraspecific variation in morphological
characteristics and growth habit of newly and accidentally introduced velvetleaf (Abutilon theophrasti Medic.) into
Japan. Weed Biology and Management 3: 28–36.
22. Li B., Shibuya T., Yogo Y., and Hara T. 2000. Effects of temperature on bud-sprouting and early growth of
Cyperus esculentus in the dark. Journal of Plant Research 113:19–27.
23. Link A.J., and Kommedahl T. 1958. Canada thistle - spotlight on a troublesome weed. Minnesota Farm and Home
Science 15: 2l-22.
24. Lym R.G., and Duncan C. 2005. Canada thistle (Cirsium arvense (L.) Scop. pp 69-83. In C.A. Duncan, and J.K.
Clark (eds.) Invasive Plants of Range and Wild lands and their Environmental, Economic and Societal Impacts.
Weed Science Society of America, Allen Press.
25. Maxwell B.D., Lehnhoff E.A., and Rew L.J. 2009. The rationale for monitoring invasive plant populations as a
crucial step for management. Invasive Plant Science Managment 2: 1-9.
26. Moore R.J. 1975. The biology of Canadian weeds. 13. Cirsium arvense (L.) Scop. Canadian Journal of Plant
Science 55: 1033-1048.
27. Morishita D.W. 1999. Canada thistle. Pages 162–174. In R.L. Sheley and J.K. Petroff, (eds.). Biology and
Management of Noxious Rangeland Weeds. Corvallis, OR: Oregon State University.
28. Nadeau L.B., and Vanden Born W.H. 1989. The root system of Canada thistle. Canadian Journal of Plant Science
69: 1199–1206.
29. Nezamabadi N., Rahimian mashhadi H., Zand E., and Alizadeh H.M. 2006. Investigation of some ecophysiological
aspects of Iicorice Glycyrrhiza glabra. Pest and Diseases Plant 74: 45-61.
30. Nilsen E.T., and Orcutt D.M. 1996. Physiology of Plants under Stress: Abiotic Factors. John Wiley and Sons, New
York.
31. Norris R.F. 1996. Morphological and phenological variation in barnyard grass (Echinochloa crus-galli) in
California. Weed Science 44: 804–814.
32. Ransom C.V., Kelis J.J., Was, L.M., and Orfanedes M.S. 1998. Morphological variation among hemp dogbane
(Apocynum cannabinum) populations. Weed Science 46: 71-75.
33. Rechynger K.H. 1979. Cirsium Adans. Pages 231–280. In K.H. Rech´ynger, (ed.). Flora Iranica, Tomus 139a.
Compositae III—Cynareae. Graz, Austria: Akademishe Druck-und-Verlansanstalt.
34. Riesinger P., and Hyvönen T. 2006. Impact of management on weed species composition in organically cropped
spring cereals. Biological Agricultural Horticulture 24: 257–274.
35. Rew L.J., Lehnhoff E.A., and Maxwell B.D. 2007. Nonindigenous species management using a population
prioritization framework. Canadian Journal of Plant Science 87: 1029-1036.
36. Saidak W.J., and Marriage P.B. 1976. Response of Canada thistle varieties to amitrole and glyphosate. Canadian
Journal of Plant Science 56: 211-214.
37. Salonen J., Hyvönen T., and Jalli H. 2001. Weed flora in organically grown spring cereals in Finland. Agricultural
and Food Science in Finland 10: 231–242.
38. Satorre E.H., Ghersa C.M.G., and Pataro A.M. 1985. Prediction of Sorghum halepense (L.) Pers. rhizome sprout
emergence in relation to air temperature. Weed Research 25: 103-109.
39. Satorre E.H., Rirro F.A., and Arias S.P. 1996. The effect of temperature on sprouting and early establishment of
Cynodon dactylon. Weed Research 36: 431-440

616

... تفاوتهای درون گونهای بین اكوتیپهای علفهرز خارلته،مرجان دیانت

40. Seif E., Sheidai M., Norouzi M., and Noormohammadi Z. 2012. Biosystematic studies of Cirsium arvense
populations in Iran. Phytologia Balcanica 18: 305–314.
41. Skinner K., Smith L., and Rice P. 2000. Using noxious weed lists to prioritize targets for developing weed
management strategies. Weed Science 48: 640–644.
42. Sole M., Durka W., Eber S., and Brandl R. 2004. Genotypic and genetic diversity of the common weed Cirsium
arvense (Asteraceae). International Journal of Plant Science 165: 437–444.
43. Spencer D.F., and Ksander G.G. 2006. Estimating Arundo donax ramet recruitment using degree-day based
equations. Aquatic Botany 85: 282–288.
44. Thomas A.G., Frick, B.L., and Hall L.M. 1998. Alberta Weed Survey of Cereal and Oilseed Crops in 1997.
Saskatoon, SK, Canada: Agriculture Canada, Weed Survey Series Publ. 98-2. 283 p.
45. Tiley G.E.D. 2010. Biological flora of the British Isles: Cirsium arvense (L.) Scop. Journal of Ecology 98: 938–
983.
46. Townsend C.R., Begon M., and Harper J.L. 2003. Essentials of ecology, 2nd edn. Blackwell Publishing Ltd.,
Malden, USA.
47. Travlos I.S., Economou G., Kotoulas V.E., Kanatas P.J., Kontogeorgos A.N., and Karamanos A. 2009. Potential
effects of diurnally alternating temperatures and solarization on purple nutsedge (Cyperus rotundus) tuber
sprouting. Journal of Arid Environment 73: 22–25.
48. Van Driesche R.G., Blossey B., Hoddle M., Lyon S., and Reardon R. 2002. Biological Control of Invasive Plants
in the Eastern United States. Morgantown, WV: USDA Forest Service, FHTET-2002-04.
49. Wassom J.J., Tranel P.J., Wax L.M. 2002. Variation among U.S. accessions of common cocklebur (Xanthium
strumarium). Weed Technology 16: 171–179.
50. White D.E. 1979. Physiological Adaptations in Two Ecotypes of Canada Thistle, Cirsium arvense (L.) Scop. M.S.
Thesis, Univ. California, Davis, CA. 69 p.
51. Zouhar K. 2001. Cirsium arvense. – In: Fire Effects Information System. U.S. Department of Agriculture, Forest
Service,
Rocky
Mountain
Research
Station,
Fire
Sciences
Laboratory
(Producer).
http://www.fs.fed.us/database/feis/ (accessed February 2012).

)نشریه پژوهشهای حفاظت گیاهان ایران (علوم و صنایع كشاورزی
Journal of Iranian Plant Protection Research
1444
زمستان
،
4
شماره
،
53
جلد
،)كشاورزی
ایران (علوم و صنایع
حفاظت
پژوهش
Vol. 35, No. 4, Winter 2022, P. 505-517
343اهان
-315گی.ص
،1444های
زمستان
،4 نشریه
 شماره،53615
جلد

Intra-specific Variations among Different Canada Thistle (Cirsium arvense L.)
Ecotypes
M. Diyanat1*
Received: 19-09-2021
Accepted: 12-10-2021

Introduction: Canada thistle (Cirsium arvense L.( occurs in pastures and wheat fields and is common in
most provinces, where it is considered a major agricultural weed in Iran. Increasing our understanding of the
environmental factors that determine Canada thistle emergence can provide strategies to control it. Therefore, in
this paper the morphological characteristics of 10 ecotypes collected from different regions of Iran and the effect
of temperature on the percentage and rate of emergence of root buds in controlled conditions were investigated.
Temperature was considered as the treatment because it is one of the most important factors that fluctuate
between the diffusion regions in Iran.
Materials and Methods: To evaluate any morphological differences among ecotypes of Canada thistle, root
fragments were collected from 10 provinces of Iran in 2020. To reduce the effect of the environment, the roots
were propagated again in pots in the greenhouse under controlled conditions. Day and night temperatures were
30 and 15 °C, respectively. The root pieces were then harvested and stored at 5 °C for 3 months. Two 10 cm
long roots with same weight and same number of buds were planted in pots containing loamy sandy soil. The
pots were irrigated during the experiment and the plants were not exposed to water stress. A Completely
Randomized Design was conducted at Science Research Branch, Islamic Azad University. After 70 days plants
were harvested. The numbers of leaves and branches on the main shoot and number of capitulum were counted
and the root length, height of the main shoot and capitulum length were measured. Data analysis of variance was
performed using SAS software and means were compared using protected LSD test. Cluster analysis was
performed by calculating the Euclidean distance for grouping populations using SPSS software and its
dendrogram was drawn. The root and shoot dry weights were measured after drying at 70 °C for 48 h after
harvest. At second experiment, temperatures 1- 38° C were evaluated for studying the effect of temperature on
percent and rate of shoot emergence. Base temperature (temperature at which the germination rate is zero) was
obtained using the linear regression equation between germination rate and temperature.
Results: There were significant differences at morphological traits among Canada thistle ecotypes except
capitulum length. Root dry weight varied from 8 g in Gonbad ecotype to 11.5 g in Varamin ecotype. Total dry
weight was the lowest in Hamedan and was not significantly different from Mashhad and Gonbad ecotypes. The
highest total dry weight belonged to Shiraz ecotype. Cluster analysis grouped 10 ecotypes at four groups. First
group consisted of Babol, Gonbad and Moghan ecotypes. Varamin, Shahreza, Mashhad, Hamedan and Shiraz
placed at second group. Kermanshah and Dezful were placed at third and fourth groups, respectively. In the next
step, the data were correlated into principal components on the correlation matrix. In total, the three main
components explained about 80.20% of the total data changes. The first component explained 34.33% of the
changes. Main stem height, total dry weight and number of leaves had a positive correlation with this component
and shoot dry weight had a negative correlation with it. The second component explained 33.82% of the changes
in the total data. Groundwater dry weight and total stem + root length had high coefficients in this component.
The third component accounted for 12.03% of the changes, with only the number of capitols in each branch
having a high positive correlation with this component. The estimated base temperatures for the emergence of
bud root were 5.34, 4.91, 5.98, 5.70, 4.42, 6.52, 3.12, 6.26, 3.80 and 5.91°C for Babol, Varamin, Shahreza,
Gonbad, Mashhad, Dezful, Kermanshah, Moghan, Hamedan and Shiraz ecotypes, respectively. Emergence
growth degree day for Babol, Varamin, Shahreza, Gonbad, Mashhad, Dezful, Kermanshah, Moghan, Hamedan
and Shiraz were 201, 210, 200, 205, 190, 220, 182, 202, 190 and 210, respectively.
Conclusion: Temperature had a significant influence on the root of Canada thistle. When the temperature
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Islamic Azad University, Tehran, Iran
(*- Corresponding Author Email: m.diyanat@srbiau.ac.ir)
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was below 3°C, no emergence occurred. Temperature affected not only the percentage of emergence but also the
emergence rate. There was a significant linear relationship between the emergence rate and incubation
temperature. High temperature probably causes activation of the enzymatic and physiological function of root
buds and increases the rate of mobilization of nutrient reserves to the growing belowground shoots.
Keywords: Capitule number emergence temperature base, Emergence rate, Growing degree day, Shoot dry
weight
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