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 چکیده 

، Aqoudulce ،Giza717 ،GizaBlanca، سرازیري، Leofourtun هاينامژنوتيپ باقال به  66اي به منظور بررسي واکنش مزرعه

ILB1814 ،ILB3626 ،ILB3621 ،ILB3545 ،ILB3640 ،ILB3554 ،هاي لکه شکالتي، لکه در برابر بيماري برکتو  زرشکي

انجام شد. آزمایش در ایستگاه تحقيقات کشاورزي  6660زدگي و سوختگي استمفيليومي، تحقيقي در پایيز برگي آلترناریایي، برق

ها، ميزان وقوع و براي ارزیابي مقاومت و حساسيت ژنوتيپهاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. گرگان در قالب طرح بلوک

گيري و بر این اساس، منحني پيشرفت بيماري و برداشت اندازه ها در فاصله زماني از ظهور عالیم تا زمانشدت بيماري

ها نشان داد که بر اساس متغيرهاي یادشده، بين یانس دادهمحاسبه شد. نتایج حاصل از تجزیه وار  SAUDPCو  AUDPCمتغيرهاي

زدگي و سوختگي هاي لکه شکالتي، لکه برگي آلترناریایي، برقداري وجود دارد. باالترین شدت بيماريها اختالف معنيژنوتيپ

لکه شکالتي و لکه برگي ترین واکنش را نسبت به بيماري مقاوم برکت ژنوتيپدیده شد.  ILB3554استمفيليومي در ژنوتيپ 

زدگي و بيماري هاي برقترین واکنش را در برابر بيماري هم مقاوم Aqoudulceو  Leofourtunهاي آلترناریایي نشان داد. ژنوتيپ

  .سوختگي استمفيليومي نشان دادند

 هاهاي لکه برگي، واکنش ژنوتيپهاي باقال، بيماريژنوتيپ :واژه هاي کليدي

 

 مقدمه

(. در زبان فارسي به این گياه باقال و به زبان 6683متعلق به تيره بقوالت است )عجم نوروزي و همکاران،  (Vicia faba L)باقال 

 Broad beanو انواع بذر درشت را  Field beanشود. در اروپا انواع بذر ریز و متوسط را شناخته مي Faba Bean انگليسي به نام
 باالیي غذایي ارزش داراي حبوبات سایر همانند درصد پروتئين 20-68 داشتن با باقال (. گياه6680، کوچکي و بنائيان اول) نامندمي

 و تریپتوفان خصوصاً  ضروري آمينه اسيدهاي تعادل خاطر به بيشتر بقوالت پروتئين غذایي ارزش (.Jelenic et al., 2000) است

 گياه باقال(. Dahmarde et al., 2010) باشدمي اتمسفري نيتروژن هايکننده تثبيت کارآمدترین از یکي باقال و است ایزولوسين

 جمعيت کاهش به موجب خاک آن ساختمان اصالح و خاک به ازت افزودن بر عالوه که است غالت با تناوب در مناسبي بسيار

 و ازته کود مصرف کاهش که شودمي خاک ازت بيولوژیک تثبيت و غالت متداول هايبيماري از بسياري چرخه شکستن نماتدها،

 از دانه (ميتونين و آرژینين ليزین،) ضروري آمينه اسيد سه حاوي غالت، کشت با تناوب در کشاورزي سموم مصرف کاهش

و  (Botrytis fabae Sard)شکالتي ، لکه(Ascochyta fabae)زدگي (. برقJelenic et al., 2000) هستند گياه این محسنات

شوند که با خسارت زدن به باقال محسوب مي قارچي هايترین بيماريمهم (Stemphylium vesicarium)سوختگي استمفيليومي 
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 25ها شوند. درصد کاهش عملکرد در مواجهه با بيماريبرگ و محدود نمودن فتوسنتز، باعث کاهش توليد باقال در واحد سطح مي

 (Aghajani, 2013).د رسهم مي %50 تابيماري  خسارت مساعدیط درصد تخمين زده شده است و در شرا

 

 هاروش مواد و

هاي صورت طرح بلوکهاین آزمایش ب. در ایستگاه تحقيقات کشاورزي گرگان انجام گردید 60-66این تحقيق طي سال زراعي 

، Aqoudulce ،Giza717 ،سرازیري ،Leofourtun هايبه نامتيمار ) ژنوتيپ به عنوان 66تکرار اجرا شد.  6در کامل تصادفي 

GizaBlanca ،ILB1814 ،ILB3626 ،ILB3621 ،ILB3545 ،ILB3640 ،ILB3554 ،یادداشت .وجود داشت (زرشکي و برکت 

 .شد انجام دانه 600 وزن بيوماس، عملکرد، جمله از نمو، و رشد مختلف مراحل در نياز مورد زراعي صفات از الزم هايبرداري

هاي آزمایش بر ماه تا زمان برداشت صورت پذیرفت. کرتي اول اردیبهشتها در مزرعه از نيمهبرداري از مقدار بيماريیادداشت

بار( مورد بازدید قرار گرفته، مقدار هر بيماري در کرت ثبت گردید. براي این  2تا  6اي ي زماني مشخص )هفتهاساس یک برنامه

بوته در هر کرت مورد بررسي قرار گرفته، وجود یا  60اري، با استفاده از فرم یادداشت برداري، تعداد منظور، در هر یادداشت برد

هاي آلوده، از ها در بوتهها در آنها به عنوان درصد یا ميزان وقوع بيماري ثبت شد. جهت تعيين شدت بيماريعدم وجود بيماري

 نرم از استفاده با نمودارها از برخي ترسيم و هاداده کردن مرتب تفاده گردید.( اس6688مقياس معتبر موجود )آقاجاني و همکاران، 

 StatGraphics افزار نرم از استفاده با آماري، هايتحليل و تجزیه و( Microsoft شرکت) Microsoft Excel 2007 افزار

Centurion XV, Version 15.2.05 (شرکت StatPoint )شد انجام. 

 

 نتایج و بحث

هاي مختلف هاي برگي و جنبههاي باقال در برابر بيماريهاي مختلف ارزیابي مقاومت و حساسيت ژنوتيپحقيق، جنبهتدر این 

همانطور که ذکر . قرار گرفت مطالعهدر منطقه گرگان، مورد مختلف باقال  هايژنوتيپدر هاي لکه برگي بيماري ولوژیکياپيدمي

ارزیابي اما در رابطه با هاي باقال در بسياري از نقاط دنيا و کشور ماست، ترین بيماريمهم ازیکي  هاي لکه برگي،شد بيماري

هاي هاي اپيدميولوژي بيماريصورت دقيق و با استفاده از اصول و روشهاي برگي بههاي باقال در برابر بيماريواکنش ژنوتيپ

 استاندارد سطح مقدار بابرکت  يپژنوت ،شکالتي لکه يماريطه با براباین تحقيق در  در .انجام نشده است کاريتاکنون  گياهي،

 يپژنوت يماريب یننسبت به ا يپژنوت ترینحساس و هبود يمارينسبت به ب رقم ترینمقاوم ،05/63 (SAUDPC) بيماري يشده

ILB3554  بود کهSAUDPC شکالتي لکه بيماري به نسبتبرکت  الین بودن ترمقاوم .(6 )جدول است بوده 62/64 آن بيماري 

 مطلوبي يرتبه در هم عملکرد نظر از و است مناسب ، اقداميشکالتي لکه بيماري کنترل هدف با رقم این کاشت که دهدمي نشان

 ميانگين با را غالف طول ترینبيش طور همين و داشت شکالتي لکه بيماري به نسبت را آلودگي کمترینبرکت  الین. دارد قرار

با نتایج سرپرست و همکاران این نتایج که  داشته 37/5 ميانگين با را غالف در دانه تعداد ترینبيش و داشته را مترسانتي 66/68

 ( بيان کرد که رقم برکت با6676مطابقت دارد. سرپرست )( Thompson and Taylor, 1982) ( و تامپسون و تایلور6685 و 6676)

 باقال ارقام ترین پرمحصول از یکي هکتار در دانه تن 5 حدود عملکرد و غالف هر در دانه 60 تا 7 تعداد و بلند هايغالف داشتن

 بستگي غالف در دانه تعداد به غالف طول نمودند اظهارنیز ( Thompson and Taylor, 1982) تایلور و است. تامسون کشور در

و زرشکي  هایژنوتيپ یایي،آلترنار يبرگ لکه يماريرابطه با ب در .باشدمي نيز محيطي عوامل و وراثتي عوامل تاثير تحت نيز و دارد

 ILB3554 يپژنوت بيماري ایننسبت به  يپژنوت ترینحساس و بوده بيمارينسبت به  رقم ترینمقاوم ،55/26 مقدار بيماري با کتبر
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 لکه بيماري به نسبت برکت و زرشکی الین بودن ترمقاوم .(6 )جدول است بوده 86/68 آن بيماري SAUDPC مقدار که بود

 نظر از اما است، ترمناسب یایيآلترنار يبرگلکه بيماري کنترل هدف با هاالین این کاشت که دهدمي نشان یایيآلترنار يبرگ

لکه برگي بيماري  برابر در باقال ارقام واکنش ارزیابي يزمينه در. دارند قرار تريپایين هايرتبه در و وزن صد دانه عملکرد

هاي کم اهميت باقال در دنياست این بيماري، یکي از بيماري است. نشده انجام دنيا مختلف نقاط تحقيقات زیادي در ،آلترناریایي

هاي نسبتأ دور در مناطق مختلف استان گلستان و مازندران مشاهده شده که هنوز رسمأ از کشور گزارش نشده است، اما از سال

 بيماري يشده استاندارد سطح مقدار با Leofourtun ژنوتيپ زدگي،برق يماريب با رابطه در (.6688همکاران، است )آقاجاني و 

(SAUDPC )11/11، هاييپژنوتبرق زدگي  يمارينسبت به ب يپژنوت ینترحساس و بوده بيماري به نسبت رقم ترینمقاوم 

ILB3554  که بودندبرکت و SAUDPC الین بودن ترمقاوم .(6 )جدول است بوده 00/37 آن بيماري Leofourtun به نسبت 

 در هم عملکرد نظر از است ومناسببرق زدگي  بيماري کنترل هدف با الین این کاشت که دهدمي نشانبرق زدگي  بيماري

در  شده است.کشور دنيا گزارش  25این بيماري از  ،2005در سال CABI . بر اساس گزارش موسسه ي دارد قرار مطلوبي يرتبه

ي ارزیابي واکنش ارقام باقال در در زمينه (.6688ایران، این بيماري تنها از استان گلستان گزارش شده است )آقاجاني و همکاران، 

 يدرباره( Hawthorne et al., 2012) و همکاران هاورن ها، تحقيقات مختلفي در نقاط مختلف دنيا انجام شده است.برابر بيماري

نورا،  ارقام هستند و استراليا جنوب در که ویکتوریا و کایرو دوزا، ارقام مثالً درجنوب استراليا کار کرده است برق زدگي بيماري 

 ارقام در تواندمي بيماري شدید، فشار و تحت هستند حساس برق زدگي به نسبت استراليا شمال از شده منتشر هايرقم فرح و رعنا

زرشکی  و Aqoudulce هاييپژنوت استمفيليومي سوختگي بيماري با رابطه در (.Hawthorne et al., 2012)یابد  توسعه هم مقاوم

 ژنوتيپ ترینحساس و بوده بيماري به نسبت ارقام ترینمقاوم ،11/11 معادل (SAUDPC) بيماري يشده استاندارد سطح مقداربا 

 رقم(. 6 است )جدول بوده 82/81 آن بيماري SAUDPC که بوده ILB3621 ژنوتيپ استمفيليومي سوختگي بيماري به نسبت

Aqoudulce در کاشت در استان گلستان است.  يرقم مناسب برا ویک يليومياستمف سوختگي بيماري به نسبت رقم ترینمقاوم

 بيماري نجام نشده است. ایندر دنيا ا هنوز هيچ تحقيقيي ارزیابي واکنش ارقام باقال در برابر بيماري سوختگي استمفيليومي، زمينه

  (.Aghajani, 2013) است شده گزارش عربستان و موریسي جزیره ایران، در تنها

 يکه بيماري لکه شکالتي کمترین شدت بيماري را داشته است و بيماري سوختگي استمفيليومنشان داد این تحقيق نتایج حاصل از 

 داراي بيشترین شدت بيماري در گياه باقال بوده است. 
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 ن بيماري هاي برگي در گياه باقالمقایسه ميانگي - 6جدول 
 SAUDPCB SAUDPCA SAUDPCAS SAUDPCS الین

Leofourtun abc 75/32 de 75/33 i 11/11 e 65/73 

 abc 57/37 bcd 52/32 h 57/32 h 26/25 سرازیري

Aqoudulce abc 22/33 bcde 63/35 g 55/23 i 17/22 

Giza717 ab 22/21 ab 62/22 f 11/22 b 35/72 

Giza Blanca abc 26/37 bc 52/27 c 65/73 g 22/22 

ILB1814 abc 62/35 cde 57/37 f 11 /22 d 62/77 

ILB3626 abc 75/32 bcde 72/35 d 67/71 f 67/71 

ILB3621 abc 62/35 bcde 35/35 c 65/73 a 53/51 

ILB3545 abc 27/32 abc 26/27 e 22/22 c 75/75 

ILN3640 bc 55/37 abc 22/22 b 32/75 f 67/71 

ILB3554 a 13/22 a 62/26 a 77/55 f 67/71 

 abc 75/32 e 77/31 g 55/23 i11/22 زرشکي

 c 77/15 de 75/31 a 77/55 f 67/71 برکت

LSD 57/13 66/5 26/3 52/1 

 باشند می درصد پنج درسطح LSD آزمون اساس بر آماری تفاوت فاقد هستند مشترک حرف یک در که ستون هر در گروه هر اعداد     
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