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۱۲۹  

 
  

  بررسي حساسيت نسبي برخي ارقام تجاري و محلي سيب درختي نسبت به سفيدك 

   *پودري در شرايط طبيعي

  

  

Relative susceptibility of some commercial and native apple 
cultivars to powdery mildew (Podosphaera leucotricha) under 

natural conditions 
  
  

 
   ۱انيرمراديحسن پم و **انيدرياحمد ح

  )۱۰/۸/۱۳۹۰:رشيخ پذي؛  تار۱۷/۱۲/۱۳۸۹: افتيخ دريتار(

  

  دهيچك

گـالب   سـلطاني،  گـالب اصـفهان،    گالب كهنز،  گلدن دليشز،  رد دليشز، :  رقم تجارتي سيب درختي شامل     ۱۴در اين تحقيق ميزان مقاومت      

هـاي كامـل تـصادفي        ماري و دلبار استيوال در قالب طرح بلـوك         جاناتان،گاال، اينگريد  فوجي، برابورن، آزايش، گالب خراسان،  كرمانشاه،

هر تيمار داراي سه تكرار ودر هر كرت سه اصله درخـت كـشت گرديـد، فاصـله بـين                    .  مورد ارزيابي قرار گرفت    يدک پودر ينسبت به سف  

هـا بـود و در       س ميزان آلودگي سـطح بـرگ      ارزيابي بيماري براسا   .ها در هر كرت نيز يك متر در نظر گرفته شد            متر و بين نهال    ۵/۲تكرارها  

تمـام ارقـام مـورد    . بنـدي گرديدنـد    گـروه طبقـه  سهتمام ارقام به  زماني كه عالئم بيماري به حداكثر توسعه خود رسيده بودند انجام شد و      

 ؛۱۲/۳۰ يها  ترتيب با شاخص   آزايش، برابورن و دلبار استيوال به      گاال، گلدن دليشز،  ارقام فوجي، . هاي مختلف آلوده شدند    آزمايش با شدت  

گـالب   که ارقام جاناتان،گالب اصـفهان،     يدر حال . باشند  مي (Susceptible) نسبت به بيماري حساس    ۷۸/۲۵ و ۹۱/۴۲ ؛ ۲/۳۳؛۷۱/۳۱ ؛ ۹۲/۳۷

بيـشترين   ۴۲/۵۹ و   ۶۸/۵۳؛۷۱/۵۸؛۵۷/۵۵؛۹۶/۵۴ هـاي آلـودگي    سال به ترتيب با شـاخص     دوگالب خراسان وگالب كهنز در       كرمانشاه،

 متعلق به ارقام رد دليشز و اينگريـد مـاري بـا شـاخص     ي را نسبت به بيمارگر دارند و كمترين ميزان آلودگ(Highly susceptible)حساسيت

  . قرار گرفتند(Resistance)ها بندي جزو مقاوم اين ارقام در اين طبقه .باشد  مي۴۴/۱۱ و ۰۴/۹آلودگي 
  

  

  

  

  

  قاومت ارقامم ب،ي سيدک پودريسف : يدي كل يها واژه

  

  

  

  
  

  يج کشاورزيقات ، آموزش و تروي مصوب سازمان تحق۲-۰۳۶-۱۰۰۰۰۰-۰۲-۰۰۰۰-۸۳۰۲۰ شمارهيقاتيج طرح تحقيبخشی از نتا :*

  ahmadheidarian@yahoo.com :يكي مسئول مكاتبات، پست الكترون:**
  عی اصفهاني و منابع طبيقات کشاورزي مرکز تحقيئت علمي هياعضا .١
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  مقدمه

دك پودري سيب درختي در تمام مناطق سـيب كـاري           سفي

جهــان وجــود دارد، در بعــضي كــشورها از اهميــت كمــي 

برخوردار است اما در غالـب كـشورها يكـي از مـشكالت             

هـاي مقـاوم     واريته. اساسي و مهم توليد اين محصول است      

هاي  قارچكش .باشند ها مي  كليد اساسي در مديريت بيماري    

هـاي مقـاوم در آنهـا        يي كـه واريتـه    هـا  مورد استفاده در باغ   

 يك چهـارم نيـاز آنهـا در همـين           استفاده شده است، تقريباً   

   .(Parisi et al. 1995) حساس اسـت هاي  ها با واريته باغ

 نتايج تحقيقـات انجـام شـده نـشان مـي دهـد كـه ارقـام        

Boskoop Bellede , Dayton , Liberty , Delicious 
, Tolman Sweet Bramleys seedling , Discovery 

, Fillipa , Ingrid Marie , Mutsu Red Fuji, Hi 
Early, Red Free,  ارقـام   و تـا حـدودي Hardy Spur 

Delicious, Wel Spur , Red Spur Delicious, Fire 
Side, Lake Land, Minson   Merton Beauty  ـ ه ب

 ,Liberty, Mac Freeارقــام و عنــوان منــابع مقاومــت

Paulared , Priam , Priscilla  و Janathan   حـساس

ــوده ــد، در حــالي ب ــام ان ــه ارق  Discovery , Golden  ك

Delcious,Grieve,Priam, free,Tylemans Red  حساسيت

  اند  سفيدك پودري نشان دادهبهكمتري 

(Washington et al. 1998, Voronin and 
Shcherabatko 1995, Petersen et al. 1994, 
Chmanewski et al. 1988, Verma and Gupta 
1988, Geger et al. 1986, Vidernov and 

Borovinovl 1982)   ــان ــتان آذربايج ــران در اس در اي

 رقم سـيب در شـرايط طبيعـي مـورد           ۱۱غربي مقاومت   

بررسي قرار گرفتـه كـه ارقـام جاناتـان، شـفيع آبـادي و               

گراني  ترين و ارقام گلدن دليشز،     عنوان حساس ه  گالب ب 

اويل گلد و پرايم گلد نيمه حساس         بيوتي، ،گاالاسميت،  

و ارقام تركمان، گمي آلماسـي و رد دليـشز نيمـه مقـاوم              

  ).Irrany 2001(ارزيابي گرديده است 

  روش بررسي

 تيمـار   ۱۴هـاي كامـل تـصادفي و داراي          صورت بلـوك  ه  ب

 اصله  سه تكرار و در هر كرت       ۳آزمايش داراي    بود،) رقم(

 كشت گرديـد، فاصـله بـين        ي بذر هي پا يک ساله رو  ينهال  

. ها يك متر در نظر گرفتـه شـد          متر و بين نهال    ۵/۲تكرارها  

ــساس    ــم ح ــف از رق ــك ردي ــز ي ــا ني ــراف تكراره در اط

سـازي   عنوان حاشيه و به منظور يكـسان      ه  ب) جاناتان(منطقه

رد : ارقام مورد اسـتفاده عبـارت بودنـد از    .نتايج كشت شد

 سـلطاني،  گالب اصفهان،  گالب كهنز،  گلدن دليشز،  دليشز،

 برابورن، فـوجي،   آزايش، ،گالب خراسان  گالب كرمانشاه، 

 طرح در منطقه    اينگريد ماري و دلبار استيوال     گاال، جاناتان،

كـه آلـودگي زيـاد      . دياجرا گرد )كهنگان(بيده پادناي سميرم  

هاي قبـل سـوابق آلـودگي شـديد وجـود            است و طي سال   

ـ       ت طبيعـي صـورت     صـور ه  داشته است تا اينكه آلودگي ب

 در زمان كشت، نظر به اينكه خاك از نظر مواد غذايي          .گيرد

 كيلـوگرم كـود حيـواني پوسـيده     ۲-۳غني بود در هر چاله   

هـا مقـدار      نهال ازين با توجه به     زمان داشت در  . استفاده شد 

 گرم سولفات آمونيوم براي هر درخـت اسـتفاده          ۱۵۰-۱۰۰

خصوص عناصر  اي كه هيچگونه ضعفي در       گونهه  ب گرديد،

در زماني كه بيمـاري از       .غذايي در درختان احساس نگردد    

بـرداري   نظر شدت و درصـد بـه اوج خـود رسـيد، نمونـه             

صورت گرفت و ارزيابي براساس روش وانگ و همكـاران          

)WANG et al. 1995 (  ــام از ــه ارق ــد و ب ــام ش   انج

دهي شد  خيلي شديد آلوده نمره  = ۷عاري از بيماري تا     = ۰ 

  .بندي گرديد  گروه طبقه۸يت در و در نها

  

  ج و بحثينتا

صورت تصادفي از دور تا دور تكرارهاي       ه  برگ ب ۱۰۰تعداد

همبستگي . هر تيمار انتخاب و به آزمايشگاه انتقال داده شد        
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هاي نورسته به سفيدك     ها و شاخه   كامل بين حساسيت برگ   

ها در آزمايشگاه  برگ .(Sestras 2003)پودري وجود دارد

) Intensity of leaf infection(شـدت آلـودگي   از نظـر  

هـاي     بـه بـرگ    ۷-۰هـاي     شماره. مورد ارزيابي قرار گرفتند   

بنـدي براسـاس تخمـين درصـد         رتبه اين   وآلوده داده شد،    

  :است زيرآلودگي سطح برگ با توجه به معيارهاي 

   درصد سطح برگ۰=۰   درصد سطح برگ۴۵-۱/۳۰=۴

   درصد سطح برگ۱/۰-۵=۱   درصد سطح برگ۶۵-۱/۴۵=۵

   درصد سطح برگ۱/۵-۱۵=۲   درصد سطح برگ ۸۵-۱/۶۵=۶

   درصد سطح برگ۱/۱۵-۳۰=۳   درصد سطح برگ<۸۵=۷

 Severity( بـه شـاخص آلـودگي    زيـر نتايج طبق فرمـول  

index (تبديل گرديد)WANG et al. 1995:(  

درجـه  × تعداد برگ در آن درجـه     (

  مجموع) آلودگي

۱۰۰×  

تعـداد  × باالترين درجه آلـودگي     (

  )كل برگ

 =(SI) شـــــاخص

  آلودگي

 ارقام براساس شـاخص شـدت        يا حساسيت  ميزان مقاومت 

 .دشبندي   رتبه ۱جدول  هر تيمار با استفاده از       (SI)آلودگي

هاي شدت آلودگي برگ كه بر مبناي آنها          شاخص ۱جدول  

 رقم سيب درختي مورد بررسـي       ۱۴ميزان حساسيت نسبي    

 بـرگ از رقـم      ۳۰۰تعـداد   . ددهـ  قرار گرفت را نـشان مـي      

عنوان حاشيه كاشـت شـده بـود نيـز از نظـر             ه  جاناتان كه ب  

بـراي مقايـسه،    . شدت آلودگي مورد ارزيابي قـرار گرفـت       

دست ه  شاخص شدت آلودگي ب   تر و يكنواختي،      درك ساده 

 SI در نظـر گرفتـه شـد و          ۱۰۰اين رقم معـادل     آمده براي   

ه يـ  تجز.مابقي ارقام بر اين مبنا تبديل و مقايسه انجـام شـد           

 ي شـدت آلــودگ يهــا ن شـاخص يانگيــانس مرکـب م يـ وار

 بـه   يب درخت ي رقم س  ۱۴ در خصوص اختالف     )۳جدول  (

ن ارقام در سطح    يدهد که تفاوت ب    ي نشان م  يدک پودر يسف

ـ    .دار است  يمعن ۱% هـا از نظـر شـاخص        ن سـال  يتفـاوت ب

دار اسـت و بلـوک در        يز معن ي ن ۵% در سطح    يشدت آلودگ 

 سـال در    ۲ ي طـ  ييط آب و هـوا    ير شـرا  ييخاطر تغ ه  سال ب 

  .دار شده است ي معن۱%سطح 

اخــتالف آشــكاري بــين ارقــام مــورد آزمــايش از نظــر 

هــا بــه ســفيدك پــودري وجــود دارد امــا  حــساسيت بــرگ

تمـام ارقـام   .  نيـستند (Immune)هيچكدام از ارقام مـصون  

متوسـط   .اي مختلف آلـوده شـدند     ه مورد آزمايش با شدت   

.  اسـت  ۶۱/۵۱ سال ۲شاخص آلودگي براي كل آزمايش در       

 سـال در سـه گـروه        ۲ارقام براساس شـاخص ارزيـابي در        

شــاخص شــدت آلــودگي در . )۲جــدول(تقــسيم گرديدنــد

 روي رقـم    ۸۱ روي رقم رد دليشز تـا        ۴۶/۱۲ از   ۱۳۸۴سال

 ۹۴/۱۰  از۱۳۸۵جاناتان متغير است و اين شاخص در سال        

 روي رقم جاناتان تغييرات دارد      ۱۰۰روي رقم رد دليشز تا      

و طي دو سال شاخص فوق روي ارقام جاناتان و رد دليشز            

 كـه روي ارقـام فـوجي،        است در حالي   ۰۴/۹ و   ۲۸/۸۰برابر

آزايش، برابـورن و دلبـار اسـتيوال ايـن           گاال، گلدن دليشز، 

: هـــا بـــه ترتيـــب عبـــارت خواهنـــد بـــود از  شـــاخص

ــ۷۸/۲۵ و۹۱/۴۲؛۲/۳۳؛۷۱/۳۱؛۹۲/۳۷؛۱۲/۳۰ ــارت ه  بـ عبـ

آزايـش، برابـورن و      گـاال،  گلدن دليشز،  ديگر ارقام فوجي،  

 (Susceptible)دلبار استيوال نـسبت بـه بيمـاري حـساس         

 سال  ۲ ين گروه ط  ي ا ي که متوسط شاخص آلودگ    باشند مي

 تحمل بيـشتري نـسبت بـه رقـم          ن گروه يا .است ۶/۳۳ز  ين

 .)۲جـدول (دهنـد  نـشان مـي   جاناتان و ارقام گالب از خود       

 آلـودگي   ۱۳۸۴روي ارقام دلبار استيوال و آزايش در سـال          

 بـراي   ۱۳۸۵اتفاق نيفتاد بنابراين شـدت آلـودگي در سـال           

دهـد كـه      نتايج نشان مـي    . نيز در نظر گرفته شد     ۱۳۸۴سال  

  گـالب   گـالب كرمانـشاه،    گـالب اصـفهان،    ارقام جاناتان، 

www.SID.ir
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  دري سيب درختيهاي ارزيابي سفيدك پو  شاخص.۱جدول 

Table 1. Apple powdery mildew severity index 
SI(Severity Index)  درجه مقاومت يا حساسيت  Attack evaluation  

  Extremely Resistance  كامالً مقاوم  0

  Highly Resistance  خيلي مقاوم  0.1-5

  Resistance  مقاوم  5.1-25

  Susceptible  حساس  25.1-50

  Highly Susceptible   حساسخيلي  50.1-100

  

  شي آزماي دو سال اجرايط رقم سيب درختي نسبت به سفيدك پودري ۱۴هاي شدت آلودگي و ميزان مقاومت   شاخص.۲جدول

Tabe2. Severity Index and Resistance Rating of 14 Apple to Podosphaera leucotricha durining 2 years 
experiment 

  
SI*:The percentage of infection was calculated based on the Jonathan Which was repeated in all treatments   
**:Jonathan cultivar were planted in all treatments and replicates as well as margins.  

 
*SI :ار شده بود محاسبه گرديده استبر مبناي درصد آلودگي رقم جاناتان كه در كليه تيمارها تكر.  

  .عنوان حاشيه نيز كشت شده بوده  رقم جاناتان كه در كليه تيمارها تكرار و ب:**

 

  رقم

شاخص شدت 

 (SI)دگي آلو

(2005)  

شاخص شدت 

 (SI)آلودگي 

(2006)  

شاخص شدت 

  )SI(*آلودگي 
(2005)  

شاخص شدت 

  )SI(*آلودگي 
(2006)  

شاخص شدت 

  )SI(*آلودگي 
(2005-6)  

  )Rating(بندي  گروه

Red 
delicious 10.1 8.71  12.46  10.94   9.04 f Resistance  

Fuji  32.4  27.85  39.68  34.66  30.12de  Susceptible  
Golden 

delicious  
39.42  36.43  48.66  45.78  37.92dc Susceptible  

Gala  37.71  35.71  46.55  44.88  31.71de  Susceptible  
Golabe 

Khorasan  
50.8 56.57  62.71  71.10  53.68b  

Highly 
Susceptible  

Golabe 
kohanz  

56.7  62.14  70  78.10  59.42b  
Highly 

Susceptible  

**Jonathan  81  79.57  81  100  80.28a  
Highly 

Susceptible  
Golabe 
Esfahan 53  58.14  65.43  73.10  55.57b  

Highly 
Susceptible  

Azayesh  33.2  33.2 40.98 40.98  33.2dce  Susceptible  
Braeburn  36.57  49.28  45.15  36.93  49.9c  Susceptible  

Delbar 
stival  

25.78  25.78  31.82  31.82  25.78e  Susceptible 

Ingrid marie  11.6  11.28  14.33  18.21  11.44f  Resistance  
Golabe 

Kermanshah  
51.71  65.71  63.83  81.58  58.71b  

Highly 
Susceptible  

Soltani  5 5  5  5  5 -  

Jonathan  52.7  57.14  63.7  71.81  54.96b  
Highly 

Susceptible  
Total mean  39.48 43.39 49.02 52.85  39.34   
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  سال۲ در يدک پودري به سفيب درختي رقم س۱۵ ي صفت شدت آلودگيها برا انس مرکب دادهيه واريتجز:۳جدول

Table 3.Compound analysis of variance of 15 apple cultivars for apple powdery mildew severity 
  ين مربعات شاخص شدت آلودگيانگيم

(Mean squares of disease severity index) 

  يدرجه آزاد

(D.F.) 

  رييع تغبمن

(S.O.V.) 
200.37 * 

  **2743.43  

  n.s. 46.14  

  ** 171.14  

  37.38 

 

1  

14 

14  

4  

56  

(Year)سال   

 (Cultivar) رقم   

(Year×Cul.)رقم × سال  

Year×block)(بلوک×سال  

(Error a) ي خطاa  

  

15.54    C.V.%راتييب تغي ضر%  

  ۱% دار در سطح يتفاوت معن: **

**: Significant at 1% level 
  

هـاي    به ترتيب با شـاخص     سال۲ در   خراسان وگالب كهنز  

ــودگي  ــشترين  ۴۲/۵۹ و ۶۸/۵۳؛۷۱/۵۸؛۵۷/۵۵؛۹۶/۵۴آل بي

نـسبت بـه بيمـارگر     را (Highly susceptible)حساسيت

. باشد  مي ۴۷/۵۶دارند كه متوسط شاخص آلودگي اين ارقام      

هـا   در ارقام گالب و جاناتان نـه تنهـا آلـودگي روي بـرگ             

هاي  هاي متفاوت روي شاخه    شديد بود كه آلودگي با شدت     

رقم جاناتان داراي درختـي     . نورسته آنها نيز وجود داشت    

عـادت  زود بـارده و      با رشد متوسـط تـا ضـعيف اسـت،         

 بــه ســفيدك پــودري   بــاردهي مــنظم دارد و شــديداً  

 (Sestras 2003, Verm and Gupta 1988)حـساس 

  .گزارش شده است

كمترين ميزان شاخص طي دو سال متعلق بـه ارقـام رد            

 ۴۴/۱۱ و ۰۴/۹دليشز و اينگريد ماري با شـاخص آلـودگي     

بنـــدي جـــزو  ايـــن ارقـــام در ايـــن طبقـــه .باشـــد مـــي

روي رقـم سـلطاني     . انـد   قرار گرفته  (Resistance)ها مقاوم

احتمـال    سال ارزيابي هيچگونه آلودگي اتفاق نيفتاد،      ۲طي  

از بـه   يـ اينكه مقاومت كامل داشته باشـد بعيـد اسـت كـه ن            

تاج رقم سلطاني    .باشد ي در اين زمينه م    يشتري ب يها بررسي

 راست و قدرت رشدي خيلي قوي دارد؛ بسيار بارور          كامالً

عطر و كيفيت خوراكي ميوه آن  د است،و سال آوري آن زيا 

خاصــيت انبــارداري آن كــم و حــساس بــه  خــوب اســت؛

 .سرماي ديررس بهاره است

  

  منابع

  .متن انگليسي مراجعه شود) 42-41(جهت مالحظه به صفحات 
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