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يکي از مهمترين عوامل خسارتزاي چغندرقند در مناطق گرم ايران  Phytophthora drechsleri پوسيدگي فيتوفترائي ريشه با عامل
مي باشد. استفاده از ارقام مقاوم، امن ترين روش زيست محيطي براي مديريت اين بيماري خاکزاد است. تاکنون رقم چغندرقند مقاومي در 
برابر اين بيمارگر معرفي نشده است. پيش نياز شناسايي ارقام و ژنوتيپ هاي مقاوم، بهينه سازي روش غربال مي باشد. فرار از بيماري در 
ارقام حساس مي تواند در آزمايشات ارزيابي مقاومت خطا ايجاد نمايد. در اين تحقيق به منظور کاهش فرار از بيماري و دستيابي به روشي 

روش مختلف بر روي رقم تجارتي  10قابل اعتماد و امکانپذير در مقياس وسيع جهت ارزيابي مقاومت چغندرقند به اين بيماري،  کارآمد،
 3تکرار در شرايط گلخانه اجرا شد. گياهان  15حساس چغندرقند ) رسول ( مقايسه شد. آزمايش در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با 

 -شامل بذر ذرت، دانه برنج، ورميکوليت با عصاره شاهدانه، سوسپانسيون آب P. drechsleriمختلف مايه زني ماهه چغندرقند با روشهاي 
سانتي متري براي هر بوته ( آلوده شدند. در تمام  9) يک پتري ديش  CMAميلي ليتر از هر کدام و محيط کشت  20شاهدانه به ميزان 

زني و بدون ايجاد زخم اعمال شد. تيمار شاهد شامل گياهان زخمي و سالم بدون آلوده سازي  تيمارها دو حالت با ايجاد زخم در زمان مايه
به  9به گياهان سالم و نمره  1) که در اين مقياس نمره  9 - 1بود. دو هفته پس از مايه زني، ميزان آلودگي ريشه با مقياس استاندارد 

بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه واريانس حاکي از وجود اختالف معني دار گياهان کامال پوسيده و مرده اختصاص مي يابد ( مورد 
( و  8درصد بين روشهاي مختلف بود. در روش مايه زني با دانه برنج و ايجاد زخم بيشترين ميانگين نمره آلودگي )  5در سطح احتمال 

زني با سوسپانسيون آب و شاهدانه و بذر ذرت ) که هر دو با ايجاد ) صفر درصد ( مشاهده شد. در روش هاي مايه  کمترين فرار از بيماري
(. در بين تيمارهاي آلوده روش مايه  53/4و  8/4زخم بودند ( نيز فرار از بيماري مشاهده نشد ولي ميانگين نمره بيماري کم بود ) به ترتيب 

درصد ( را نشان داد. لذا به نظر  60)  ( و بيشترين فرار از بيماري 47/1زني با ورميکوليت بدون ايجاد زخم، کمترين ميانگين نمره بيماري ) 
مي رسد مايه زني با دانه برنج همراه با ايجاد زخم، کارائي الزم جهت آلوده سازي بهينه و کاهش فرار از بيماري در ارزيابي ژنوتيپهاي 

 چغندرقند براي مقاومت به پوسيدگي ريشه فيتوفترائي را داشته باشد.

 

 Phytophthora drechsleriارزيابي، چغندرقند، مقاومت،  ه های کلیدی:واژ
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