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(Diplodia seriata)هاي امید بخش زودرس سیب بومی به پوسیدگی سیاه میوه ارزیابی پتانسیل ژنوتیپ
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چکیده

بیمارگرشهر کرج از نظر حساسیت به سیب کمالپالسم ژرمزودرس سیب بومی موجود در کلکسیون امیدبخش سه ژنوتیپ 
Diplodia)میوهمولد پوسیدگی سیاه seriata).هاي هفته قبل از تاریخ برداشت معمول در ژنوتیپدومورد ارزیابی قرار گرفتند

قالب طرح کامالشدند. آزمایش در زنیدر شرایط آزمایشگاهی توسط میسیلیوم جوان قارچ مایهبرداشت و ها میوهمورد نظر، 
ها در برابر بیماري از طریق محاسبه حساسیت نسبی ژنوتیپزیابی ارانجام شد. هر واحد آزمایشیدرنمونه 10و تکرار3تصادفی با 

نسبت به عامل بیماري حساسیت نشان مورد مطالعه هر سه ژنوتیپ. صورت گرفتزنیمیانگین مساحت زخم شش روز پس از مایه
ن مساحت زخم حساسیت باالئی با دارا بودن بیشتریH1-SHژنوتیپعالئمی از آلودگی مشاهده نگردید. هیچشاهدد. در تیماردادن

این .گردیدشناسائیبا تحمل نسبی باال به عنوان ژنوتیپ با کمترین میانگین مساحت زخم KH-2.نشان داددر برابر بیماريرا
در اند، از مقاومت باالتريدر مقایسه با ارقام تجاري گلدن دلیشز و فوجی، که تاکنون نیمه مقاوم معرفی شدهبومی زودرس ژنوتیپ 

برخوردار بود. برابر پاتوژن 

يماریببهتیحساس،پیژنوتاه،یسیدگیپوسب،یسکلیدي: کلمات

مقدمه
Malus pumila(هاي سیبایران از جمله خواستگاه Miller(در درختهاي متنوعی از این ها و ژنوتیپدر دنیاست و گونه

ادي در راستاي حفظ و نگهداري این منابع با ارزش ژنتیکی در کشور هاي متمرکزي که در طی سالیان متمکشور وجود دارد. تالش
انجام شده این گونه را از خطر انقراض نجات داده است. کلکسیون ژرم پالسم سیب بومی ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال 

نماید میو ارزیابی ي گهدارنژنوتیپ سیب کشور را 400هاي باغی کشور است که بالغ بر ترین مجموعهشهرکرج یکی از مهم
دار و هاي شناخته شده در درختان میوه هستهاز جمله پاتوژنBotryosphaeriaهاي مختلف جنس گونه). 1391زاده،یعلواریدام(

Slippers(باشنددار میدانه et al., 2007( .“Botryosphaeria” obtusa (Schwein.) Shoemakerجنسی با مرحله غیرDiplodia

seriata عامل پوسیدگی سیاه میوه)Black rot(شانکر و مرگ سرشاخه در بسیاري از مناطق سیب،اي، لکه برگی چشم قورباغه-

Beisel)کاري دنیا است  et al., 1984; Jones & Aldwinckle, 1990; Borovinova, 2000; Trapman et al., 2008) .
Farr)نماید میزبان مختلف تائید می250از گزارشات، حضور این گونه را به تنهائی بر روي بیش et al., 2008) . ،در ایرانD.

malorum وD. seriataغربی براي اولین بار به عنوان عوامل بیماري شانکر تنه و خشکیدگی شاخه سیب در باغات آذربایجان
خسارت ناشی از قارچ ).1393و 1392اران، (حنیفه و همکها بر روي میوه سیب به اثبات رسیده استزائی آنجداسازي و بیماري

D. seriata درصد (50بر روي میوه در جنوب شرقی ایالت متحده تاJones & Aldwinckle., 1990 و در باغات ارگانیک سیب (
Trapmanدرصد (25در هلند تا  et al., 2008وه ) تخمین زده شده است. در کشور ما، میزان خسارت عوامل مختلف پوسیدگی می
ها در برابر بیماري تا حد زیادي ناشناخته باقی مانده است، اگر چه عالئم بیماري چنین میزان مقاومت ارقام و ژنوتیپسیب و هم

امیدبخش سیب موجود در پالسمژرمبه منظور تکمیل بانک اطالعاتی موجود براي تحقیقشود. در این عمدتا در باغات مشاهده می
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این منابع بومی هاي اصالحی آینده، میزان مقاومت/حساسیتشهر کرج و نیز استفاده از آنها در برنامهکلکسیون تحقیقاتی کمال
ژنتیکی در برابر قارچ عامل پوسیدگی سیاه میوه مورد ارزیابی قرار گرفت. 

هامواد و روش
یون ژرم پالسم سیب بومی، واقع بخش انتخابی سیب موجود درکلکس، پتانسیل ژنتیکی سه ژنوتیپ زودرس امیدمطالعهدر این 

که پوسیدگی سیاه میوهعامل بیماري D. seriataقارچ در برابرآزمایشگاهکرج در شرایطشهرکمالدر ایستگاه تحقیقات باغبانی 
، H1-SHهاي انتخابی شامل ژنوتیپ. )1393(حنیفه و همکاران، مورد بررسی قرار گرفت،زایی آن به اثبات رسیدهقبالً بیماري

KH-2 ،GO-N3 در نظر گرفته شدند. به منظور اجراي نیمه مقاومهاي جهانی (ارقام گلدن دلیشز و فوجی به عنوان استانداردوبوده (
هاي در میوهمترمیلی10و عمق 2هاي مورد نظر، زخمی به قطرهفته قبل از تاریخ برداشت معمول در ژنوتیپدو تا سهآزمایش،

در محل زخم PDAبر روي محیط کشت اي از میسیلیوم جوان قارچ قطعهگونه آلودگی ایجاد گردید. سپس سالم و عاري از هر 
میزان . گرفتندقرار C23-21°دار پالستیکی و در دماي هاي دربها در سینیقرار گرفته و کامال با پارافیلم مسدود شد. میوه

هاي زنی، ارزیابی شدت بیماري در میوهروز پس از مایهششردید. برداري گبه صورت روزانه یادداشتعامل بیماري پیشرفت 
آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با سه . شدانجام (cm2)با استفاده از فرمول بیضیزخممساحتاز طریق محاسبه زنی شده مایه

استفاده بیمارگر عاري از PDAکشت طمحیهاي شاهد ازشد. براي میوهانجامواحد آزمایشیدر هر )میوهنمونه (10وتکرار 
ايآزمون چند دامنهو مقایسه میانگین به روشSAS 9.1.3افزاربا استفاده از نرمهاي بدست آمدهدادهتجزیه واریانس. گردید

.شددانکن انجام 

ثنتایج و بح
هاي شدت آلودگی در طی زمانرسی از نظر و ارقام مورد برهاها نشان داد که بین ژنوتیپتجزیه واریانس دادهحاصل از نتایج 
ها با استفاده از آزمون دانکن بندي ژنوتیپگروهبر اساس ).1وجود دارد (جدولداري اختالف معنیزنیپس از مایهمختلف 

به وقوع پیوسته است)cm25(KH2و کمترین وقوع بیماري در ژنوتیپ )H1-SH)cm28/18بیشترین مساحت زخم در ژنوتیپ 
به سانتی متر مربع مساحت زخم از حساسیت متوسطی در برابر بیماري برخوردار بود. 9/12با دارا بودن GO-N3ژنوتیپ ).1شکل (

,Biggs & Miller(اند در مقایسه با ارقام تجاري گلدن دلیشز و فوجی، که نیمه مقاوم معرفی شدهKH-2این ترتیب ژنوتیپ بومی 

اثر .)3(شکل بیماري مشاهده نگردیدعگونه عالئمی از آلودگی و وقوهاي شاهد هیچدر میوه.را نشان داد، مقاومت باالتري )2004
به طوري ؛نشان دادشده گیريدرصد در تمامی صفات اندازهیکدر سطح احتمال راداريتفاوت معنیژنوتیپ/رقممتقابل زمان و 

گرفته با شیب بسیار بیشتري انجام KH-2در مقایسه با ژنوتیپ ترین ژنوتیپ) (حساسH1-SHکه میزان پیشرفت بیماري در ژنوتیپ 
وجود بسیار خوبی هاي باارزش ژنتیکی بومی، ژنوتیپسیب پالسم ژرمدر بین بیانگر آن است کهنتایج این تحقیق . )2(شکل بود

هاي توانند در برنامههاي مهم برخوردار بوده و میدر برابر بیماريمطلوبیدارند که در مقایسه با ارقام تجاري خارجی از مقاومت 
قرار گیرند.نژادگرانبهنژادي سیب مورد استفاده به
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درصدمعنی دار در سطح احتمال یک **

میانگین مربعات
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طول زخممعرض زخمساحت زخم
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81/244
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پس از زمان
زنیمایه
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22/1020
×زمان 
ژنوتیپ/رقم

خطا331/0479/0477/0870
ضریب تغییرات 06/2058/2016/22

(%)

ارقام مورد بررسی در ها/ژنوتیپروند پیشرفت بیماري در - 2شکل
.زنیپس از مایههاي مختلفطی زمان

عرض زخم و مساحت زخم زخم،مقایسه میانگین طول- 1شکل
.در ارقام و ژنوتیپ هاي مورد ارزیابی
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قارچ عامل D. seriataدر برابر) Cو A ،B( به ترتیب KH-2و H1-SH ،GO-N3هايژنوتیپالعملعکسمقایسه -3شکل 
.در شرایط آزمایشگاهزنیشش روز پس از مایه)Fو D ،Eپوسیدگی سیاه میوه در مقایسه با شاهد (
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Relative susceptibility of best early apple genotypes to fruit black rot (Diplodia seriata )

R. Dastjerdi1*, S. Damyar1, S. Hanifeh2, S. Nadi1 and A. Soleimani1

1- Horticultural Science Research Institute (HSRI), Karaj, Iran. 2- Agricultural and Natural Resources Research
and training Center, West Azerbaijan, Urmia, Iran.
*Corresponding author: raana_dastjerdi@yahoo.com

Abstract

Three early apple genotypes were tested in laboratory for their relative susceptibility to black rot
pathogen Diplodia seriata. Two weeks before usual harvest time wounded fruits were inoculated with
mycelium from young fungal culture. The experiment was conducted in a Completely Randomized
Design with three replications and 10 samples in each replicate. The mean lesion area six days after
inoculation was used as an indicator shows disease severity in different genotypes/cultivars. None of
the control fruits developed black rot during the time after inoculation. Disease severity ranged from
18.8 cm2 for H1-SH local genotype to 5.0 cm2 for KH-2 genotype. This early local genotype showed a
higher tolerance comparing Fuji and Golden Delicious which have been introduced as least susceptible
cultivars.

Key words: Apple, Black rot, Genotype, Resistance
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