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 چکیده
ها جهت پيشگيري و کنترل این  روش بهترینارقام مقاوم، یکي از  کاشت.هلو و شليل است مهم درپيچيدگي برگ یک بيماري 

بررسي گردید. رقم هلو وشليل به قارچ عامل بيماري پيچيدگي برگ هلو  17حساسيت باشد. در بررسي حاضر بيماري مي
و جوالي  2000بيشترین ميزان شدت بيماري مربوط به ارقام کال دسي که نشان داد (1394) در سال اول ها ارزیابينتایج 

، اسپرینگ تایم و رد اسکينارقام بي بي گلد،  ( قرار گرفت. سپسS)آلبرتا بود که بر اساس تيپ واکنش ارقام در گروه حساس 
بندي شدند. در  ( طبقهMRهمگي بر اساس تيپ واکنش ارقام، نيمه مقاوم ) که آنتوني بيشترین ميزان شدت بيماري را داشتند

ارقام آمسدن، ردهاون، اسپرینگ کرست و فایت به ترتيب کمترین ميزان شدت بيماري را داشته و همگي بسيار مقاوم  ،مقابل
(HRطبقه ) بيشترین ميزان شدت بيماري را  2000، ارقام اسپرینگ تایم و کال دسي (1395) بندي شدند. در سال دوم ارزیابي

( طبقه بندي شدند. ارقام جوالي آلبرتا و بي بي گلد HSهر دو بسيار حساس به بيماري ) بر اساس تيپ واکنش ارقامداشته و 
آمسدن، ردهاون و روبين  امارق ،( شناخته شدند. در مقابلSهر دو حساس به بيماري )که  بعدي قرار داشتند يدر رتبه

. بنابراین با توجه به نتایج دو بودند( HRکمترین ميزان شدت بيماري را داشته و بر اساس تيپ واکنش ارقام بسيار مقاوم)
و بي بي گلد نسبت به سایر ارقام  جوالي آلبرتاسپس و ، اسپرینگ تایم 2000کال دسيارقام  که توان گفت سال ارزیابي مي

 .بيشترین حساسيت و ارقام آمسدن و ردهاون بيشترین مقاومت را نسبت به بيماري پيچيدگي برگ هلو دارندمورد بررسي 

 .کنترل، مقاومت،حساسيت،Sphaerotheca pannosa ،Taphrina deformans:های کلیدی هژوا

 
 مقدمه

گردد. مبداء  سال قبل برمي 3000کشت هلوبه  ي هسابق
آن چين بوده و سيصد سال قبل از ميالد وارد یونان شده 

هاي تجارت  هلو از راه (.1995اگاوا و همکاران ) است
کوهستاني به ایران آورده شده و به ميوة ایراني مشهور 

باشد که بر  نوعي هلوي بدون کرک مي 1گردیده است. شليل
اثر جهش ژن غالب کرکي بودن پوست به ژن مغلوب صاف 

. (1995اگاوا و همکاران )بودن پوست، به وجود آمده است

                                                           
1
Prunus persica(L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) 
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آن تقریباً به ي همبداء شليل ناشناخته است ولي تاریخچ
هلو و شليل متعلق به جنس گردد.  برميسال قبل  2000
هستند. هلو  3و راسته رُزالز 2هرُزاس تيره، 1پرونوسبزرگ 

کند و  شروع به گل دادن مي ،سال بعد از کشت سهتا  دو
در سال چهارم یا پنجم محصول اقتصادي خود را توليد 

شود که  شليل یافت مي واي مانند هلو کمتر ميوه نماید. مي
بتواند در شرایط آب و هوایي مختلف پرورش یابد ولي این 

و براي  بودهدرختان، اساساً ميوة مناطق سردسيري 
ساعت سرما  1000تا  100شکست خواب زمستاني نياز به 

دارند. با توجه به سازگاري مناسب این درختان در اقليم 
 هاي مختلف ایران، هر ساله بر کشت آنها در کشور افزوده

بيماري مهم است که هر ساله  یکشود. پيچيدگي برگ  مي
در دنيا خسارت فراواني به محصول هلو و شليل وارد 

که هلو  تقریباً در تمام کشورهایي   این بيماريکند.  مي
پاسکال و ، 2005)کاواک  باشد شود شایع مي کاشته مي
باعث کاهش کميت و و (2012سيبانو و  2010همکاران 

 همچنين کاهشو درختان هلو و شليل کيفيت محصول 
 .(1995 شيت) شود ميها طول عمر آن

در انگلستان  1821اولين بار در سال  پيچيدگي برگ هلو
این بيماري، عامل . (2012)سيبانو مشاهده شد 

 ي . چرخهباشد مي.Taphrina deformans(Berk.) Tulقارچ
با دو فاز انگلي و  4دو شکلي T. deformansزندگي 

. فاز انگلي زماني آغاز (1988)اگریوس ساپروفيتي است 
هاي جوان ميزبان با توليد  شود که اسپورها در بافت مي

و سلول هيف به کوتيکول نفوذ کرده و بافت بين اپيدرم 
دهند. فاز انگلي با  هاي پارانشيم را مورد حمله قرار مي

. (1935)ميکس  رسد هاي آزاد به اوج خود مي توليد آسک
شرایط  ،زني آب و هواي گرم و باراني در اوایل جوانه
)کيماک و  کند مناسبي را براي گسترش بيماري فراهم مي

 . (2008همکاران 
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ولي  دهد مورد حمله قرار ميها را  برگ اغلببيماري این 
ها را  ها و ميوه ها و به ندرت گل ها، سرشاخه تواند جوانه مي

 قارار T. deformansهایي که تحت تااثير  برگ .نيز آلوده کند
هاا   شاوند. بارگ   قرمز، ضخيم و پاي  خاورده ماي   گيرند  مي

اي شاده و قبال از بلاو      ضمن بزرگ شدن  طي رشد، قهوه
دماا   . بيماري در فصال بهاار وقتاي   (2012)سيبانو افتند  مي

 يدرجااه 18سلساايوس )اپتيمااوم  ي درجااه 20تااا  15بااين 
 کناد  ، بروز ماي باشد مرطوب مينيز و هوا  بوده سلسيوس(

نشاود طاي    کنتارل . اگر بيمااري  (2006)روسي و همکاران 
)ساايبانو توانااد باعااث ماارگ درخاات گااردد  چنااد سااال مااي

شدت بيماري پيچيدگي برگ به حساسيت یا مقاومت .(2012
و  1994)شااارما و بادیاااال رقاام هلااو و شااليل کشاات شااده 

هااوایي در ، تاراکم اینوکلااوم، شارایط آب و   (2010پاساکال  
 بارنادگي در زماان باروز آلاودگي     ي زمستان و مدت دوره

. هاار گياااه معمااوالً بااه برخااي (2005)کاااواک  بسااتگي دارد
بيمارگرهاي خاص مقاوم و باه ساایر بيمارگرهاا حسااس     

یک گياه به یاک بيمااري، بياانگر کااهش     5باشند. مقاومت مي
باه بيمااري بياانگر    6تحمال  ورشد بيماارگر در گيااه اسات    

رغم همان ساح  از   بروز عالیم بيماري در گياه عليکاهش 
بايش از  . (2000 زنو)هاموناد و جا   باشاد  رشد بيمارگر ماي 

از  شود که درجااتي  شش هزار رقم هلو در جهان کشت مي
هاا وجاود    در باين آن  حساسيت به بيماري پيچيادگي بارگ  

. حساساايت کمتار بااه ایاان  (2008)کيمااک و همکاااران   دارد
دهندگان هلو است زیرا در  هداف پرورشها یکي از ا بيماري

ها نيست و یا باا   کش این صورت دیگر نياز به مصرف قارچ
تاوان بيمااري را    کش در موارد ضاروري ماي   مصرف قارچ

طور کامل کنترل کارد. مقاومات باه پيچيادگي بارگ هلاو        به
)ریاورز   بياان شاد   1906در ساال  7اولين بار توساط ریاور  

ددي روي ارقام مختلف هلو هاي متع در دنيا بررسي. (1906
هاا باه    و شليل جهت تعيين ميزان حساسيت یا مقاومات آن 

طاور کال، شاليل     بهبيماري پيچيدگي برگ انجام شده است. 
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 تار اسات   نسبت به هلو به بيمااري پيچيادگي بارگ حسااس    
تر از  ارقام زودرس حساس . همچنين(1981 ورمر)ریچي و 

شاود. زیارا    هاا دیرتار آغااز ماي     ارقامي هستند که رشد آن
ها از سرماي زودرس کاه شارایط مناساب باراي باروز       آن

باشاند. باا ایان وجاود برخاي از       آلودگي است در امان ماي 
ریچاي و  ) ارقام دیرگل نيز به این بيمااري حسااس هساتند   

یاک بررساي در   در . (1994و شارما و بادیااال   1981 ورمر
مقاوماات کولتيوارهاااي هلااو و شااليل و نيااز    1975سااال 

هيبریدهاي این گياهان به پيچيدگي برگ مورد محالعه قارار  
کولتياوار هلاو،    85حاصله نشان داد که از  ي و نتيجه گرفت
لکسااندري و  ا)بيماري مقااوم بودناد   این کولتيوار به  هشت

ي رقاام در کاروليناااي شاامال 1981.در سااال (1975فيليااپ 
Redhaven  متحمل و رقامRed Skin   یاا بسايار   و حسااس

 ورمار )ریچاي و   اناد  حساس به پيچيدگي برگ معرفي شاده 
منبااع ژنتيکااي از  16. طااي یااک محالعااه در روماااني (1981

که مقاوم باه قاارچ هااي     مددرختان هلو و شليل به دست آ

Sphaerotheca pannosa var.persicae وCytospor 

acincta در  1997در ساال   .(1994)باالن و همکاران  بودند
تياوار از  لکو 50حادود  استراليا به دنبال بررساي مقاومات   

، Nerineارقاام هلاو    به بيماري پيچيدگي بارگ،  هلو و شليل
Stark Early glo  ،Redhaven  ،Loring   و ارقااام شااليل

NJN 71 ،Stark sunglo  ،Nectared 6  وNectarose 

INRA 1813      شااد بااه عنااوان ارقااام مناسااب معرفااي 
( 2000). ایواسکو و همکاران (1997)سينکوویتز و همکاران 

را حساس، ارقاام   Loringو  Springcrestدر روماني ارقام 
Hale Haven  وCardinal  را نيمه مقاوم و ارقامFavorita 

Moretini, June Gold   Armgold, Dixon 1 و 

Madeleine بيماااري پيچياادگي باارگ معرفااي را مقاااوم بااه
 ,Catherine Sel.1دیگاري ارقاام    ياناد. در محالعاه   کارده 

Golden Jubilee  وRedhaven       مقااوم باه پيچيادگي بارگ
 .(2007)تراندافيرسااکو و همکاااران معرفااي گردیااده اساات 

 Redhaven, Sweetارقاام هلاوي   ( 2007)و همکاران الينگر

haven, Redcal, Benedikte and Mireille    از لحااا
مقاومت به بيماري پيچيدگي برگ قابل توصيه براي کاشات  

و   unglo, Diamond Princess,   Early Devilو ارقااام 

Royal Gem   همچناين  معرفاي کردناد.   را غير قابل توصايه

 Nectared 6  و Red Robin, Royal Gloryارقااام شااليل 

دند. در ترکياه در ساال   شا مقاوم به پيچيدگي برگ معرفاي  
 ,EarlyRed رقم هلو وشليل ارقام  100از بين حدود  2008

May Crest, May Gold, Sun Red Cab, Elegant Lady, 

Red Globe, July Elberta, Sun Crest, Loring, Lovel, 

Elberta Giant, Elberta, Blake, J. H. Hale, Isfahan 

Yarması حسااااااااااس، ارقاااااااااام Nemaguardwere و 
Precocissima    بسايار مقااوم، ارقاامDixigem, Red Dixi 

Red, Red Tab, Glo Haven و Haven     نيماه مقااوم، رقام
Shesta   بسيار حساس و تمام ارقام شليل مورد بررساي از

 Crimson Cold, Independence, Spring Red, Juneجمله 

Nec-6, Berta   وNec-8    حساس به پيچيدگي بارگ معرفاي
هااي  در ایااران تاااکنون  .(2008)کيماااک و همکاااران  شاادند
 يمحالعاه در در این مورد صاورت نگرفتاه اسات.      بررسي

هلاو و شاليل در   تجااري  رقام   17واکانش   يحاضر نحاوه 
مقابل عامال بيمااري پيچيادگي بارگ ماورد ارزیاابي قارار        

 گرفته است. 

 
 ها مواد و روش

 ها آماده سازی و کاشت نهال
اي  هلاو در خزاناه   يهساته  1000 تعاداد  1390در سال 

ل پااييز  وها طي فص . هستهندکشت شد استان البرزواقع در 
طبيعي را گذرانده و در بهاار   1استراتيفيه و زمستان مراحل

روز در طاول فصال    7-10 يسبز شدند. آبياري به فاصاله 
زراعااي انجااام گرفاات. کااوددهي بااا کااود اوره بااه صااورت 

ت رشد رویشي صاورت  پاششي در مسير آبراه جهت تقوی
هاي بذري هلو در نهالستان کشات و   پذیرفت. سال بعد پایه

                                                           

استراتیفیه کردن، عباار  اساا اق اارار دادن    خوابانیدن بذر یا . 1

های ماسه یاا خا ی یاا     بذور و هسته ها به مد  کافی در داخل الیه

گراد( کاه باه    سانتی یدرجه 1-7پیا مرطوب در محیط سرد )بین 

جا  سردسیری باه کاار    ی میوی منظور شکستن خواب بذور و هسته

 (.1369رود )منیعی  می
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هلاو و  مورد بررساي  پس از اتمام دوران قرنحينه، با ارقام 
هاا باه    نهاال  دو ساال بعاد،  زده شدند.  Tشليل پيوند از نوع

زمين اصلي واقع در مرکز تحقيقات و منابع طبيعاي اساتان   
 تصاادفي،  يو برابر نقشه ندگلستان، شهر گرگان منتقل شد

هاااي کاماال تصااادفي کشاات گردیااد.  در قالااب طاارو بلااوک
از هم دو متر و تيمارهاي آزمایش به شرو  ها نهال يفاصله
تکارار و هار    ساه منظور گردید. هر تيماار شاامل    1جدول 

از تکرار شامل دو اصله نهال از یک رقم در نظر گرفته شد. 
در شرایط آزمایشگاهي بسيار  T. Deformansقارچآنجاکه 

سخت رشد است و از طرفي در شرایط محيحي مسااعد باه   
در ارقام حساس  مستقر ویژه راحتي روي  هلو و شليل به 

شود بنابراین آلاودگي مصانوعي باا ایان قاارچ در دنياا        مي
آلودگي  ي مورد آزمایش نيز سابقه ي در منحقهرایج نيست. 

 ت به همين دليل صارفاً به بيماري پيچيدگي برگ وجود داش
روش باه   طبيعاي  آلودگي از آلاوده ساازي  جهت یکنواختي 

در  بار ایان اسااس    استفاده شد.( 1998)پاسکال و همکاران
مربوط به آزمایش اصله نهال  ششهر با  آزمایشي بعد از 

یک نهال هلو از رقم اسپرینگ تایم که حسااس باه بيمااري    
آلاودگي طبيعاي باه    باشد، کاشته شاد تاا    پيچيدگي برگ مي

طور مستمر در مدت زمان طوالني )تمام فصل زراعاي( باه   
 گيرد.   طور یکنواخت صورت 

 
   .تیمارهای آقمایش ارقیابی مقاوما اراام هلو و شلیل به بیماری پیچیدگی برگ هلو  – 1جدول    

 گیقمان رسید رنگ گوشا نام رام ردیف

 اواسط خرداد قرد (Springcrest) کرسا اسپرینگ 1

 اواسط تیر سفید متمایل به کرم (Robine) بینور 2

 - قرد (Vera) ورا  3

 اوایل مرداد قرد (Redhaven) رد هاون 4

 اوایل تیر قرد نارنجی (Early Red) ارلی رد 5

 اواخر تیر قرد نارنجی (Royal gem)رویال جیم  6

 اوایل مرداد قرد نارنجی (Early gold) ارلی گلد 7

 اوایل مرداد قرد (Suncrest) سان کرسا 8

 اواخر مرداد قرد (Baby Gold)بی گلد ی ب 9

 اواخر مرداد قرد نارنجی (July elberta) جوالی آلبرتا 10

 اوایل تیر سفید متمایل به کرم (Amesdan) آمسدن 11

 شهریوراوایل  قرد (Red Skin)رد اسکین  12

 خرداد قرد (Caldesi2000) 2000دسی کال 13

 (Springtime) اسپرینگ تایم 14
 

 گوشا سفید
تا اردیبهشتمای  23

 اواخر اردیبشها

 اواخر مرداد کرم (Fayette) فایا 15

 - سفید (Antonia)آنتونی  16

 اوایل مرداد قرد (Redtop) رد تاپ 17
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 .و شلیل به بیماری پیچیدگی برگ هلو بندی واکنش اراام هلو تیپ -2جدول 

 سطح حساسیا درصد شد  بیماری درجه 

 (Iایمن ) بدون عالیم صفر

 (HRمقاوما باال ) 3تا  1/0 1

 (Rمقاوم) 10تا  1/3 2

 (MRنیمه مقاوم) 25تا  1/10 3

 (Sحساس) 50تا  1/25 4

 (HSبسیار حساس) 100تا  1/50 5

 پیچیدگی برگ بیماریارزیابی 
 1395و  1394هاي  سالدر اواخر اردیبهشت ماه 

رسي که بيماري پيچيدگي برگ به شدت در با  آزمایشي بر
در   ي بيمارميزان شدت  ،ه بودروي ارقام حساس بروز کرد

به این ترتيب که از .تيمارها مورد ارزیابي قرار گرفت يکليه
چهار جهت طور تصادفي پنج سرشاخه از  هر درخت به

)شمال، جنوب، شرق و غرب( و مرکز جدا گردید. سپس از 
برگ بعدي  20هر سرشاخه بعد از حذف پنج برگ ابتدایي، 

برگ از هر درخت چيده و بررسي شد.  100و در مجموع 
براساس درصد تخميني پوشش لکه  ها شدت بيماري برگ

بندي  به شرو زیردرجه  پنجروي سح  برگ از صفر تا  
 :(1)شکل  (2000ایواسکو و همکاران ) گردید

: 2، درجه  %3تا  %1/0درجه صفر: بدون عالمت، درجه یک: 
%تا 1/25: 4، درجه  %25تا  %1/10: 3، درجه %10تا %  1/3

 %100تا  %1/50: 5، درجه 50%
سپس با استفاده از فرمول زیر نسبت به تعيين درصد 

 شدت بيماري اقدام گردید.

PDS =[ (nivi)  VN]100 
1

PDSدرصد شدت بيماري :، niهاي با  : تعداد نمونه
بيماري مربوط به هر  ي : درجهvi آلودگي مشابه،ي  درجه
: حداکثر V: تعداد کل نمونه مربوط به هر تکرار،N نمونه،
 .آلودگي ي درجه

بيمااري  همچنين تيپ واکنش ارقام هلو و شليل به 
 (2000) همکااران پيچيدگي برگ بر اساس روش ایواسکو و 

 .(2)جدول تعيين شد 

                                                           
1
Percent Disease Severity 

ایان   باه  ،قارار گرفات   تجزیه مرکاب هاي حاصل مورد  داده
منظور ابتادا آزماون یکناواختي واریاانس خحااي آزماایش       
براي دو سال تحت محالعه صورت پذیرفت و سپس تجزیاه  

ميزان  ينتایج حاصل از محاسبه . همچنينمرکب انجام شد
آمااري   يدرصد شدت بيماري باراي هار کارت در برناماه    

SAS (v. 9.1) دار  تجزیه واریانس شدند و با توجه به معني
تيمارهاا باا آزماون چناد       بودن اخاتالف تيمارهاا، مياانگين   

درصاد ماورد مقایساه     یکاي دانکن در سح  احتمال  دامنه
 قرار گرفتند.

 نتایج و بحث
 هااي اول و دوم  مرکاب داده هااي ساال    ينتایج تجزیاه  

نشان داد که اثر ساال، تيماار و تيماار در ساال بار صافت       
 (.   3دار است )جدول  مورد محالعه معني

پیچیدگی  بیماریتج یه واریانس مرکب درصد شد   -3جدول 

 در دو سالبرگ روی اراام هلو و شلیل 

 درجة آقادی منابع تغییرا 
 میانگین مربعا 

 بیماریدرصد شد  

 67/3427 1 سال

 47/147 4 بلوک )سال(

 98/1041** 16 رام

 30/221** 16 رام *سال 

 88/19 64 اشتبای آقمایش

 - 101 کل

 ضریب تغییرا 

)%( 
- 20/29 

 .دار در سطح احتمال یک درصد معنی **
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 ی هلوها درجات مختلف عالیم بیماری پیچیدگی برگ روی برگ -1شکل 

 .به ترتیب از چپ به راست( 5تا  1) درجات 
 

هاااي حاصاال از ارزیااابي  نتااایج تجزیااه واریااانس داده
هار  در هلاو  پيچيدگي بارگ  بيماري واکنش ارقام مختلف به 

نشان داد که ميانگين درصد شدت بيماري دو سال ارزیابي 
 اسااتدار  ارقااام مااورد بررسااي داراي اخااتالف معنااي  در 

در ارقاام  بيمااري  (. مقایسه ميانگين درصد شدت 4)جدول 
بيشاترین ميازان   نشان داد که در سال اول ارزیابي مختلف 

و ساپس جاوالي    2000شدت بيمااري در رقام کاال دساي     
 هرخ داددرصاد(،   66/26و  16/37)به ترتياب معاادل   آلبرتا 

باه  ( Sکه هر دو بار اسااس تياپ واکانش ارقاام، حسااس )      
، سپس ارقام رد اسکين، بي بي گلد، بندي شدند طبقهبيماري 

دار باا   معناي  آمااري  اسپرینگ تایم و آنتوني بدون اختالف

و جوالي آلبرتاا داراي   2000یکدیگر بعد از ارقام کال دسي 
 و ین ميزان شدت بيماري در بين ساایر ارقاام بودناد   بيشتر

بنادي   طبقاه ( MRبر اساس تيپ واکنش ارقام نيماه مقااوم )  
یازده رقام باقيماناده ماورد بررساي همگاي در یاک       شدند. 

از لحاا   ها  گروه آماري قرار گرفتند و شدت بيماري در آن
تيپ واکنش داري نداشت. ولي از لحا   اختالف معنيآماري 
، اساپرینگ کرسات و فایات بسايار     ردهاون ،آمسدنارقام، 

قاارار (Rمقاااوم )در گااروه ارقااام  ي( و بقيااهHRمقاااوم )
مقدار عددي کمترین ميازان شادت بيمااري    از لحا  گرفتند.

و رقام آمسادن    مرباوط باه   ارقام مورد بررساي  ي کليه در
 .  (2شکل  ،4)جدول  درصد بود 5/0برابر 

 

  .تج یة واریانس درصد شد  بیماری پیچیدگی برگ روی اراام هلو و شلیل  -4جدول 

 میانگین مربعاتدرصد شد  بیماری درجة آقادی منابع تغییرا 

 سال دوم سال اول

 86/269 08/25 2 بلوک

 72/967** 55/291** 16 رام

 70/33 48/6 32 اشتبای آقمایش

 - - 50 کل

 19/27 38/27 - )%(ضریب تغییرا  

 .دار در سطح احتمال یک درصد معنی**

 

5 4 3 2 1 
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در ارقااام بيماااري مقایسااه ميااانگين درصااد شاادت  
بيشااترین نشااان داد کااه در سااال دوم ارزیااابي مختلااف 
دار باا   معناي آمااري  شدت بيماري بدون اخاتالف  ميزان 

اسااپرینگ ارقااام در بااه ترتيااب مقاادار عااددي  یکاادیگر 
دیاده  باي باي گلاد و جاوالي آلبرتا    ، 2000تایم،کال دسي 

اساپرینگ تاایم و    از نظر تيپ بندي واکنش ارقام نيز .شد
بااي بااي گلااد و (وHSبساايار حساااس ) 2000کااال دسااي 
کمتارین ميازان شادت    بودناد.  حساس ( S) جوالي آلبرتا

بيماري بدون اختالف معني دار مربوط به ارقام آمسدن، 
رینگ کرسات، ارلاي رد و   ردهاون، ربين، ارلي گلاد، اساپ  

بود ولي از لحا  مقدار عاددي رقام آمسادن    رویال جيم 
 5/0)معااادل  کمتاارین مياازان شاادت بيماااري را داشاات 

 آمسدن، ردهااون . از لحا  واکنش تيپ ارقام نيز درصد(
پيچيادگي بارگ   بيمااري  باه  ( HRبسيار مقاوم ) بينور و

 (.5)جدول  ند.بندي شد گروه

 

 روی اراام هلو و شلیل مقایسة میانگین درصد شد  بیماری ودرصد واوع بیماری پیچیدگی برگ  -5جدول 

 دومسال  اولسال  تیمار

 میانگین درصد

 *شد  بیماری

 تیپ واکنش

 **اراام

 میانگین درصد

 *شد  بیماری

 تیپ واکنش

 **اراام

 a16/37 S ab58/51 HS 2000کال دسی 

 b66/26 S b00/42 S جوالی آلبرتا

 c00/15 MR ab50/49 S بی بی گلد

 c83/14 MR cd00/22 MR رد اسکین 

 c33/13 MR a08/55 HS اسپرینگ تایم

 d91/11 MR cde41/16 MR آنتونی

 d41/5 R cd58/22 MR سان کرسا

 d08/5 R efg41/5 R ارلی گلد

 d75/4 R c41/24 MR ردتاپ

 d58/4 R efg91/10 MR جیم رویال

 d50/4 R fg91/2 HR روبین

 d50/4 R efg75/9 R ارلی رد

 d91/3 R def83/11 MR ورا

 d41/2 HR cd33/22 MR فایا

 d41/2 HR efg25/9 R اسپرینگ کرسا

 d98/1 HR fg18/2 HR ردهاون

 d50/0 HR g5/0 HR آمسدن

 داری ندارند  هایی که دارای حداال یک حرف مشترک در یک ستون هستند، اختالف معنی میانگین *

 )آقمون دانکن در سطح احتمال یک درصد(.

  ** HR= High Resistant, R= Resistant, MR= Middle Resistant, 

                   S= Susceptible, HS= High Susceptible 
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 .های اول و دوم سال طی مورد بررسیاراام  در شد  بیماریمقایسه  -2شکل 

 
دهد در بررسي  ها نشان مي طور که نتایج ارزیابي همان

مذکور   بررسي به بيماريحاضر هي  یک از ارقام مورد 
حساسيت تا مقاومت ایمن نبودند ولي درجات متفاوتي از 

با توجه به نتایج دو سال ارزیابي  .(2)شکل را نشان دادند
سپس و  ، اسپرینگ تایم2000کال دسيارقام  توان گفت مي

و بي بي گلد نسبت به سایر ارقام مورد  جوالي آلبرتا
کایماک و . (2)شکل  بررسي بيشترین حساسيت را داشتند

رقم هلو در ترکيه،  100نيز طي بررسي  ( 2008)همکاران 
رقام حساس به پيچيدگي برگ جوالي آلبرتا را یکي از ا

ارقام آمسدن و ردهاون بيشترین  در مقابل. اند معرفي کرده
مقاومت را نسبت به بيماري پيچيدگي برگ هلو نشان 

م ارقااین با بسياري از تحقيقات مختلف در دنيا که دادند.
را مقاوم و یا نيمه مقاوم به پيچيدگي و آمسدن رد هاون 

)تراندافيرسکو و  دارد اند محابقت برگ معرفي کرده
، کيماک و همکاران 2007، الينگر و همکاران 2006همکاران 

در با  آزمایشي در هر دو  .(1981و ریچي و ورمر  2008
هاي  اولين عالیم بيماري در بهار به شکل لکهسال ارزیابي 

هاي در حال رشد بروز  زرد یا متمایل به قرمز روي برگ
ها برجسته شده و نواحي  کرد. با گذشت زمان این لکه

به در برخي از ارقام  ایجاد شد.در سح  برگ ضخيمي 
ظاهر شد ضخيم، چروکيده و پي  خورده  يها تدریج برگ

اي شده و  هاي به شدت آلوده قهوه برگو در ارقام حساس 

گاهي  . در ارقام بسيار حساسریزش کردندقبل از بلو  
قواره شده و از رشد  متورم، کوتوله و بي هاي جوان شاخه
عالیم مذکور به خوبي باعث  يبروز گسترده .نددمان باز 

تمایز ارقام بسيار حساس و حساس از ارقام مقاوم شده 
 .(3بود )شکل 
هاي متعددي از نواحي مختلف پارورش هلاو در    گزارش

بارگ تنهاا زمااني رخ    دنيا وجود دارند که بيماري پيچيدگي 
هوا سرد و مرطوب باشد  ،ها دهد که در اوایل نمو جوانه مي

و روساي   1995)اگاوا و همکاران  و بارندگي مکرر رخ دهد
وقوع بيمااري و شادت آن باه بارنادگي،     (.2006و همکاران 

طول دوره مرطوب بودن و دما در زماان رطوبات بساتگي    
ر رطوبت نسبي د T. deformansهاي قارچ  دارد. زیرا هاگ

ميلاي   3کنند. حداقل باه ميازان    درصد یا بيشتر رشد مي 95
ساعت و دمااي   5/12مرطوب بودن  يمتر بارندگي با دوره

 سلسيوس الزم اسات تاا بيمااري رخ دهاد     يدرجه 16زیر 
(. بنابراین شرایط آب و هاوایي  2010)توميدیس و همکاران 

هااي   داده يتاثير زیادي در گسترش بيمااري دارد.مقایساه  
دهد کاه در ساال دوم    حاصل از ارزیابي دو سال نشان مي

بررسي، شدت بيماري در غالب ارقام نسابت باه ساال اول    
 2000افزایش یافته است. به عنوان مثال در رقم کاال دساي  

 که در سال اول بيشترین ميازان شادت بيمااري را در باين    
درصاد  16/37کليه ارقام داشت، مقدار عددي شدت بيماري 
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 به بیماری پیچیدگی برگ هلو حساس و مقاوم یاق درختان هلو تصویری -3شکل 

 (ردهاون مقاومرام ، چپ: اسپرینگ تایم حساسرام )راسا:  

 درصاد  58/51بود در حالي که در ساال دوم ایان عادد باه     
اساپرینگ تااایم کااه در سااال دوم  رسايد. همچنااين در رقاام  

 08/55بيشترین ميازان شادت بيمااري را داشاته و معاادل      
بود. به درصد  33/13بود این عدد در سال اول تنها درصد 

رسد در سال دوم، شرایط محيحي براي  این دليل به نظر مي
بنااابراین اساات.  بااوده ترگسااترش عاماال بيماااري مساااعد

در ساال دوم  مقاومت بسياري از ارقاام در برابار بيمااري    
 ،ارلي گلاد  کمتر از سال اول شده بود.با این وجود در ارقام

آمسدن و ردهاون تفاوت قابل مالحظه اي در شدت بيماري 
شادت بيمااري   حتي در رقم روبين دیده نشد وطي دو سال 

دهاد ایان    در سال دوم کمتر از سال اول بود. این نشان ماي 
تحت شرایط مسااعد باراي رشاد و نماو خاود       رقام خاصا

خصاوص   توانند با افزایش فعاليت دفااعي فيزیکاي و باه    مي
اي داشاته   شيميایي در مقابل بيماري مقاومت قابل مالحظاه 

تواناد جهات کنتارل     بنابراین کاشات ایان ارقاام ماي    باشند. 
 آینده اميد بخش باشد.بيماري و ممانعت از گسترش آن در 

سااال  5آنجاکااه در بااا  مااورد بررسااي طااي ماادت  از      

کشي استفاده نشده بود گساترش   گونه قارچ آزمایش از هي 

شادت بيمااري در    يبيماري قابل انتظار باود. اماا مقایساه   

دهاد چنانچاه از ارقاام حسااس باه       ارقام مختلف نشان مي

هااي مناساب    کاش  پاشي با قاارچ  بيماري استفاده شود، سم

صااورت احتمااال طغيااان  غياار ایاانباشااد در  ضااروري مااي

بيماري وجود دارد و خسارت فراواني به باار خواهاد آماد.    

 مثال  ولي چنانچه از ارقام مقاوم به بيماري پيچيادگي بارگ  

شادت بيمااري در حادي     ،استفاده شاود ردهاون و آمسدن 

ردهاون یکي کش باشد. نخواهد بود که نياز به مصرف قارچ

اسات کاه باازار پساندي      از ارقام تجاري و رایاج در ایاران  

تيرماه اسات. گوشات    رخوبي دارد . زمان رسيدن آن اواخ

آن بافتي نرم و زرد رناگ باا کيفيات عاالي دارد. ایان رقام       

مقاومت باالیي به سفيدک سححي داشته و اگر خاوب از آن  

پریماوز و همکااران   ) مراقبت شود به سرما نيز مقاوم است

کااه بااه زودرس اساات تجاااري .آمساادن یااک رقاام  (2011

خصوص در مناطق گرم ساازگاري خاوبي دارد. ایان رقام     

 یا کارم هسته جدا با اندازه متوسط و رنگ گوشت آن سبز 

است. طعم آن شيرین و بسايار خاوش باو     سفيدمتمایل به 
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این رقام باه    است. درخت آن مقاوم و محصول خوبي دارد.

(. 2007)اوهلير و همکاران  رایج استخصوص در استراليا 

رقم مذکور به خصوص در منااطقي کاه بيمااري     کاشت دو

هاا   کش پيچيدگي برگ شایع است باعث کاهش مصرف قارچ

هاا بار    کش شود. به این ترتيب هم از عوارض مضر قارچ مي

محصاوالت کشااورزي و    يسالمت کاربر و مصرف کننده

شود و هام از لحاا  اقتصاادي     محيط زیست جلوگيري مي

 مقرون به صرفه خواهد بود.

 

 گیری کلی نتیجه
از مقاومات   آمسدن و رد هاونتجاري از آنجاکه ارقام 

برخااوردار بيماااري پيچياادگي باارگ قاباال قبااولي در براباار 
کاشت این ارقام باه خصاوص در منااطقي کاه ایان       ،هستند

. ارقام اسپرینگ کرسات،  ارجحيت دارد ،استبيماري شایع 
و در مقابل بهتار   بعد قرار دارند يدر مرجلهروبين فایت و 

، جااوالي آلبرتااا، 2000دسااي اساات از کاشاات ارقااام کااال 
به این ترتياب نيااز    بي بي گلد اجتناب گردد.و اسپرینگ تایم

 یابد. گيري کاهش ميميزان چشم ها به کش به مصرف قارچ
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Abstract 

Leaf curl is a serious disease on peaches and nectarines. Planting of resistant varieties is one of the best 

ways to prevent and control this disease. In this research, 17 peach and nectarine cultivars were 

evaluated for susceptibility to the causative agent of peach leaf curl. The results of the evaluations in 

the first year indicated that, the highest disease severity was related to the Caldesi 2000 and July 

Alberta cultivars, based on the reaction type of cultivars, they were placed in the sensitive group (S). 

Then, Red Skin, Baby Gold, Springtime and Antonia cultivars had the highest disease severity and all 

of them were classified as semi-resistant (MR) cultivars. In contrast, Amesdan, Redhaven, Springcrest 

and Fayette respectively had the lowest severity of the disease, and all were highly resistant (HR). In 

the second year of evaluation, Springtime and Caldesi2000 cultivars had the highest rate of disease 

severity and according to the reaction type of cultivars, both of them classified, highly susceptible 

(HS). Then July Alberta and Baby Gold cultivars were susceptible to disease (S). In contrast, Amesdan, 

Redhaven and Robine cultivars had the lowest severity of disease and according to the type of cultivars 

reaction were classified highly resistant (HR). Therefore, according to the results of two years 

evaluation, it can be said that the cultivars Caldesi2000, Springcrest,then July Alberta and Baby Gold 

are the most susceptible and Amesdan and Redhaven are the highest resistance to the peach leaf curl 

disease. 

Keywords: Control,Resistance, Sphaerothecapannosa , Susceptible, Taphrina deformans. 
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