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  Rhizoctonia solaniحساسیت ارقام و الین های امید بخش سیب زمینی به بیماری ریزوکتونیا 
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 مرکز تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي اصفهان -2 
 گروه گياه پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران -3 
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از  Rhizoctonia solaniمحصوالت کشاورزي است. بيماري ريزوکتونيا، يکي از مهمترين  L. Solanum tuberosumسيب زميني،

زيرزميني و شوره سياه روي غده ها ، بيمار ي هاي مهم مزارع سيب زميني کشور مي باشد که با ايجاد بيماري شانکر خشک روي ساقه 
هاي اميد بخش سيب زميني نسبت به يندستيابي به منابع مقاومت، مطالعاتي روي ال محصول را به شدت کاهش مي دهد. به منظور

در  اصفهان صورت گرفت.از ذخاير بخش تحقيقات بذر و نهال ، با استفاده ريزوکتونيايي در منطقه فريدنبيماري شوره سياه و شانکر خشک 
ه آلودگي بسيار باال، در با سابق  الين اميدبخش در سطح مزرعه 40 و رقم فرانسوي وارداتي 10، رقم تجاري 22، شامل  ژنوتيپ 72مجموع 

درصد  ه، شاملصفات مورد مطالعهاي کامل تصادفي در چهار تکرار مورد بررسي قرار گرفت. هاي آماري بلوکمنطقه فريدن، در قالب طرح
 10تعداد ،، از هر يک از ژنوتيپ هايايبيماري شانکر خشک ريزوکتونيوضعيت آلودگي به  براي تعيين، شدت و شاخص بيماري  بود. آلودگي

تعيين جهت  گرديد. ه مشخصآلود بوته ها و غده هاي درصد و از هر تکرار  مطالعه عدد غده سيب زميني 20و براي شوره سياه، تعداد  بوته
، 10، 0در شش طيف  ، نمونه ها راNIABيتوي ملي گياه شناسي کشاورزي موسوم به تشدت بيماري، براساس دياگرام هاي توصيفي انس

مجموع آنها و نموده ضرب  در هر طيف با اعداد مربوطه  درصد قرار داده و سپس تعداد غده ها يا ساقه ها را به ترتيب 100و  75، 50، 25
تعداد کل ساقه ، بر شانکر خشک مورددر  بر تعداد کل غده هاي مورد بررسي و، شوره سياه مورددر اعداد حاصله را، را بدست مي آوريم.
 انجام و مقايسه شد. SASافزار اي دانکن و نرمهاي آماري، با استفاده از آزمون چند دامنهمي نماييم. تجزيهتقسيم هاي مورد بررسي 

هاي مورد آزمون از شدت بر حسب جداول واريانس و دانکن، در مزرعه مربوطه، آلودگي بااليي وجود داشته و الين بررسي ها نشان داد که
-1داري دارند. نتايج نشان داد، الين هاي رابطه با اين بيماري برخوردار بوده و با يکديگر تفاوت معني آلودگي متفاوتي نسبت به يکديگر در

-7، ديررس 397082-4الين هاي  درصد شدت بيماري شانکر خشک، حساس ترين و 43/55و  62/56، به ترتيب با 397046و 396128
 متحمل مقاوم، در جايگاه نسبتاً   ساير ژنوتيپ ها، صد،از مقاوم ترين ها بودند.در  87/2و  85/1، 81/0،  به ترتيب با396310-8و 396124

به  ، 397082-2و  397046متعلق به دو الين  ،بيشترين شدت بيماري بيماري شوره سياه،خصوص در  .واقع گرديدندحساس  نسبتاً  و
 50/9را با   شدت بيماري کمترين به ترتيب ، 396157-15و  397074-3،  397009الين هاي و  بوددر صد  51/ 26و  54ترتيب با 

هارا به پنج دسته متفاوت گروه بندي نمودکه با نتايج آزمون دانکن تشابه اي، ارقام و اليني خوشهد داشتند. تجزيهدرص 50/4و  31/9،
 را تأييد نموده است. AG3نزديکي داشت. بررسي هاي آناستوموزي نيز وجود 
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