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 چکیده
شود، یکی ایجاد می S. minorو  Sclerotinia sclerotiorumهای که توسط قارچ و ساقه یقه ساقهاسکلروتینیایی پوسیدگی 
این بیماری در نظر  ترین روش کنترلاوم به عنوان مهمآفتابگردان است. استفاده از ارقام مقمهم و های مخرّب از بیماری
بیمارگر در منطقه و  یقدرت تهاجم یاین ارقام، مستلزم وجود اطالعاتی در زمینه یبکارگیری و توسعه ولیشود، گرفته می

 14و  S. sclerotiorumجدایه  15 یقدرت تهاجم ابتدا در این تحقیق های میزبان است.های قارچ با ژنوتیپبرهمکنش جدایه
، روی رقم فرّخ بررسی شد. آذربایجان غربی آوری شده از مزارع آفتابگردان در مناطق مختلف استانجمع S. minorجدایه 

 .Sهای کمی در بین جدایه یتنوع قدرت تهاجم ولیاز کم تا زیاد متغیر بود  S. sclerotiorumهای جدایه یقدرت تهاجم

minor الین  40و  قارچبرهمکنش بین سه جدایه منتخب از هر گونه سپس مهاجم بودند.  بسیارا مشاهده شد و اغلب آنه
های مورد بررسی الینبعضی از مقاومت اختصاصی جدایه نسبت به دو بیمارگر در  .قرار گرفتبررسی مورد آفتابگردان 

های مقاومی الیندر بین  وم بودند.مقا S. minorنسبت به هر سه جدایه  ENSAT-699و  15031شناسایی گردید و دو الین 
میانگین آلودگی نیز بیمارگر و گونه مقاومت به دو جدایه از هر کدام از دو  با 110الین ایرانی  که در این تحقیق شناسایی شد،

های رنامهدر بتوان که در این تحقیق شناسایی شد، می از منابع مقاومت جدید ها بود.ترین الینکم، جزو مقاوم%( 44/79)کلّ 
های اختصاصی جدایه، ارقامی با طیف مقاومت وسیع نسبت به هر دو آفتابگردان استفاده کرد و با ترکیب مقاومت نژادیبه

 نمود.بیمارگر ایجاد 

مقاومت اختصاصی جدایه، گیاهان روغنی، اسکلروتینیایی،  ساقه ییقهپوسیدگی ، الین× اثر متقابل جدایه  های کلیدی:واژه
 . نسبی مقاومت

 مقدمه
از  یکااای (.Helianthus annuus L)آفتاااابگردان 
صنعتی در نقاط مختلاف دنیاا اسات و بار     محصوالت مهم 

وزارت جهاد کشاورزی، اساتان   هایاساس آخرین گزارش
 ،آذربایجان غربی از لحاظ سطح زیر کشت و میازان تولیاد  
رتبااه اول را در کشااور  بااه خااود اختصااا  داده اساات    

 ییقاه اسکلروتینیایی  پوسیدگی(. 1395ران، )احمدی و همکا

ایاان  زایخسااارت و مهاام هااایبیماااری از ساااقه و ساااقه
 ارشااد ) اسات  ایاران  جملاه  از دنیاا  نقاط اغلب در محصول
و همکاااران  چاتوپادیااای، 2008، ساااهاران و مهتااا  1388
 قااارچ ،بیماااری عاماال تاارینشااایع و تاارینمهاام (.2016

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary  باشاد مای 
وساایع  یدالیاال مختلااف از جملااه دارا بااودن دامنااه بااه کااه

زایاای باااال در شاارایط مساااعد و میزبااانی، قاادرت بیماااری
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هااای آن باارای مقاوماات در  توانااایی بساایار زیاااد سااختینه
شرایط نامساعد و در غیاب گیاهان میزبان، به عنوان عامل 

کشااورزی از  زای خطرناک در خیلی از محصاوالت  بیماری
شود. خساارت ناشای از ایان    جمله آفتابگردان محسوب می

 درصد هم برسد 100قارچ ممکن است در برخی شرایط به 
، چاتاپودیااای و 2008ساااهاران و مهتااا  ، 1979 )پااوردی
 مواردی در نیز S. minor Jagger یگونه. (2016همکاران 

 اسااکلروتینیایی پژمردگاای و پوساایدگی عاماال عنااوان بااه
 کشااورها برخاای و( 1388 ارشاااد،) ایااران در بگردانآفتااا
 ،2011 و همکااااران ، کاااارو 2002اکیااانس و همکااااران )

 معرفی (2016لی و همکاران ، 2016و همکاران  چاتوپادیای
 .S از کمتااار مراتاااب باااه آن اهمیااات کاااه اسااات شاااده

sclerotiorum است. 
 اساتفاده  با شیمیایی کنترل زیستی، مهار زراعی، کنترل

 هاایی روش جملاه  از مقااوم  ارقاام  کاشات  و هاکشقارچ از
 اساااکلروتینیایی پوسااایدگی ماادیریت  بااارای کاااه هسااتند 
-زیسات  و اقتصاادی  لحااظ  از. اناد شده توصیه آفتابگردان

 باه  کنتارل  روش بهتارین  مقااوم  ارقاام  از استفاده محیطی،
 ماادیریت کااارآیی ارقااام، ایاان بکااارگیری و رودماای شاامار
 قابل میزان به را S. sclerotiorum از ناشی بیماری تلفیقی
، چاتاپودیای 2008ساهاران و مهتا ) دهدمی افزایش توجهی

 (.2016و همکاران 
 .Sدر مقایسااه بااا    S. sclerotiorum از آنجائیکااه

minor تری در مناطق کشت اهمیت بیشتر و پراکنش وسیع
 یآفتااابگردان در سراساار دنیااا دارد، مطالعاااتی در زمینااه 

های مختلاف آفتاابگردان نسابت باه ایان      نوتیپبرهمکنش ژ
های آن انجاام گرفتاه   جدایه 1یبیمارگر و تنوع قدرت تهاجم
ها، چندین رقم و الین آفتاابگردان  است. در طی این بررسی

 در اساکلروتینیایی  پوسایدگی مقاوم به قارچ عامل بیمااری  
)سادون و   دنیا نقاط سایر و (2011)داور و همکاران  ایران
، دگنار و همکااران   1994، کاستانو و همکااران  1989براون 
، 2004، رونیک و همکااران  2002، هوانگ 2002، هان 1998
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 معرفی (2005، رونیک و همکاران 2005گودوی و همکاران 
 به نسبت کاملی مقاومت آنها از هیچکدامالبته  که است شده

 با هاژن یابیمکان و مقاومت ژنتیک بررسی. ندارند بیماری
 کاه  اسات  داده نشاان  نیاز  مولکولی نشانگرهای از فادهاست

 S. sclerotiorumهای آفتابگردان باه  رقام و الینا مقاومت
QTLتاکنون چنادین   و است کمّی صورت به

هاای  )مکاان  2
 دخیل در این صفت نیز شناساایی شاده اسات   ی( صفت کمّ

، 2015، عمااااوزاده و همکاااااران 2010)داور و همکاااااران 
 (.2016ن و همکارا تالوکدر

شناسااایی ارقااام مقاااوم مااوثر و بکااارگیری آنهااا در   
ناژادی و مادیریت بیمااری، مساتلزم وجاود      های باه برنامه

هااای جدایااه یاطالعاااتی در مااورد تنااوع و قاادرت تهاااجم 
 یبیماارگر در منطقاه اساات. در زمیناه تنااوع قادرت تهاااجم    

نتایج متفاوتی گازارش شاده    S. sclerotiorumهای جدایه
تفاوتی در قدرت  (1989) لی که سدون و براوناست. در حا

در سااایر  ولاایجدایااه قااارچ مشاااهده نکردنااد  13 یتهاااجم
 شدهمختلف گزارش  یهایی با قدرت تهاجممطالعات، جدایه

هاا دارای  است که به دلیل ماهیات کمّای ایان صافت، جدایاه     
ای از توانایی تهاجم خیلی کام تاا خیلای زیااد     طیف پیوسته

سایانو و  ر)ما بودناد و ساایر محصاوالت   روی آفتابگردان 
کاول و همکااران    ،1991، ریادل و همکااران   1983همکاران 
 یبررسای قادرت تهااجم    (.2007اکینس و همکااران   ،2004
 انجاام گرفتاه  در ایاران نیاز    S. sclerotiorumهاای  جدایه
هاای ایان بیماارگر در    اختال  قابل توجهی بین جدایه .است

هاای شامالی و شامال    در اساتان مزارع آفتابگردان و کلازا  
، باراری و  2010)داور و همکااران   غرب کشور وجود دارد

. بنابراین، با توجه (2015، ایرانی و همکاران 2014همکاران 
، بهتر اسات واکانش ارقاام و    یبه تنوع باال در قدرت تهاجم

باا بایش از یاک     S. sclerotiorumهای گیاه نسبت به الین
، پاساکوال و  2007نس و همکااران  )اکی جدایه ارزیابی شود

-مقاومت نیز جدایه منابعو برای شناسایی  (2010همکاران 
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 ماورد اساتفاده قارار گیرناد     مناسب یهایی با قدرت تهاجم
 (.2011هانسون و همکاران -اوتو، 2007)اکینس و همکاران 

 در وسیعی سطح در S. minor گونه اخیر سال چند در
 سالماس  و خاوی ویاژه   باه  مناطق برخی آفتابگردان مزارع
 باه  گونه این ،مزارع برخی در که طوری به است شده شایع
-مزرعه مشاهدات) شودمی دیده زابیماری عامل تنها عنوان

 به حاضر تحقیق بیماری، اهمیت به توجه با(. نگارندگان ای
         گوناه  دوقادرت تهااجم    یو مقایساه  تناوع  بررسای  منظور

S. sclerotiorum و S. minor کشاات عمااده مناااطق در 
 ارزیااابی نیااز و غرباای آذربایجااان اسااتان در آفتااابگردان
 از منتخاب  هاای جدایه به نسبت آفتابگردان هایالین واکنش
 .گرفت انجام گونه دو هر

 

 هاروش و مواد

 های قارچیبرداری، جداسازی و شناسایی جدایهنمونه
ن ، از مازارع آفتاابگردا  1393ساال   ماه در طی شهریور
تحاات کشاات ایاان محصااول در اسااتان  یدر مناااطق عمااده

آذربایجان غربی شامل ارومیه، سلماس و خاوی بازدیاد و   
طوقاه( در گیاهاان باا    یقه سااقه یاا   ای ساقه )از قسمت پایه

برداری ، نمونهSclerotiniaهای های آلودگی به گونه نشانه
هاای  برداری از قسمتانجام شد. در داخل هر مزرعه، نمونه

ها باه طاور جداگاناه درون     ختلف انجام و هر یک از نمونهم
و باه آزمایشاگاه انتقاال     ههای کاغذی قارار داده شاد   پاکت
 یافتند.

تشاکیل   یهاا ها، ساختینه برای جداسازی قارچ از نمونه
هاای   هاای آلاوده گیااهی و یاا داخال سااقه       شده روی بافت

د با هیپوکلریت سادیم نایم درصا    دقیقه پنجبه مدت   ،آلوده
ضد عفونی شدند و پس از سه باار شستشاو باا آب مقطار     

هاای   باه تشاتک   سترون، صافی کاغذ با گیریآبسترون و 
PDAپتری حاوی محیط کشت 

گرم بر لیتار، سااخت    39) 1
بیوتیااک سااولفات  آلمااان( بااه همااراه آنتاای Merckشاارکت 
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( منتقال گردیدناد.   گارم بار لیتار   میلی 100استرپتومایسین )
سلسایوس در   یدرجاه  25اتور با دماای  در انکوب هاتشتک

و هر روز مورد بررسی قرار  هشرایط تاریکی نگهداری شد
هاا باه محایط     های رشد کرده از سختینه گرفتند و میسلیوم

هاا از  جدایاه و تکثیر سازی کشت جدید انتقال یافتند. خالص
WAها در طریق برداشتن نوک ریسه

دو درصد و سپس   2
انجاام   PDA یاد تولیاد شاده در   جد برداشتن یاک ساختینه  

هاا در ساطح گوناه، باا اساتفاده از      شناسایی جدایاه  گرفت.
شااناختی و کلیاادهای شناسااایی انجااام مشخصااات ریخاات

 (.2008، ساهاران و مهتا 1979)کوهن  گرفت

            و S. sclerotiorumهـای  جدایـه  یبررسی قدرت تهـاجم 
S. minor 
جدایاه   15تعاداد   هاا، جدایه یتهاجم قدرت بررسی برای

S. sclerotiorum  جدایااه  14وS. minor  کااه از ماازارع
اطرا  ارومیاه، سالماس و خاوی جداساازی شاده بودناد،       

زنای شادند. فارّخ یاک رقام      روی آفتابگردان رقم فرّخ مایاه 
مانناد  معتادل   سارد حسّاس و مخصو  کشت در منااطق  

)فرخی  استکرمانشاه  و آذربایجان غربی و شرقی، زنجان
هااای . بااذرهای ایاان رقاام از بخااش دانااه(1389مکاااران و ه

روغنی در مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج 
 تهیه شد.

 20×60 های پالستیکی مساتطیلی شاکل  بذرها در گلدان
( کشت 1:1ماس )به نسبت ، حاوی خاک و پیتسانتی متری

سلساایوس،  یدرجااه 25شاادند و در اتاااد رشااد بااا دمااای 
ساااعت نگهااداری  12نااوری  یصااد و دورهدر 75رطوباات 
و در  از کاشت زنی گیاهان حدود چهار هفته بعدشدند. مایه
 چهاار ک حلقه یبرگی انجام شد. بدین منظور،  6-8 یمرحله
هاای  های فعّال و در حال رشاد پرگناه  متری از حاشیهمیلی

هر گیااه  ساقه  ییقهها در قسمت های قارچپنج روزه جدایه
برای تامین رطوبت ماورد نیااز بارای رشاد      .دقرار داده ش

ساعت روی هر حلقه  48قارچ، یک قطعه پنبه خیس به مدت 
-گذاشته و با پارافیلم پوشانده شاد. ساه روز پاس از مایاه    
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تاا   یقاه سااقه  زنی، درصد قسمت نکروزه و پوسیده اطرا  
 گیاری شاد  ک سانتیمتری، به صورت بصری اندازهیفاصله 

، عماوزاده  2010، داور و همکااران  1975)پرایس و کولهون 
در قالب طرح کاامال   گلدانی . این آزمایش (2015و همکاران 

تصادفی با سه تکرار و هر تکرار شامل شش گیاهچه انجام 
 گرفت.

های های آفتابگردان نسبت به جدایهارزیابی واکنش الین
S. sclerotiorum  وS. minor 

نسابت باه ساه    ( 1الین آفتاابگردان )جادول    40واکنش 
در اتااد   S. minorو ساه جدایاه    S. sclerotiorumجدایه 

هاایی کاه در قسامت    رشد و طبق شرایط آزمایشی و روش
هاای هار دو   قبل توضیح داده شد، ارزیاابی گردیاد. جدایاه   

متوساط روی رقام فارّخ     یگونه بار اسااس قادرت تهااجم    
باه عنااوان   AS613انتخااب شادند. در ایاان آزماایش الیاان    

 س مورد استفاده قرار گرفت.شاهد حسا

 هاو منشا آن یاهی مورد بررسیمواد گ -1جدول 

 مرکز تحقیقاتی کشور الین شماره مرکز تحقیقاتی کشور الین شماره

 ASGROW فرانسه SPII 21 AS613 ایران 12×11 1

 ASGROW فرانسه SPII 22 H100A/90R78 ایران 4 2

 ENSAT فرانسه SPII 23 LP-CSYB ایران 110 3

 ENSAT فرانسه SPII 24 ENSAT-283 ایران 28 4

 ENSAT فرانسه SPII 25 AS3211 ایران 30 5

 ENSAT فرانسه SPII 26 ENSAT-254 ایران 36 6

 ENSAT فرانسه SPII 27 ENSAT-270 ایران 1059 7

 ENSAT فرانسه SPII 28 1009329 2 (100K) ایران 38 8

 ENSAT فرانسه SPII 29 1009337 (100K) ایران 346 9

10 LC1064C فرانسه ASGROW 30 100935 0(100K) فرانسه ENSAT 

11 8A*/LC1064C فرانسه ASGROW 31 ENSAT-699 فرانسه ENSAT 

12 AS5305 فرانسه ASGROW 32 AS3232 فرانسه ENSAT 

13 RHA265 آمریکا USDA 33 PAC2 فرانسه ENSAT 

14 H100B فرانسه ASGROW 34 CAY انسهفر ENSAT 

15 AS5304 فرانسه ASGROW 35 A CONTROL PLASTIPIC فرانسه ENSAT 

16 SSD580 فرانسه ASGROW 36 1009370 1(100K) فرانسه ENSAT 

17 SSD581 فرانسه ASGROW 37 1009370 3(100K) فرانسه ENSAT 

18 5AS-F1/A2×R2 فرانسه ASGROW 38 AS0-1-POP-A فرانسه ENSAT 

19 8ASB2 رانسهف ASGROW 39 AS6305 فرانسه ENSAT 

 ENSAT فرانسه ASGROW 40 703-CHLORINA فرانسه 15031 20

USDA: The United States Department of Agriculture, SPII: Seed and Plant Improvement Research Institute, 

ENSAT: Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse 
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 هاداده یتجزیه
 تبادیل  Arcsine روش باا  ابتادا  نکروز درصد هایداده
 مااورد آزمایشاای یهاااخطا توزیااع بااودن نرمااال و شاادند
 هاای میاانگین هاا،  پاس از تجزیاه داده  . گرفات  قرار بررسی
 و هاا جادول  در تاا  شاد  محاسابه  معکاوس  تبادیل  با واقعی
 باه  مرباوط  هاای داده واریانس یتجزیه .شود ارایه هاشکل

ماادل خطاای  روش بااا هاااجدایااه یتهاااجم قاادرت بررساای
 افزارنرم در Tukey روش با هامیانگین و مقایسه  1عمومی

Minitab مربوط آماری هایتجزیه .گرفت انجام 17 نسخه 
 .S هاای جدایاه  باه  نسابت  آفتاابگردان  هاای الین واکنش به

sclerotiorum و S. minor گرفات  انجاام  مجازا  طاور  به .
 شد انجام 12 نسخه GenStat افزارنرم در نسواریا تجزیه

 نیاز  و مقااوم  و حسااس  هاای الیان  تفکیاک  بارای  و ساپس 
 ها،جدایه و هاالین بین اختصاصی هایبرهمکنش شناسایی
LSD ایا  دارمعنی اختال  حداقل روش با میانگین مقایسه

2 
 منظاور،  بادین . (2012بناا و همکااران   )ابارین  گرفات  انجام
 هماه  بارای  درصدپنج   سطح در هاکنشبرهم LSD مقادیر

 حسااس  شاهد از که هاییالین. گردید محاسبه هابرهمکنش
 آلودگی درصد و داشتند داریمعنی اختال ( AS613)الین 
 باارهمکنش عنااوان بااه بااود، کمتاار شاااهد بااه نساابت آنهااا

 کاه  آنهاایی  ولای  شادند  گرفته نظر در مقاومت اختصاصی
 آلاودگی  درصد و داشته شاهد به نسبت داریمعنی اختال 
 حساسیت اختصاصی برهمکنش عنوان به بود، باال نیز آنها
همچنین، مقایسه میاانگین آلاودگی کالّ     .گرفتند قرار مدنظر

 .Sیاا   S. sclerotiorumهر الین نسبت به هر ساه جدایاه   

minor با روش ،LSD .انجام گرفت 

 نتایج

 S. minorو  S. sclerotiorumهای جدایه یقدرت تهاجم
قاادرت هااا نشااان داد کااه نتااایج تجزیااه واریااانس داده

از لحااظ   های داخال گوناه  ها و نیز جدایهبین گونه یتهاجم
(. 2)جدول  متفاوت استیک درصد  احتمالدر سطح آماری 

                                                           
1
General Linear model: GLM 

2
Least significant difference 

درصاد آلاودگی،    58/93باا میاانگین    S. minorهاای  جدایه
 .Sهااای بیشااتری نساابت بااه جدایااه    یقاادرت تهاااجم 

sclerotiorum (33/68  1درصد( داشتند )شکل  .) 
جدایاه   29هاا مشاخص نماود کاه     مقایسه میاانگین داده 

و  هقارچ مورد بررسی، از لحاظ قدرت تهااجم مشاابه نباود   
(. در باین  2های آماری مختلف قرار گرفتند )شاکل  در گروه
و  Ss15 ،Sm15 ،Sm14 ،Sm13 ،Sm12هاای  آنها، جدایه

Sm11 درصد آلودگی ایجاد کردند کاه   صدSs15   مرباوط
 .S یو بقیه مربوط باه گوناه   S. sclerotiorum یبه گونه

minor     بودند. پس از پنج جدایه ماذکور، هشات جدایاهS. 

minor (Sm3  تاSm10 با )درصد و ساه   67/96تا  67/84
 85تااا  76( بااا Ss14تااا  Ss12) S. sclerotiorumجدایااه 

باا   ایاه جد پنجهای بعدی بودند و با درصد آلودگی، در رتبه
در یاک گاروه آمااری قارار      بیشترین آلودگی )صد درصد(

جدایه که در یک گاروه آمااری قارار     16در کلّ این  داشتند.
جدایاه   12ها بودند که از بین آنها ترین جدایهگرفتند، مهاجم
های درصد از جدایه 71/85بود و  S. minorمتعلق به گونه 

 .Sعلق به گوناه  شد و چهار جدایه مت این گونه را شامل می

sclerotiorum  های گوناه را  درصد از جدایه 67/26بود و
کاه باه ترتیاب     Ss3و  Ss1 ،Ss2ساه جدایاه    شد. شامل می

درصد آلودگی ایجااد کردناد و متعلاق باه      19و  15، 67/11
را  یبودند، کمتارین قادرت تهااجم    S. sclerotiorumگونه 

درصااد ، کمتاارین S. minorهااای داشااتند. در بااین جدایااه
مشاهده گردید کاه نسابت    Sm1( در جدایه 55/35آلودگی )

در گاروه آمااری متفااوتی     Ss3و  Ss1 ،Ss2به سه جدایاه  
 (.2)شکل  قرار گرفت

 

 .Sهـای  های آفتـابگردان نسـبت بـه جدایـه    واکنش الین

sclerotiorum 
 Ss9و  Ss7،  Ss8هاای  تجزیاه درصاد آلاودگی جدایاه    

جدایه، الین و اثر اثر اد که نشان دآفتابگردان الین  40روی 
یاک   احتماال در ساطح  از لحاظ آماری الین × متقابل جدایه 
 (.3)جدول  استدار درصد معنی
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مدل خطی  آفتابگردان به روش روی S. minorو  Sclerotinia sclerotiorumهای جدایه یقدرت تهاجم تجزیه واریانس -2جدول 

  (General linear modelعمومی )

 F میانگین مربعات درجه آزادی یرمنبع تغی

 52/435٭٭ 07/6 1 گونه

 74/19٭٭ 28/0 27 جدایه )گونه(

 – 01/0 58 خطا

یک  احتمال دار در سطح: معنی٭٭

 درصد

)خطوط عمودی بیانگر انحراف معیار و  S. minorو  S. sclerotiorumهای ( جدایهیمیانگین کلّ درصد آلودگی )قدرت تهاجم -1شکل 

 .درصد( 5ها )در سطح آماری دار میانگیندهنده اختالف معنیمختلف نشانحروف 

 

)خطوط  (Sm14تا  Sm1) S. minor( و Ss15تا  Ss1) S. sclerotiorumهای ( جدایهیمیانگین درصد آلودگی )قدرت تهاجم -2شکل 

 درصد( 5ا )در سطح آماری هدار میانگیندهنده اختالف معنیعمودی بیانگر انحراف معیار و حروف مختلف نشان
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هاای آفتاابگردان واکانش متفااوتی نسابت باه       بنابراین الین
دار باودن اثار جدایاه    معنی .های مورد مطالعه داشتندجدایه

هاای  و بیمااریزایی جدایاه   یبیانگر اختال  در توان تهااجم 

دار باودن  مورد استفاده در این آزمایش بود. همچنین معنی
یاان مشااخص نمااود کااه باارهمکنش ال× اثاار متقاباال جدایااه 
 .داردها وجود ها و الیناختصاصی بین جدایه

  S. minorو  Sclerotinia sclerotiorumهای آفتابگردان توسط جدایه هایالینتجزیه واریانس درصد آلودگی  -3جدول 

 درجه آزادی منبع تغییر
S. sclerotiorum  S. minor 

 F میانگین مربعات  F میانگین مربعات
 25/4٭٭ 13/0  94/6٭٭ 30/0 39 آفتابگردان الین

 76/16٭٭ 52/0  46/58٭٭ 50/2 2 قارچ جدایه

 1/2 ٭٭ 07/0  72/2٭٭ 12/0 78 قارچ جدایه  × آفتابگردان الین

 – 03/0  – 04/0 240 خطا

 .یک درصد احتمال دار در سطح: معنی٭٭

ز هاای درصاد آلاودگی باا اساتفاده ا     با مقایسه میانگین
LSD 28درصاد( تعاداد    5ها )در ساطح احتماال   برهمکنش 

برهمکنش اختصاصی شناسایی گردید کاه از باین آنهاا ناه     
باارهمکنش مقاوماات اختصاصاای جدایااه و بقیااه حساساایت 

(. مقاومت اختصاصای در هفات   4اختصاصی بودند )جدول 
باا   1059و  110الین آفتابگردان شناسایی شد که دو الیان  

 ، و پنج الیان Ss9و  Ss8جدایه دو هر ه نسبت ب منشا ایرانی
 .باه یکای از ایان دو جدایاه مقاومات نشاان دادناد       فقط  نیز

، از اختصاصای  هاای مقاومات  درصد آلودگی در برهمکنش
هاا نسابت باه    متغیر بود. هیچکدام از الیان  67/70تا  67/30

الیاان  13دادنااد. همچنااین در ن نشااانمقاوماات  Ss7جدایااه 
حساسایت اختصاصای    19تعداد آفتابگردان مورد بررسی، 

نسابت باه هار ساه      38وجود داشت که در باین آنهاا الیان    
 12جدایه قاارچ حساسایت اختصاصای نشاان داد ولای در      

ها از یک تا دو متغیر بود. درصاد  الین، تعداد این برهمکنش
و جدایه  5AS-F1/A2×R2آلودگی در برهمکنش بین الین 

J2 ،67/98 اختصاصی از های حساسیت و در سایر واکنش
مقایسااه میااانگین درصااد  (.4بااود )جاادول  100تااا  33/99

های آفتابگردان نسبت به هر سه جدایاه  آلودگی کلّ در الین
S. sclerotiorum  بااا روشLSD  نشااان داد کااه دو الیاان

درصااد آلااودگی،  44/79و  63بااه ترتیااب بااا  110و  1059
دار داشاتند و باه   نسبت باه شااهد حسااس اخاتال  معنای     

 (.4های مقاوم شناخته شدند )جدول ن الینعنوا

 

 .Sهای های آفتابگردان نسبت به جدایهواکنش الین

minor 
 Sm8و Sm2،  Sm3هاای  تجزیه درصد آلودگی جدایاه 

جدایه، الیان  اثر که  آفتابگردان مشخص نمودالین  40روی 
 احتماال در سطح از لحاظ آماری الین × و اثر متقابل جدایه 
(. این نتایج نشان داد که 3)جدول  استار دیک درصد معنی

هاای  های آفتابگردان واکنش متفاوتی نسبت باه جدایاه  الین
دار باودن اثار جدایاه بیاانگر     معنای  .مورد مطالعاه داشاتند  

هااای مااورد اخااتال  در تااوان تهاااجم و بیماااریزایی جدایااه
× استفاده در این آزمایش بود. همچنین اثار متقابال جدایاه    

دار بااود کااه بیااانگر وجااود باارهمکنش    یالیاان نیااز معناا 
 ها است.ها و الیناختصاصی بین جدایه
هاای درصاد آلاودگی باا اساتفاده از      با مقایسه میانگین

LSD 23درصاد( تعاداد    5ها )در ساطح احتماال   برهمکنش 
برهمکنش اختصاصی شناسایی گردید که در بین آنهاا یاک   
بااارهمکنش حساسااایت اختصاصااای و بقیاااه مقاومااات    

(. مقاومت اختصاصی در 4جدایه بودند )جدول  اختصاصی
-ENSATالین آفتابگردان شناسایی شاد کاه دو الیان     15

نسبت به هر سه جدایه مقاومت نشان دادند.  15031و  699
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نسبت باه   SSD580و  LP-CSYB، 110همچنین سه الین 
الین مقاومت اختصاصی به  10دند و در بودو جدایه مقاوم 

های د. درصد آلودگی در برهمکنشیک جدایه مشاهده گردی
 (.4متغیر بود )جدول  67/70تا  67/30مقاومت، از 

هااای مقایسااه میااانگین درصااد آلااودگی کاالّ در الیاان  
باا روش   S. minorآفتابگردان نسابت باه هار ساه جدایاه      

LSD   نشااان داد کااه چهااار الیاانENSAT-699 ،15031 ،
 و 44/79، 11/78، 67/72بااه ترتیااب بااا    SSD581و  110
درصد آلودگی، نسابت باه شااهد حسااس اخاتال        22/81
های مقاوم شاناخته شادند   دار داشتند و به عنوان الینمعنی
 (.4)جدول 

 

 S. minorو  S. sclerotiorumهای به جدایههای آفتابگردان مورد مطالعه درصد آلودگی الین میانگین -4 جدول

 S. sclerotiorum  S. minor الین آفتابگردان

J1 J2 A37 میانگین  M1 G2 A1 میانگین 

11×12 33/98 
*100 

*100 67/98  100 33/99 67/96 67/98 

4 98 67/94 67/75 33/93  67/98 33/94 87 33/93 

110 90 
*67/60 

*33/70 
**44/79  

*33/80 67/88 
*33/69 

**44/79 

28 95 67/79 33/79 11/86  67/96 33/78 
*33/83 11/86 

30 33/95 67/81 67/84 22/87  67/97 33/99 91 96 

36 33/98 88 33/95 89/93  85 67/96 97 89/92 

1059 33/98 
*67/30 

*60 
**63  

*79 100 33/79 11/86 

38 
*100 

*100 
*100 100  84 100 100 67/94 

346 97 96 
*100 67/97  92 33/93 67/89 67/91 

LC1064C 98 33/90 33/83 56/90  67/98 100 
*67/71 11/90 

8A*/LC1064C 
*100 33/83 

*33/59 89/80  
*33/58 100 33/85 22/81 

AS5305 33/98 67/78 88 33/88  100 33/99 67/90 67/96 

RHA265 67/97 
*100 

*33/99 99  
*67/76 33/93 67/96 89/88 

H100B 33/98 33/98 97 89/97  33/98 33/93 100 22/97 

AS5304 98 90 96 67/94  100 67/95 33/91 67/95 

SSD580 67/97 67/97 67/78 33/91  
*67/81 33/99 

*89/82 89/87 

SSD581 67/97 97 33/83 67/92  87 33/83 
*33/73 

**22/81 

5AS-F1/A2×R2 
*33/99 

*67/98 67/88 56/95  33/99 67/93 
*100 67/97 

8ASB2 67/91 33/86 
*67 67/81  33/87 90 

*81 11/86 

15031 95 78 77 33/83  
*33/81 

*33/81 
*67/71 

**11/78 

H100A/90R78 33/98 67/86 67/93 89/92  
*67/76 100 67/84 11/87 

LP-CSYB 96 67/96 
*33/68 87  33/88 

*33/82 
*33/79 33/83 

ENSAT-283 67/97 
*100 33/95 67/97  33/93 67/96 33/99 44/96 

AS3211 98 
*100 33/91 44/96  100 33/96 67/94 97 

ENSAT-254 67/97 98 67/96 44/97  100 100 67/97 22/99 
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          4ادامه جدول 

ENSAT-270 97 67/86 33/75 33/86  67/88 96 67/95 44/93 

1009329 2(100K) 67/97 
*100 33/93 97  

*33/83 33/97 67/84 44/88 

1009337 (100K) 33/95 33/75 67/78 11/83  33/94 67/97 67/89 89/93 

100935 0(100K) 98 67/93 33/88 33/93  95 96 67/79 22/90 

ENSAT-699 95 98 33/77 11/90  
*67/68 

*76 
*33/73 

**67/72 

AS3232 67/95 
*100 85 56/93  91 97 100 96 

PAC2 33/98 67/88 
*67/70 89/85  100 95 33/95 78/96 

CAY 95 93 
*100 96  67/98 33/83 67/89 56/90 

ACONTROL 

PLASTIPIC 
97 67/80 33/80 86 

 33/83 33/96 
*33/79 33/86 

1009370 1(100K) 67/96 
*100 

*33/99 67/98  
*33/63 67/96 33/92 11/84 

1009370 3(100K) 97 94 
*67/58 22/83  100 96 33/92 11/96 

AS0-1-POP-A 98 33/95 97 78/96  67/97 96 96 56/96 

AS6305 
*33/99 33/81 33/81 33/87  67/91 100 33/95 67/96 

703-CHLORINA 67/94 96 86 22/92  67/98 98 33/84 67/93 

 AS613 33/97 33/89 71 89/85  100 67/98 33/88 67/95)شاهد( 

LSD
a  برهمکنش 

(S. sclerotiorum) 
33/0   

  
   

 

LSD
a  برهمکنش 

(S. minor) 
29/0   

  
   

 

LSD
a 22/0     19/0    ی الینمیانگین آلودگ 

اند، مقاومت اختصاصی جدایه و آنهایی که زیرشان خط هایی که با قلم تیره نشان داده شده. برهمکنشLSD=5%دار با شاهد حساس در : اختالف معنی*

داری با شاهد که اختالف معنی S. minorو یا  S. sclerotiorum: میانگین آلودگی با سه جدایه ** باشند.کشیده شده است حساسیت اختصاصی جدایه می

 .Arcsineهای تبدیل شده با روش داده LSD: مقادیر a دارند. LSD=5%حساس در 

 بحث
 .Sهاااای در ایااان تحقیاااق قااادرت تهااااجمی جدایاااه

sclerotiorum  وS. minor    کااه از مناااطق مختلاااف در
آوری شااده بودنااد، مااورد اسااتان آذربایجااان غرباای جمااع

و تفاااوت قاباال تااوجهی بااین قاادرت  بررساای قاارار گرفاات
ها نیز تهاجمی دو گونه بیمارگر مشاهده شد. در داخل گونه

هاا وجاود   جدایاه قادرت تهااجمی   داری باین  اختال  معنای 
 .Sهااای داشاات اگاار چااه تنااوع قاادرت تهاااجمی جدایااه   

sclerotiorum از گونه  بیشترS. minor .همچناین باا    بود
بت به ساه جدایاه از   الین آفتابگردان نس 40بررسی واکنش 

هر کدام از دو قارچ بیمارگر نیز مقاومت اختصاصی جدایاه  

 شناسایی شد.
هاای کنتارل   تارین روش استفاده از ارقام مقاوم از مهام 

هااای ناشاای از گونااه  ساااقهو  ساااقه ییقااهپوساایدگی 
Sclerotinia (2008)ساهاران و مهتا  در آفتابگردان است .

معیت بیمارگرها در منطقه آگاهی از تنوع قدرت تهاجم در ج
هااای میزبااان و و اطااالع از نحااوه باارهمکنش بااین ژنوتیااپ

کماک   انتخاب استراتژی هاای اصاالحی  های قارچ، به جدایه
کند. در این راستا مطالعاات متعاددی در زمیناه    می شایانی

هاای ایان جانس باه     های گونهجدایه یبررسی قدرت تهاجم
ست. در برخی موارد انجام گرفته ا S. sclerotiorumویژه 

هاای ماورد بررسای گازارش     قدرت تهاجم مشابه در جدایه
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ولای در اغلاب تحقیقاات     (1989)سدون و براون  شده است
در های قاارچ   جدایه بین یتنوع باالیی از لحاظ قدرت تهاجم

و ( 2015، ایرانای و همکااران   2010)داور و همکاران  ایران
، ریاادل و 1983)مارساایانو و همکاااران   سااایر کشااورها 

اکیانس و همکااران    ،2004کول و همکاران  ،1991همکاران 
اخاتال    S. minorمشااهده شاده اسات. در ماورد     ( 2007
جدایاه روی آفتاابگردان    14 یداری در قادرت تهااجم  معنی

تناوع   ولای  (1989)سادون و باراون    مشاهده نشاده اسات  
زمیناای گر روی بااادامجدایااه ایاان بیمااار 48باااالیی در بااین 
. در تحقیاق  (2003)هاالوول و همکااران    گزارش شده است

 S. sclerotiorumجدایاه   15قدرت تهاجم  ، بررسیحاضر
نشان داد که میانگین درصد آلودگی  S. minorجدایه  14و 

آوری شااده از ماازارع  جمااع S. minorهااای در جدایااه
ی، آفتااابگردان در مناااطق مختلااف اسااتان آذربایجااان غرباا

خیلاای هااا  آنبااود و در کاالّ  S. sclerotiorumبیشااتر از 
هاای  در بین جدایه یتنوع قدرت تهاجم ولیتر بودند. مهاجم

S. minor هااای کمتاار بااود و در اغلااب جدایااهS. minor 
از میانگین درصد آلاودگی  جدایه(  12درصد شامل  71/85)

 . در این گاروه تنهاا  درصد مشاهده گردید 100تا  84حدود 
 .روی آفتابگردان ایجاد کرد کمتر( آلودگی Sm1جدایه ) یک

ای از آلودگی از طیف پیوسته S. sclerotiorumهای جدایه
هاایی  درصد ایجاد کردند و با اینکه جدایاه  100تا  11حدود 

های آمااری  با بیشترین و کمترین میانگین آلودگی در گروه
-ظ گاروه هاا از لحاا  در کلّ جدایاه  ولیمختلف قرار گرفتند، 

بنادی  بندی آماری با همدیگر همپوشاانی داشاتند و تقسایم   
های بیماریزایی مختلف امکان پذیر نبود. طیاف  آنها به گروه

روی  S. sclerotiorumهااای پیوسااته بیماااریزایی جدایااه
، داور و همکاااران 2007)اکیاانس و همکاااران   آفتااابگردان

ر و بلناد  )مزل و کاهو (1972)مورال و همکاران ، کلزا (2010
قبال  نیز گزارش شده است. نتایج مطالعات قبلی ثابت  (1996

های ایان قاارچ،   جدایه یکرده است که تنوع در قدرت تهاجم
مشکالتی را در زمینه ارزیابی و اصالح برای مقاومت ایجاد 

هانساون و همکااران   -، اوتاو 2004)کول و همکاران  کند می
-در جدایاه  یت تهاجم. بنابراین، با توجه به تنوع قدر(2011

های دو گونه در استان آذربایجان غربی، بهتر است قبال از  
مطالعات ارزیابی و نیاز اصاالح و معرفای رقام مقااوم باه       

 در اساکلروتینیایی  پژمردگای  و سااقه  ،یقه سااقه  پوسیدگی
هاای  ها بررسی شاده و جدایاه  جدایه یمنطقه، قدرت تهاجم

در ویاژه  وضوع باه  مناسب مورد استفاده قرار گیرند. این م
ای برخاودار اسات   از اهمیت ویژه S. sclerotiorumمورد 

)داور و همکااران   های این تحقیق و مطالعاه قبلای  زیرا یافته
دهند که تنوع این قارچ در منطقه زیاد است نشان می (2010

خیلای کام نیاز     یهایی با قادرت تهااجم  و در بین آنها جدایه
ر مطالعات مرتبط با مقاومات  وجود دارند که نباید از آنها د

 ارقام استفاده کرد.
 .Sهااای در جمعیاات یتنااوع ژنتیکاای و قاادرت تهاااجم

sclerotiorum  برهمکنش بین ژنوتیاپ ایجاد  عثباعموما-

کارآیی ارقاام مقااوم   شده و های قارچ های میزبان و جدایه
)کاول و همکااران    دهاد در مزرعه را تحات تااثیر قارار مای    

هانساون و همکااران   -، اوتو2007اران ، اکینس و همک2004
هاای   با بررسی واکنش الیان  مطالعات ژنومیکس در. (2011

1) خویش آمیخته نوترکیب
RILs) هاای  جدایه آفتابگردان به

مقاوماات اختصاصاای جدایااه  QTLدر مااواردی  ،بیمااارگر
، عماوزاده و  2010)داور و همکااران   شناسایی شاده اسات  

ظااور توسااعه و اصااالح  . بنااابراین بااه من(2015همکاااران 
ارقامی با مقاومت موثر و پایدار، بایساتی واکانش ارقاام و    

های گیاهی نسبت به بیش از یک جدایه قاارچ ماورد   ژنوتیپ
، اکیاانس و 2004)کااول و همکاااران   بررساای قاارار گیاارد 

، ویتاری و  2011هانسون و همکاران -، اوتو2007همکاران 
هاااای یااانارزیاااابی ال ،. در ایااان تحقیاااق(2015همکااااران 

 S. sclerotiorumآفتااابگردان بااا اسااتفاده از سااه جدایااه 
انجام گرفت و نتایج بیانگر وجود برهمکنش اختصاصی در 

هااای مااورد بررساای بااود. مقاوماات هااا و جدایااهبااین الیاان
اختصاصی جدایه در هفت الین شناسایی شد کاه هیچکادام   
نسبت به هر سه جدایه مقاوم نبودند. در بین آنهاا دو الیان   

( نسبت باه دو جدایاه مقاومات نشاان     110و  1059ایرانی )

                                                           
1
 Recombinant inbred lines 
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داری باا شااهد   دادند و میانگین آلودگی آنها اختال  معنای 
هاای آفتاابگردان   ترین الیان حساس داشت، بنابراین، مقاوم

بودند. پنج الین نیز نسبت به یک جدایه مقاومت اختصاصی 
الیاان  S. minor ،15رابطااه بااا گونااه   در  نشااان دادنااد. 

شناساایی گردیاد.   مقاومت اختصاصی جدایه با ابگردان آفت
باه هار ساه جدایاه      15031و  ENSAT-699در بین آنهاا،  

های ایرانی ها از جمله الینمقاومت نشان دادند و سایر الین
یا دو جدایه مقاوم بودناد.  و نسبت به یک  28و  1059، 110

، ENSAT-699 ،15031میااانگین درصااد آلااودگی کاالّ در  
بااا شاااهد حساااس   یداراخااتال  معناای SSD581و  110

 ها شناخته شدند.ترین الینداشت و در کلّ به عنوان مقاوم
های آفتابگردان، طیاف  با توجه به اینکه هیچکدام از الین

نداشااتند و  S. sclerotiorumمقاوماات وساایع نساابت بااه 
نسبت به هر سه جدایه این بیمارگر مقاوم نبودناد، اساتفاده   

هاای  ور مستقیم در شرایط مزرعاه یاا برناماه   ها به طاز آن
اصالح برای مقاومات باه پوسایدگی اساکلروتینیایی ماوثر      

هااای مااورد رساد در بااین الیاان نخواهاد بااود. بااه نظاار ماای 
مقااوم   S. minorباه هار ساه جدایاه      کاه  بررسی، دو الین

بایساتی   ولای  ،نده باشا طیف مقاومت وسیعی داشات  ند،بود
های ایان بیماارگر   سایر جدایهواکنش این دو الین نسبت به 

هااا نیااز بررساای و مقاوماات آنهااا نساابت بااه سااایر جدایااه
مشخص گردد. وجود مقاومت و یا حساسایت اختصاصای   

هاای ماورد بررسای،    های آفتابگردان نسبت باه جدایاه  الین
، اکیانس  2004)کول و همکااران   های قبلیها و توصیهیافته

، ویتاری  2011 هانسون و همکاران-، اوتو2007و همکاران 
د و لزوم استفاده از بایش از  نمورا تایید  (2015و همکاران 

هاای  هاای ارزیاابی ارقاام و ژنوتیاپ    یک جدایه در آزمایش
 سااقه  و یقاه سااقه   پوسایدگی آفتابگردان نسبت به بیماری 

  .دهد نشان می را اسکلروتینیایی
دو قاارچ   باه  در این تحقیق منابع مقاومت جدیدی نسبت

توان دگی اسکلروتینیایی شناسایی گردید که میعامل پوسی
آفتاابگردان   ناژادی باه های های مقاوم در برنامهاز این الین

هاای اختصاصای جدایاه،    استفاده کرد و با ترکیب مقاومات 
ارقامی با طیف مقاومت وسایع نسابت باه هار دو بیماارگر      

 و یاابی های نقشاه توسعه جمعیتدر این راستا  .نمودایجاد 
 مولکولی نشانگرهایو های مقاومت QTL بی دقیقیا مکان

هاای  در گزینش و برنامه های مقاومدر الین پیوسته به آنها
ماوثر  آفتاابگردان   ایان دو بیماارگر در   مقاومت به نژادیبه

می کاه در ایان تحقیاق    هاای مقااو  الیان در بین  .خواهد بود
ای برخوردار از اهمیت ویژه 110الین ایرانی  شناسایی شد،

ت زیرا این الین به دلیل مقاومت به دو جدایه از هر کدام اس
-میانگین آلودگی کلّ کام، جازو مقااوم   نیز از دو بیمارگر و 

   ها بود.ترین الین
هاای  ، نتایج ایان تحقیاق نشاان داد کاه الیان     مجموعدر 

دارای مقاومت اختصاصی جدایه  ،آفتابگردان مورد بررسی
 .Sنسابت باه   هستند و هیچکادام طیاف مقاومات وسایعی     

sclerotiorum   و احتمااااالS. minor بناااابراین  ناااد.رندا
 باه  بیشاتری نسابت  هاایی  ژنوتیپشود واکنش پیشنهاد می

-ارقام و الیان  تا در صورت وجودد وبیمارگرها بررسی ش

، همچناین  د.نا شناساایی گرد  ،با طیف گسترده مقاومت های
هاای  وجود برهمکنش اختصاصای، انتخااب جدایاه    دلیل هب
های آفتاابگردان  اسب برای ارزیابی مقاومت ارقام و الینمن

هااای انتخاااب جدایااهای برخااوردار اساات. از اهمیاات ویااژه
مناسب مستلزم وجاود اطالعااتی در ماورد تناوع ژنتیکای،      
چرخه زندگی و پتانسیل تکاملی بیمارگرها در منطقاه اسات   

 بتوان ارقامی با مقاومت ماوثر  هاجدایهاین با استفاده از  تا
را شناسایی و یا تولید کرد. در این زمیناه، آگااهی از روش   
تولیدمثل، وجود و نرخ تولیدمثل جنسی، ساازگاری جنسای   

 یساتی های تولیدمثلی در چرخاه ز و نقش هر کدام از روش
ای برخاوردار اسات زیارا    های بیماریزا از اهمیت ویژهقارچ

ی را هر کدام از این عوامل تنوع ژنتیکی و تنوع قدرت تهاجم
دهناد و ممکان   ها تحت تاثیر قارار مای  های قارچدر جمعیت

است استفاده از ارقام مقاوم گیاهی را در کنترل بیماری باا  
ها ثابت کرده است که هار  مشکل مواجه کنند. نتایج بررسی

باه صاورت غیرجنسای و از طریاق      Sclerotiniaدو گونه 
 S. sclerotiorum البتاه  کنناد. تولید سختینه تولید مثل مای 

در شرایط مساعد محیطی قادر به تولید آپوتسیوم است که 
توانناد در فواصال   آسکوسپورهای حاصل از این اندام مای 
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 ویاژه ساقه و به فوقانی های دورتری انتشار یابند و قسمت
، چاتوپادیاای و  2008سااهاران و مهتاا   طبق را آلوده کنند )

 .S هااای(. بااا ایاان حااال، مطالعااه جمعیاات2016همکاااران 

sclerotiorum     نشان داده است که ایان بیماارگر در اغلاب
یاباد و باه طاور    تکثیار مای   1ایمناطق به صاورت همساانه  

یا تعداد محدودی همسانه با فراوانای بااال در   و معمول یک 
دهناد  مزارع گسترش داشته و جمعیت غالب را تشاکیل مای  

(. در حقیقات  2008، ساهاران و مهتا 1998)کوهلی و کوهن 
 S. sclerotiorumدر  2ر چه در موارد معدودی دگرتاالی اگ

، 2011، گاومز و همکااران   2004گزارش شده است )اتالاله 
در (، 2014، آتانایاک و همکااران  2013آتانایاک و همکاران 

شاناخته   3تاال حالت کلّی این بیمارگر به عنوان یک قارچ هم
شاود کاه وقاوع تولیادمثل جنسای، تناوع ژنتیکای قابال         می
-هاای مشاابه مای   کند و همسانهجهی در قارچ ایجاد نمیتو

تواننااد بااه صااورت آسکوسااپور انتشااار یابنااد )کااوهلی و  
، همبلتاااون و 1995، اندرساااون و کاااوهن 1992همکااااران 
بنابراین شناسایی  (.2008، ساهاران و مهتا 2002همکاران 
)های( غالب ایان بیمارگرهاا در هار منطقاه، اهمیات      همسانه
ا توجه به اینکه در حال حاضر اطالعااتی در  ب .سی داردااس

تنوع ژنتیکی و نقش تولیدمثل جنسای در چرخاه ایان     زمینه
 S. minorو  S. sclerotiorumهاای  بیمارگرها در جمعیت

در آذربایجااان غرباای وجااود ناادارد، بهتاار اساات مطالعااات 
استان صورت گیرد تا بتوان سطح جامعی در این زمینه در 
 مناسب از این تحقیقات، تعداد جدایه بر اساس نتایج حاصل

و در  کااردهمشااخص و همسااانه)های( غالااب احتمااالی را  
ماورد اساتفاده قارار     های آفتابگردانارزیابی مقاومت الین

 درهمچنین، استفاده از این نتایج کمک شاایان تاوجهی    داد.
تعیین استراتژی مناسب برای بکارگیری منابع مقاومات در  

سب برای اصالح ارقامی با مقاومات  مزرعه و نیز روش منا
   .کندمی موثر و پایدار

 

                                                           
1
 Clonal 

2
 Heterothallism 

3
 Homothallic 

 سپاسگزاری
 از اساتفاده  باا  و پژوهشای  طارح  قالاب  در تحقیاق  این

 کاه  اسات  شاده  انجاام ارومیه  دانشگاه پژوهشی اعتبارات

دانشااکده  از. شااود تشااکر و قاادردانی ماای  وساایله باادین
باه   دانشگاه ارومیهکشاورزی و پژوهشکده زیست فناوری 

و ، پاژوهش انجاام   بارای امکاناات الزم   نماودن فراهم خاطر
ز انستیتو تحقیقات آگروناومی تولاوز فرانساه باه     همچنین ا

نیاز  هاای آفتاابگردان   خاطر در اختیار قراردادن بذور الیان 
 .  شود میو قدردانی تشکر 
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Abstract 

Sclerotinia basal stem and stem rot, caused by Sclerotinia sclerotiorum and S. minor, is one of the most 

devastating diseases of sunflower. The use of resistant cultivars is considered as the most important 

method to control this disease; however, the employment and development of these cultivars require 

information on the aggressiveness of the pathogen in the region and interaction of fungal isolates with 

host genotypes. In this research, aggressiveness of 15 S. sclerotiorum and 14 S. minor isolates collected 

from sunflower fields in different regions of West Azarbaijan province was initially studied on the 

cultivar Farrokh. Aggressiveness of S. sclerotiorum isolates ranged from low to high, however, low 

aggressiveness diversity was observed among S. minor isolates and most of them were highly 

aggressive. Interactions between three isolates of each fungal species and 40 sunflower lines were then 

evaluated in controlled condition. Isolate-specific resistances to the pathogens were identified in some 

studied lines and the two lines, 15031 and ENSAT-699, were resistant to the three isolates of S. minor. 

Among the resistant lines identified in this study, the Iranian line ‘110’ with resistance to two isolates 

of each of the pathogens and with low mean infection (79.44) was among the most resistant lines. 

The new sources of resistance identified in this study could be used in sunflower breeding programs to 

develop cultivars with broad spectrum resistance to both pathogens. 

Keywords: Isolate-specific resistance, Line × isolate interaction, Oily sunflower, Partial resistance, 

Sclerotinia basal stem rot.  
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