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  چکیده

هاي کامل تصادفي با سه تيمار شامل هاي ارقام مختلف باقال، آزمایشي در قالب طرح بلوکبيماري تغييرات زماني مطالعه به منظور

بهمن( در  20دي و  20آذر،  20آبان،  20مهر،   20شهریور،  20تاریخ مختلف ) 3ارقام برکت، هيستال و اوتونو در چهار تکرار، در 

فصل  ها به صورت هفتگي در طولدر ایستگاه تحقيقات کشاورزي گرگان انجام شد. یاداشت برداري از مقدار بيماري 6666سال 

مدل رشد )تک مولکولي،  4رگرسيون خطي، با هاي زماني اپيدمي( و )تجزیههاي پيشرفت بيماري منحنيانجام شد و در پایان از 

هاي آماري استفاده شد. نتایج آناليزهاي رگرسيون خطي نشان داد که براي تجزیه و تحليللجستيک، الگ لجستيک و گومپرتز( 

آلترناریایي، برق زدگي و زنگ داشته اما در مورد  هاي لکه شکالتي، لکه برگيدر پيشرفت بيماريمدل لجستيک بهترین برازش را 

  .بيماري لکه برگي استمفيليومي، مدل الگ لجستيک بهترین برازش را داشته است

      : باقال، رقم، تاریخ کاشت، تجزیه و تحليل زماني.واژه هاي کليدي

 

 مقدمه

همچنين در بعضي مناطق به عنوان کود سبز  (.6677، سرمدنياو  )کوچکي گياهان زراعي ایران است تریناز قدیمي یکيباقال 

ماده آلي در خاک از خود و  ازت يمقدار زیاداست و باقال یک گياه اصالح کننده خاک   .(Pala et al.,2000) استفاده مي شود

 (Kamel and Halila, 1990) کامل و هاليال باشد.حائز اهميت ميهاي کشاورزي ارگانيک تواند در سيستمکه مي گذاردبجا مي

 .اندبيماري شایع )لکه شکالتي ، برق زدگي و زنگ( آلوده شده سهدرصد از مزارع باقال حداقل به یکي از  66اظهار کردند که 

-منحني (.6688و همکاران، آقاجاني) دهدپایيزه رخ مي کشت در مخصوصاً  ي گلدهي،هاي بيماري پس از دورهالبته بيشتر اپيدمي

 ها براي ترین مدلکنند. معمولها را فراهم ميامکان تجزیه و تحليل، مقایسه و درک بهتر اپيدمي (DPC)هاي پيشرفت بيماري 

DPCهایي جهت مقایسه توان به عنوان ابزارها ميهاي تک مولکولي، لجستيک، الگ لجستيک و گومپرتز هستند. از مدلها ، مدل

DPC هاي بيماري گياهي که داراي تنها یک چرخه طي فصل ها و تيمارهاي وابسته، به صورت آماري سود جست. پاتوسيستم

براي  6868در سال  Verhulstي شوند. مدل لجستيک به وسيلهرویشي هستند، اغلب به وسيله مدل تک مولکولي بهتر توصيف مي

-هاي گياهي از نوع چند چرخههاي بيماريهاد شد و به درستي، بيشترین استفاده را در توصيف اپيدميبيان رشد جمعيت انسان پيشن

پيشنهاد شده  6825ي رشد حيواني قرض گرفته شده و در سال اي داشته است و همچنين مدل گومپرتز از یک مطالعه

 (.6687 )آقاجاني،است
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این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب گرگان اجرا شد.  در ایستگاه تحقيقات کشاورزي 6666-62این تحقيق طي سال زراعي 

-هاي کامل تصادفي با چهار تکرار به اجرا در آمد. در این آزمایش از ارقام برکت، هيستال و اوتونو استفاده شد. تاریخطرح بلوک

یادداشت برداري از مقدار  تاریخ کاشت(. 3انجام شد ) روز یک بار 60هر 6666بهمن  20تا  6666شهریور  20هاي کاشت از 

هاي یادداشت برداري شده بر اساس صورت پذیرفت. کرت 6662تا اوایل خرداد ماه  6666بيماري در مزرعه از اواخر اسفند ماه 

در هر یادداشت یک برنامه زماني مشخص مورد بازدید قرار گرفت و مقدار بيماري در مزرعه ثبت گردید. براي این منظور، 

بوته در هر کرت به طور تصادفي انتخاب و نسبت به تعيين شدت و  60با استفاده از فرم مخصوص یادداشت برداري، تعداد  برداري،

هاي نمونه شدت متوسط بيماري، در مقابل زمان ادیرنمودار مقهاي پيشرفت بيماري، جهت ساختن منحنيدرصد آلودگي اقدام شد. 

مدل رشد )تک مولکولي، لجستيک، الگ لجستيک و  4ها با استفاده از رگرسيون خطي، با ردید. این منحنيبرداري ترسيم گ

انجام   StatPointشرکت  StatGraphicsافزار هاي آماري با استفاده از نرمگومپرتز( مورد بررسي قرار گرفتند. تجزیه و تحليل

هاي محاسبه شده توسط مدل رگرسيون ریب تبيين که نسبت تنوع در دادهگرفت. در نهایت برازش مدل از طریق امتحان مقدار ض

 .است تعيين گردید و از این معيار، جهت انتخاب بهترین مدل استفاده شد

 

 نتایج و بحث

هاي نتایج آناليزهاي رگرسيون خطي با متغير زماني روز پس از کاشت در ارزیابي چهار مدل رشد جهت توصيف پيشرفت بيماري

شکالتي، لکه برگي آلترناریایي، لکه برگي استمفيليومي، برق زدگي و زنگ به تفکيک رقم در تاریخ کاشت هاي مورد لکه 

بهترین مدل  مدل لجستيک به عنوان اساس معيارهاي یاد شده، بر .( ارائه شده است6 در) جدول 66-62آزمایش طي سال زراعي 

باقال در این بررسي انتخاب گردید و  آلترناریایي، برق زدگي و زنگ ه برگيهاي لکه شکالتي، لکبراي توصيف پيشرفت بيماري

ي مربوط به هاي مطالعه شدهدرصد کرت 78/77و  50، 22/72، 66/86هاي پيشرفت بيماري را در مدل لجستيک توانست داده

درصد( توصيف  35/33تبيين متوسط  آلترناریایي، برق زدگي و زنگ باقال به درستي )ضریب هاي لکه شکالتي، لکه برگيبيماري

الگ لجستيک به ترتيب با  آلترناریایي، مدل هاي لکه شکالتي و لکه برگي(. بعد از مدل لجستيک در بيماري6نماید )جدول 

درصد مزرعه بهترین برازش را با داده هاي شدت بيماري داشتند و بعد از مدل الگ لجستيک در این  37/63و   66/66برازش در 

 درصد مزرعه بهترین برازش را با داده هاي شدت بيماري داشتند. 66/66و   55/5گومپرتز به ترتيب با برازش در  ها، مدلماريبي

درصد  37/63و  86/68گومپرتز به ترتيب با برازش در  هاي برق زدگي و زنگ ، مدلهمچنين بعد از مدل لجستيک در بيماري

درصد مزرعه  0و 66/66الگ لجستيک به ترتيب با برازش در  ها، مدلگومپرتز در این بيماريمزرعه بهترین برازش و بعد از مدل 

به لکه برگي استمفيليومي مدل الگ لجستيک ولي در مورد بيماري  (.6بهترین برازش را با داده هاي شدت بيماري داشتند)جدول 

هاي مي انتخاب گردید. مدل الگ لجستيک توانست دادهبهترین مدل براي توصيف پيشرفت بيماري لکه برگي استمفيليو عنوان

لجستيک و  توصيف نماید. بعد از مدل الگ لجستيک در این بيماري، مدل هاي مطالعه شدهدرصد کرت 50پيشرفت بيماري را در 

 .(6)جدول درصد مزرعه بهترین برازش را با داده هاي شدت بيماري داشتند66/66و   86/68گومپرتز  به ترتيب با برازش در
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ي و زنگ در منطقه، برق زدگي لکه برگي استمفيليومي ،لکه برگي آلترناریایيشکالتي،  لکه هايهاي بيماريتعداد و درصد برازش چهار مدل رشد با اپيدمي -6جدول 

 گرگان.

 مدل بيماري
 رقم

 کل )درصد(
 اوتونو هيستال برکت

 0 0 0 0 تک مولکولي لکه شکالتي

 66/86 4 5 3 لجستيک

 66/66 6 6 0 الگ لجستيک

 55/5 6 0 0 گومپرتز

 0 0 0 0 تک مولکولي لکه برگي آلترناریایي

 22/72 6 5 5 لجستيک

 37/63 2 6 0 الگ لجستيک

 66/66 6 0 6 گومپرتز

 0 0 0 0 تک مولکولي لکه برگي استمفيليومي

 86/68 0 2 5 لجستيک

 50 5 4 0 الگ لجستيک

 66/66 6 0 6 گومپرتز

 0 0 0 0 تک مولکولي برق زدگي

 50 2 2 5 لجستيک

 66/66 6 0 6 الگ لجستيک

 86/68 6 4 0 گومپرتز

 55/5 0 6 0 تک مولکولي زنگ

 78/77 3 4 4 لجستيک

 0 0 0 0 الگ لجستيک

 37/63 0 6 2 گومپرتز
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