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چکیده
پيچيدگي برگ یک بيماري مهم در هلو و شليل است.کاشت ارقام مقاوم ،یکي از بهترین روشها جهت پيشگيري و کنترل این
بيماري ميباشد .در بررسي حاضرحساسيت  17رقم هلو وشليل به قارچ عامل بيماري پيچيدگي برگ هلو بررسي گردید.
نتایج ارزیابيها در سال اول ( )1394نشان داد که بيشترین ميزان شدت بيماري مربوط به ارقام کال دسي 2000و جوالي
آلبرتا بود که بر اساس تيپ واکنش ارقام در گروه حساس ( )Sقرار گرفت .سپس ارقام بي بي گلد ،رد اسکين ،اسپرینگ تایم و
آنتوني بيشترین ميزان شدت بيماري را داشتند که همگي بر اساس تيپ واکنش ارقام ،نيمه مقاوم ( )MRطبقهبندي شدند .در
مقابل ،ارقام آمسدن ،ردهاون ،اسپرینگ کرست و فایت به ترتيب کمترین ميزان شدت بيماري را داشته و همگي بسيار مقاوم
( )HRطبقهبندي شدند .در سال دوم ارزیابي ( ،)1395ارقام اسپرینگ تایم و کال دسي  2000بيشترین ميزان شدت بيماري را
داشته و بر اساس تيپ واکنش ارقام هر دو بسيار حساس به بيماري ( ) HSطبقه بندي شدند .ارقام جوالي آلبرتا و بي بي گلد
در رتبهي بعدي قرار داشتند که هر دو حساس به بيماري ( )Sشناخته شدند .در مقابل ،ارقام آمسدن ،ردهاون و روبين
کمترین ميزان شدت بيماري را داشته و بر اساس تيپ واکنش ارقام بسيار مقاوم( )HRبودند .بنابراین با توجه به نتایج دو
سال ارزیابي ميتوان گفت که ارقام کال دسي ،2000اسپرینگ تایم و سپس جوالي آلبرتا و بي بي گلد نسبت به سایر ارقام
مورد بررسي بيشترین حساسيت و ارقام آمسدن و ردهاون بيشترین مقاومت را نسبت به بيماري پيچيدگي برگ هلو دارند.
واژههای کلیدی،Taphrina deformans ،Sphaerotheca pannosa:حساسيت،کنترل ،مقاومت.

مقدمه
1

سابقهي کشت هلوبه  3000سال قبل برميگردد .مبداء
آن چين بوده و سيصد سال قبل از ميالد وارد یونان شده
است (اگاوا و همکاران  .)1995هلو از راههاي تجارت
کوهستاني به ایران آورده شده و به ميوة ایراني مشهور

گردیده است .شليل نوعي هلوي بدون کرک ميباشد که بر
اثر جهش ژن غالب کرکي بودن پوست به ژن مغلوب صاف
بودن پوست ،به وجود آمده است(اگاوا و همکاران .)1995
1

)Prunus persica(L.) Batsch var. nucipersica (Suckow
C.K. Schneid

خبازجلفایی و همکاران

50

مبداء شليل ناشناخته است ولي تاریخچهي آن تقریباً به

این بيماري اغلب برگها را مورد حمله قرار ميدهد ولي

 2000سال قبل برميگردد .هلو و شليل متعلق به جنس

ميتواند جوانهها ،سرشاخهها و به ندرت گلها و ميوهها را

بزرگ پرونوس ،1تيره رُزاسه 2و راسته رُزالز 3هستند .هلو

نيز آلوده کند .برگهایي که تحت تااثيرT. deformansقارار

دو تا سه سال بعد از کشت ،شروع به گل دادن ميکند و

ميگيرند قرمز ،ضخيم و پاي خاورده مايشاوند .بارگهاا

در سال چهارم یا پنجم محصول اقتصادي خود را توليد

ضمن بزرگ شدن طي رشد ،قهوهاي شاده و قبال از بلاو

مينماید .کمتر ميوهاي مانند هلوو شليل یافت ميشود که

ميافتند (سيبانو  .)2012بيماري در فصال بهاار وقتاي دماا

بتواند در شرایط آب و هوایي مختلف پرورش یابد ولي این

بااين  15تااا  20درجااهي سلساايوس (اپتيمااوم  18درجااهي

درختان ،اساساً ميوة مناطق سردسيري بوده و براي

سلسيوس) بوده و هوا نيز مرطوب ميباشد ،بروز مايکناد

شکست خواب زمستاني نياز به  100تا  1000ساعت سرما

(روسي و همکاران  .)2006اگر بيمااري کنتارل نشاود طاي

دارند .با توجه به سازگاري مناسب این درختان در اقليم

چنااد سااال ماايتوانااد باعااث ماارگ درخاات گااردد (ساايبانو

هاي مختلف ایران ،هر ساله بر کشت آنها در کشور افزوده

.)2012شدت بيماري پيچيدگي برگ به حساسيت یا مقاومت

ميشود .پيچيدگي برگ یک بيماري مهم است که هر ساله

رقاام هلااو و شااليل کشاات شااده (شااارما و بادیاااال  1994و

در دنيا خسارت فراواني به محصول هلو و شليل وارد

پاساکال  ،)2010تاراکم اینوکلااوم ،شارایط آب و هااوایي در

ميکند .این بيماري تقریباً در تمام کشورهایي که هلو

زمستان و مدت دورهي بارنادگي در زماان باروز آلاودگي

کاشته ميشود شایع ميباشد (کاواک  ،2005پاسکال و

بسااتگي دارد (کاااواک  .)2005هاار گياااه معمااوالً بااه برخااي

همکاران  2010و سيبانو )2012و باعث کاهش کميت و

بيمارگرهاي خاص مقاوم و باه ساایر بيمارگرهاا حسااس

کيفيت محصول درختان هلو و شليل و همچنين کاهش

5

ميباشند .مقاومت یک گياه به یاک بيمااري ،بياانگر کااهش
6

طول عمر آنهاميشود (شيت .)1995

رشد بيماارگر در گيااه اسات و تحمال باه بيمااري بياانگر

پيچيدگي برگ هلو اولين بار در سال  1821در انگلستان

کاهش بروز عالیم بيماري در گياه عليرغم همان ساح از

مشاهده شد (سيبانو  .)2012عامل این بيماري،

رشد بيمارگر مايباشاد (هاموناد و جاونز  .)2000بايش از

قارچTaphrina deformans(Berk.) Tul.ميباشد .چرخهي

شش هزار رقم هلو در جهان کشت ميشود که درجااتي از

زندگي  T. deformansدو شکلي 4با دو فاز انگلي و

حساسيت به بيماري پيچيادگي بارگ در باين آنهاا وجاود

ساپروفيتي است (اگریوس  .)1988فاز انگلي زماني آغاز

دارد (کيمااک و همکاااران  .)2008حساساايت کمتار بااه ایاان

ميشود که اسپورها در بافتهاي جوان ميزبان با توليد

بيماري ها یکي از اهداف پرورش دهندگان هلو است زیرا در

هيف به کوتيکول نفوذ کرده و بافت بين اپيدرم و سلول

این صورت دیگر نياز به مصرف قارچکشها نيست و یا باا

هاي پارانشيم را مورد حمله قرار ميدهند .فاز انگلي با

مصرف قارچکش در موارد ضاروري مايتاوان بيمااري را

توليد آسکهاي آزاد به اوج خود ميرسد (ميکس .)1935

بهطور کامل کنترل کارد .مقاومات باه پيچيادگي بارگ هلاو

آب و هواي گرم و باراني در اوایل جوانهزني ،شرایط

اولين بار توساط ریاور7در ساال  1906بياان شاد (ریاورز

مناسبي را براي گسترش بيماري فراهم ميکند (کيماک و

 .)1906در دنيا بررسيهاي متعددي روي ارقام مختلف هلو

همکاران .)2008

و شليل جهت تعيين ميزان حساسيت یا مقاومات آنهاا باه
بيماري پيچيدگي برگ انجام شده است .بهطاور کال ،شاليل
1

Prunus
Rosaceae
3
Rosales
4
Dimorphic
2

5

Resistance
6
Tolerance
7
River
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 Early Devilو

نسبت به هلو به بيمااري پيچيادگي بارگ حسااستار اسات

و ارقااام unglo, Diamond Princess,

(ریچي و ورمر  .)1981همچنين ارقام زودرس حساستر از

 Royal Gemرا غير قابل توصايه معرفاي کردناد .همچناين

ارقامي هستند که رشد آنهاا دیرتار آغااز مايشاود .زیارا

ارقااام شااليل  Red Robin, Royal Gloryو Nectared 6

آنها از سرماي زودرس کاه شارایط مناساب باراي باروز

مقاوم به پيچيدگي برگ معرفاي شادند .در ترکياه در ساال

آلودگي است در امان ماي باشاند .باا ایان وجاود برخاي از

 2008از بين حدود  100رقم هلو وشليل ارقام EarlyRed,

ارقام دیرگل نيز به این بيمااري حسااس هساتند (ریچاي و

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
 Yarmasıحسااااااااااس ،ارقاااااااااام  Nemaguardwereو

هيبریدهاي این گياهان به پيچيدگي برگ مورد محالعه قارار

 Precocissimaبسايار مقااوم ،ارقاام Dixigem, Red Dixi

گرفت و نتيجهي حاصله نشان داد که از  85کولتياوار هلاو،

 Red, Red Tab, Glo Havenو Havenنيماه مقااوم ،رقام

هشت کولتيوار به این بيماري مقااوم بودناد (الکسااندري و

 Shestaبسيار حساس و تمام ارقام شليل مورد بررساي از

فيليااپ .)1975در سااال  1981در کاروليناااي شاامالي رقاام

جمله Crimson Cold, Independence, Spring Red, June

Redhavenمتحمل و رقام  Red Skinحسااس و یاا بسايار

 Nec-6, Bertaو  Nec-8حساس به پيچيدگي بارگ معرفاي

حساس به پيچيدگي برگ معرفي شادهاناد (ریچاي و ورمار

شاادند (کيماااک و همکاااران  .)2008در ایااران تاااکنون هااي

 .)1981طااي یااک محالعااه در روماااني  16منبااع ژنتيکااي از

بررسي در این مورد صاورت نگرفتاه اسات .در محالعاهي

درختان هلو و شليل به دست آمد که مقاوم باه قاارچ هااي

حاضر نحاوهي واکانش  17رقام تجااري هلاو و شاليل در

Cytospor

مقابل عامال بيمااري پيچيادگي بارگ ماورد ارزیاابي قارار

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

Sphaerotheca pannosa var.persicaeو

 acinctaبودند (باالن و همکاران  .)1994در ساال  1997در

گرفته است.

استراليا به دنبال بررساي مقاومات حادود  50کولتياوار از
هلو و شليل به بيماري پيچيدگي بارگ ،ارقاام هلاو ،Nerine

مواد و روشها

 Loring ، Redhaven ، Stark Early gloو ارقااام شااليل

آماده سازی و کاشت نهالها

Nectarose

در سال  1390تعاداد  1000هساتهي هلاو در خزاناهاي

 INRA 1813بااه عنااوان ارقااام مناسااب معرفااي شااد

واقع در استان البرز کشت شدند .هستهها طي فصول پااييز

 Nectared 6 ، Stark sunglo ،NJN 71و

1

(سينکوویتز و همکاران  .)1997ایواسکو و همکاران ()2000

و زمستان مراحل استراتيفيه طبيعي را گذرانده و در بهاار

در روماني ارقام  Springcrestو  Loringرا حساس ،ارقاام

سبز شدند .آبياري به فاصالهي  7-10روز در طاول فصال

 Hale Havenو  Cardinalرا نيمه مقاوم و ارقام Favorita

زراعااي انجااام گرفاات .کااوددهي بااا کااود اوره بااه صااورت

 Armgold, Dixon 1 Moretini, June Goldو
Madeleineرا مقاااوم بااه بيماااري پيچياادگي باارگ معرفااي

پاششي در مسير آبراه جهت تقویت رشد رویشي صاورت
پذیرفت .سال بعد پایههاي بذري هلو در نهالستان کشات و

کاردهاناد .در محالعاهي دیگاري ارقاام Catherine Sel.1,

 Golden Jubileeو  Redhavenمقااوم باه پيچيادگي بارگ

 .1خوابانیدن بذر یا استراتیفیه کردن ،عباار

اساا اق اارار دادن

کافی در داخل الیههای ماسه یاا خا ی یاا

معرفااي گردیااده اساات (تراندافيرسااکو و همکاااران .)2007

بذور و هسته ها به مد

الينگرو همکاران ( )2007ارقاام هلاوي Redhaven, Sweet

پیا مرطوب در محیط سرد (بین  1-7درجهی سانتیگراد) کاه باه

 haven, Redcal, Benedikte and Mireilleاز لحااا

منظور شکستن خواب بذور و هستهی میویجا

مقاومت به بيماري پيچيدگي برگ قابل توصيه براي کاشات

میرود (منیعی .)1369

سردسیری باه کاار
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پس از اتمام دوران قرنحينه ،با ارقام مورد بررساي هلاو و

ميشود بنابراین آلاودگي مصانوعي باا ایان قاارچ در دنياا

شليل پيوند از نوع Tزده شدند .دو ساال بعاد ،نهاالهاا باه

رایج نيست .در منحقهي مورد آزمایش نيز سابقهي آلودگي

زمين اصلي واقع در مرکز تحقيقات و منابع طبيعاي اساتان

به بيماري پيچيدگي برگ وجود داشت به همين دليل صارفاً

گلستان ،شهر گرگان منتقل شدند و برابر نقشهي تصاادفي،

جهت یکنواختي آلودگي از آلاوده ساازي طبيعاي باه روش

در قالااب طاارو بلااوکهاااي کاماال تصااادفي کشاات گردیااد.

پاسکال و همکاران( )1998استفاده شد .بار ایان اسااس در

فاصلهي نهالها از هم دو متر و تيمارهاي آزمایش به شرو

با آزمایشي بعد از هر شش اصله نهال مربوط به آزمایش

جدول  1منظور گردید .هر تيماار شاامل ساه تکارار و هار

یک نهال هلو از رقم اسپرینگ تایم که حسااس باه بيمااري

تکرار شامل دو اصله نهال از یک رقم در نظر گرفته شد .از

پيچيدگي برگ ميباشد ،کاشته شاد تاا آلاودگي طبيعاي باه

آنجاکه قارچ T. Deformansدر شرایط آزمایشگاهي بسيار

طور مستمر در مدت زمان طوالني (تمام فصل زراعاي) باه

سخت رشد است و از طرفي در شرایط محيحي مسااعد باه

طور یکنواخت صورت گيرد.

راحتي روي هلو و شليل به ویژه در ارقام حساس مستقر
جدول  – 1تیمارهای آقمایش ارقیابی مقاوما اراام هلو و شلیل به بیماری پیچیدگی برگ هلو.
رنگ گوشا

قمان رسیدگی

ردیف

نام رام

اواسط خرداد

1

اسپرینگ کرسا )(Springcrest

قرد

2

روبین )(Robine

سفید متمایل به کرم

اواسط تیر

3

ورا )(Vera

قرد

-

4

رد هاون )(Redhaven

قرد

اوایل مرداد

5

ارلی رد )(Early Red

قرد نارنجی

اوایل تیر

6

رویال جیم )(Royal gem

قرد نارنجی

اواخر تیر

7

ارلی گلد )(Early gold

قرد نارنجی

اوایل مرداد

8

سان کرسا )(Suncrest

قرد

اوایل مرداد

9

بی بی گلد )(Baby Gold

قرد

اواخر مرداد

10

جوالی آلبرتا )(July elberta

قرد نارنجی

اواخر مرداد

11

آمسدن )(Amesdan

سفید متمایل به کرم

اوایل تیر

12

رد اسکین )(Red Skin

قرد

اوایل شهریور

13

کالدسی (Caldesi2000) 2000

قرد

خرداد

14

اسپرینگ تایم )(Springtime

گوشا سفید

15

فایا )(Fayette

کرم

اواخر مرداد

16

آنتونی )(Antonia

سفید

-

17

رد تاپ )(Redtop

قرد

اوایل مرداد

 23اردیبهشتمای تا
اواخر اردیبشها

53

ارزیابی مقاومت برخی از ارقام رایج هلو و شلیل در ایران ...

جدول  -2تیپبندی واکنش اراام هلو و شلیل به بیماری پیچیدگی برگ هلو.
درجه

درصد شد

سطح حساسیا

بیماری

ایمن ()I

صفر

بدون عالیم

1

 0/1تا 3

مقاوما باال ()HR

2

 3/1تا 10

مقاوم()R

3

 10/1تا 25

نیمه مقاوم()MR

4

 25/1تا 50

حساس()S

5

 50/1تا 100

بسیار حساس()HS

داده هاي حاصل مورد تجزیه مرکاب قارار گرفات ،باه ایان

ارزیابی بیماری پیچیدگی برگ
در اواخر اردیبهشت ماه سالهاي  1394و 1395

منظور ابتادا آزماون یکناواختي واریاانس خحااي آزماایش

بررسي که بيماري پيچيدگي برگ به شدت در با آزمایشي

براي دو سال تحت محالعه صورت پذیرفت و سپس تجزیاه

روي ارقام حساس بروز کرده بود ،ميزان شدت بيماري در

مرکب انجام شد .همچنين نتایج حاصل از محاسبهي ميزان

کليهي تيمارها مورد ارزیابي قرار گرفت.به این ترتيب که از

درصد شدت بيماري باراي هار کارت در برناماهي آمااري

هر درخت بهطور تصادفي پنج سرشاخه از چهار جهت

) SAS (v. 9.1تجزیه واریانس شدند و با توجه به معنيدار

(شمال ،جنوب ،شرق و غرب) و مرکز جدا گردید .سپس از

بودن اخاتالف تيمارهاا ،مياانگين تيمارهاا باا آزماون چناد

هر سرشاخه بعد از حذف پنج برگ ابتدایي 20 ،برگ بعدي

دامنه اي دانکن در سح احتمال یک درصاد ماورد مقایساه

و در مجموع  100برگ از هر درخت چيده و بررسي شد.

قرار گرفتند.

شدت بيماري برگها براساس درصد تخميني پوشش لکه

نتایج و بحث

روي سح برگ از صفر تا پنج به شرو زیردرجهبندي

نتایج تجزیاهي مرکاب داده هااي ساالهااي اول و دوم

گردید (ایواسکو و همکاران ( )2000شکل :)1

نشان داد که اثر ساال ،تيماار و تيماار در ساال بار صافت

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

مورد محالعه معنيدار است (جدول .)3

 % 3/1تا  ،%10درجه  %10/1 :3تا  ، %25درجه %25/1 :4تا

جدول  -3تج یه واریانس مرکب درصد شد

 ،%50درجه  %50/1 :5تا %100

بیماری پیچیدگی

برگ روی اراام هلو و شلیل در دو سال

سپس با استفاده از فرمول زیر نسبت به تعيين درصد
شدت بيماري اقدام گردید.

منابع تغییرا

درجة آقادی

میانگین مربعا
درصد شد

بیماری

PDS =[ (nivi)  VN]100
 :PDS1درصد شدت بيماري :ni ،تعداد نمونههاي با

سال

1

3427/67

بلوک (سال)

4

147/47

درجهي آلودگي مشابه :vi ،درجهي بيماري مربوط به هر

رام

16

نمونه :N ،تعداد کل نمونه مربوط به هر تکرار :V،حداکثر

سال * رام

16

اشتبای آقمایش

64

19/88

کل

101

-

-

29/20

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

ضریب تغییرا
()%

تعيين شد (جدول .)2

** معنیدار در سطح احتمال یک درصد.
Percent Disease Severity

1

**

1041/98

**

221/30
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5

3

4

2

1

شکل  -1درجات مختلف عالیم بیماری پیچیدگی برگ روی برگهای هلو
( درجات  1تا  5به ترتیب از چپ به راست).
نتااایج تجزیااه واریااانس دادههاااي حاصاال از ارزیااابي

یکدیگر بعد از ارقام کال دسي  2000و جوالي آلبرتاا داراي

واکنش ارقام مختلف به بيماري پيچيدگي بارگ هلاو در هار

بيشترین ميزان شدت بيماري در بين ساایر ارقاام بودناد و

دو سال ارزیابي نشان داد که ميانگين درصد شدت بيماري

بر اساس تيپ واکنش ارقام نيماه مقااوم ( )MRطبقاهبنادي

در ارقااام مااورد بررسااي داراي اخااتالف معناايدار اساات

شدند .یازده رقام باقيماناده ماورد بررساي همگاي در یاک

(جدول  .)4مقایسه ميانگين درصد شدت بيمااري در ارقاام

گروه آماري قرار گرفتند و شدت بيماري در آنها از لحاا

مختلف در سال اول ارزیابي نشان داد که بيشاترین ميازان

آماري اختالف معنيداري نداشت .ولي از لحا تيپ واکنش

شدت بيمااري در رقام کاال دساي  2000و ساپس جاوالي

ارقام ،آمسدن ،ردهاون ،اساپرینگ کرسات و فایات بسايار

آلبرتا (به ترتياب معاادل  37/16و  26/66درصاد) ،رخ داده

مقاااوم ( )HRو بقيااهي ارقااام در گااروه مقاااوم ()Rقاارار

که هر دو بار اسااس تياپ واکانش ارقاام ،حسااس ( )Sباه

گرفتند.از لحا مقدار عددي کمترین ميازان شادت بيمااري

بيماري طبقهبندي شدند ،سپس ارقام رد اسکين ،بي بي گلد،

در کليهي ارقام مورد بررساي مرباوط باه رقام آمسادن و

اسپرینگ تایم و آنتوني بدون اختالف آمااري معنايدار باا

برابر  0/5درصد بود (جدول  ،4شکل .)2

جدول  -4تج یة واریانس درصد شد
منابع تغییرا

بیماری پیچیدگی برگ روی اراام هلو و شلیل.

درجة آقادی

بلوک

2

رام

16

میانگین مربعاتدرصد شد

بیماری

سال اول

سال دوم

25/08

269/86

**

291/55

**

967/72

اشتبای آقمایش

32

6/48

33/70

کل

50

-

-

-

27/38

27/19

ضریب تغییرا

()%

**معنیدار در سطح احتمال یک درصد.
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مقایسااه ميااانگين درصااد شاادت بيماااري در ارقااام

بيماري بدون اختالف معني دار مربوط به ارقام آمسدن،

مختلااف در سااال دوم ارزیااابي نشااان داد کااه بيشااترین

ردهاون ،ربين ،ارلي گلاد ،اساپرینگ کرسات ،ارلاي رد و

ميزان شدت بيماري بدون اخاتالف آمااري معنايدار باا

رویال جيم بود ولي از لحا مقدار عاددي رقام آمسادن

یکاادیگر بااه ترتيااب مقاادار عااددي در ارقااام اسااپرینگ

کمتاارین مياازان شاادت بيماااري را داشاات (معااادل 0/5

تایم،کال دسي  ،2000باي باي گلاد و جاوالي آلبرتادیاده

درصد) .از لحا واکنش تيپ ارقام نيز آمسدن ،ردهااون

شد .از نظر تيپ بندي واکنش ارقام نيز اساپرینگ تاایم و

و روبين بسيار مقاوم ( )HRباه بيمااري پيچيادگي بارگ

کااال دسااي  2000بساايار حساااس ()HSوبااي بااي گلااد و

گروهبندي شدند( .جدول .)5

جوالي آلبرتا ( )Sحساس بودناد .کمتارین ميازان شادت
بیماری ودرصد واوع بیماری پیچیدگی برگ روی اراام هلو و شلیل

جدول  -5مقایسة میانگین درصد شد

سال اول

تیمار

میانگین درصد
شد

بیماری*

سال دوم

تیپ واکنش
اراام**

میانگین درصد
شد

بیماری*

تیپ واکنش
اراام**

کال دسی 2000

37/16a

S

51/58ab

HS

جوالی آلبرتا

26/66b

S

42/00b

S

بی بی گلد

15/00c

MR

49/50ab

S

رد اسکین

14/83c

MR

22/00cd

MR

اسپرینگ تایم

13/33c

MR

55/08a

HS

آنتونی

11/91d

MR

16/41cde

MR

سان کرسا

5/41d

R

22/58cd

MR

ارلی گلد

5/08d

R

5/41efg

R

ردتاپ

4/75d

R

24/41c

MR

رویال جیم

4/58d

R

10/91efg

MR

روبین

4/50d

R

2/91fg

HR

ارلی رد

4/50d

R

9/75efg

R

ورا

3/91d

R

11/83def

MR

فایا

2/41d

HR

22/33cd

MR

اسپرینگ کرسا

2/41d

HR

9/25efg

R

ردهاون

1/98d

HR

2/18fg

HR

آمسدن

0/50d

HR

0/ 5g

HR

*میانگین هایی که دارای حداال یک حرف مشترک در یک ستون هستند ،اختالف معنیداری ندارند
(آقمون دانکن در سطح احتمال یک درصد).
** HR= High Resistant, R= Resistant, MR= Middle Resistant,
S= Susceptible, HS= High Susceptible
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سال اول

a

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

b

۴۰

شدت بيماري

c d

c

c

g

efg fg
fg

def efg efg efg

cde

cd cd cd

c

۳۰
۲۰
۱۰

کال دسی ۲۰۰۰
جوالي آلبرتا
بی بی گلد
رد اسکين
اسپرينگ تايم
آنتونی
سان کرست
ارلی گلد
ردتاپ
رويال جيم
روبين
ارلی رد
ورا
فايت
اسپرينگ کرست
ردهاون
آمسدن

روبين
ردهاون
آمسدن

آنتونی
ورا
رويال جيم
ارلی رد
اسپرينگ کرست
ارلی گلد

اسپرينگ تايم

کال دسی ۲۰۰۰
بی بی گلد
جوالي آلبرتا
ردتاپ
سان کرست
فايت
رد اسکين

۰

ارقام

ارقام

شکل  -2مقایسه شد

۵۰

بیماری در اراام مورد بررسی طی سالهای اول و دوم.

همانطور که نتایج ارزیابيها نشان ميدهد در بررسي

قبل از بلو ریزش کردند .در ارقام بسيار حساس گاهي

حاضر هي یک از ارقام مورد بررسي به بيماري مذکور

شاخههاي جوان متورم ،کوتوله و بيقواره شده و از رشد

ایمن نبودند ولي درجات متفاوتي از حساسيت تا مقاومت

باز ماندند .بروز گستردهي عالیم مذکور به خوبي باعث

را نشان دادند(شکل  .)2با توجه به نتایج دو سال ارزیابي

تمایز ارقام بسيار حساس و حساس از ارقام مقاوم شده

ميتوان گفت ارقام کال دسي ،2000اسپرینگ تایم و سپس

بود (شکل .)3

جوالي آلبرتا و بي بي گلد نسبت به سایر ارقام مورد

گزارشهاي متعددي از نواحي مختلف پارورش هلاو در

بررسي بيشترین حساسيت را داشتند (شکل  .)2کایماک و

دنيا وجود دارند که بيماري پيچيدگي بارگ تنهاا زمااني رخ

همکاران ( )2008نيز طي بررسي  100رقم هلو در ترکيه،

مي دهد که در اوایل نمو جوانهها ،هوا سرد و مرطوب باشد

جوالي آلبرتا را یکي از ارقام حساس به پيچيدگي برگ

و بارندگي مکرر رخ دهد (اگاوا و همکاران  1995و روساي

معرفي کردهاند .در مقابل ارقام آمسدن و ردهاون بيشترین

و همکاران .)2006وقوع بيمااري و شادت آن باه بارنادگي،

مقاومت را نسبت به بيماري پيچيدگي برگ هلو نشان

طول دوره مرطوب بودن و دما در زماان رطوبات بساتگي

دادند.این با بسياري از تحقيقات مختلف در دنيا که ارقام

دارد .زیرا هاگهاي قارچ  T. deformansدر رطوبت نسبي

رد هاون و آمسدن را مقاوم و یا نيمه مقاوم به پيچيدگي

 95درصد یا بيشتر رشد ميکنند .حداقل باه ميازان  3ميلاي

برگ معرفي کردهاند محابقت دارد (تراندافيرسکو و

متر بارندگي با دورهي مرطوب بودن  12/5ساعت و دمااي

همکاران  ،2006الينگر و همکاران  ،2007کيماک و همکاران

زیر  16درجهي سلسيوس الزم اسات تاا بيمااري رخ دهاد

 2008و ریچي و ورمر  .)1981در با آزمایشي در هر دو

(توميدیس و همکاران  .)2010بنابراین شرایط آب و هاوایي

سال ارزیابي اولين عالیم بيماري در بهار به شکل لکههاي

تاثير زیادي در گسترش بيمااري دارد.مقایساهي داده هااي

زرد یا متمایل به قرمز روي برگهاي در حال رشد بروز

حاصل از ارزیابي دو سال نشان ميدهد کاه در ساال دوم

کرد .با گذشت زمان این لکهها برجسته شده و نواحي

بررسي ،شدت بيماري در غالب ارقام نسابت باه ساال اول

ضخيمي در سح برگ ایجاد شد .در برخي از ارقام به

افزایش یافته است .به عنوان مثال در رقم کاال دساي2000

تدریج برگهاي ضخيم ،چروکيده و پي خورده ظاهر شد

که در سال اول بيشترین ميازان شادت بيمااري را در باين

و در ارقام حساس برگهاي به شدت آلوده قهوهاي شده و

کليه ارقام داشت ،مقدار عددي شدت بيماري  37/16درصاد

شدت بيماري

b

۴۰
۳۵
۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

سال دوم

ab ab

a

۶۰

57

ارزیابی مقاومت برخی از ارقام رایج هلو و شلیل در ایران ...

شکل  -3تصویری اق درختان هلوی حساس و مقاوم به بیماری پیچیدگی برگ هلو
(راسا :رام حساس اسپرینگ تایم ،چپ :رام مقاوم ردهاون)

بود در حالي که در ساال دوم ایان عادد باه  51/58درصاد
رسايد .همچنااين در رقاام اساپرینگ تااایم کااه در سااال دوم
بيشترین ميازان شادت بيمااري را داشاته و معاادل 55/08
درصد بود این عدد در سال اول تنها  13/33درصد بود .به
این دليل به نظر ميرسد در سال دوم ،شرایط محيحي براي

بيماري قابل انتظار باود .اماا مقایساهي شادت بيمااري در
ارقام مختلف نشان مي دهاد چنانچاه از ارقاام حسااس باه
بيماري استفاده شود ،سمپاشي با قاارچکاشهااي مناساب
ضااروري ماايباشااد در غياار ایاانصااورت احتمااال طغيااان
بيماري وجود دارد و خسارت فراواني به باار خواهاد آماد.

گسااترش عاماال بيماااري مساااعدتر بااوده اساات .بنااابراین

ولي چنانچه از ارقام مقاوم به بيماري پيچيادگي بارگ مثال

مقاومت بسياري از ارقاام در برابار بيمااري در ساال دوم

ردهاون و آمسدن استفاده شاود ،شادت بيمااري در حادي

کمتر از سال اول شده بود.با این وجود در ارقام ارلي گلاد،

نخواهد بود که نياز به مصرف قارچکش باشد.ردهاون یکي

آمسدن و ردهاون تفاوت قابل مالحظه اي در شدت بيماري
طي دو سال دیده نشد ودر رقم روبين حتي شادت بيمااري
در سال دوم کمتر از سال اول بود .این نشان مايدهاد ایان
ارقام خاص تحت شرایط مسااعد باراي رشاد و نماو خاود

از ارقام تجاري و رایاج در ایاران اسات کاه باازار پساندي
خوبي دارد  .زمان رسيدن آن اواخر تيرماه اسات .گوشات
آن بافتي نرم و زرد رناگ باا کيفيات عاالي دارد .ایان رقام

مي توانند با افزایش فعاليت دفااعي فيزیکاي و باهخصاوص

مقاومت باالیي به سفيدک سححي داشته و اگر خاوب از آن

شيميایي در مقابل بيماري مقاومت قابل مالحظاهاي داشاته

مراقبت شود به سرما نيز مقاوم است (پریماوز و همکااران

باشند .بنابراین کاشات ایان ارقاام مايتواناد جهات کنتارل

.)2011آمساادن یااک رقاام تجاااري زودرس اساات کااه بااه

بيماري و ممانعت از گسترش آن در آینده اميد بخش باشد.
از آنجاکااه در بااا مااورد بررسااي طااي ماادت  5سااال

خصوص در مناطق گرم ساازگاري خاوبي دارد .ایان رقام

آزمایش از هي گونه قارچکشي استفاده نشده بود گساترش

هسته جدا با اندازه متوسط و رنگ گوشت آن سبز یا کارم
متمایل به سفيد است .طعم آن شيرین و بسايار خاوش باو
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 این رقام باه. درخت آن مقاوم و محصول خوبي دارد.است

از آنجاکه ارقام تجاري آمسدن و رد هاون از مقاومات

.)2007 خصوص در استراليا رایج است (اوهلير و همکاران

قاباال قبااولي در براباار بيماااري پيچياادگي باارگ برخااوردار

کاشت دو رقم مذکور به خصوص در منااطقي کاه بيمااري

 کاشت این ارقام باه خصاوص در منااطقي کاه ایان،هستند
، ارقام اسپرینگ کرسات. ارجحيت دارد،بيماري شایع است
فایت و روبين در مرجلهي بعد قرار دارند و در مقابل بهتار

پيچيدگي برگ شایع است باعث کاهش مصرف قارچکشهاا
 به این ترتيب هم از عوارض مضر قارچکشهاا بار.ميشود

، جااوالي آلبرتااا،2000اساات از کاشاات ارقااام کااالدسااي

سالمت کاربر و مصرف کنندهي محصاوالت کشااورزي و

 به این ترتياب نيااز.اسپرینگ تایم وبي بي گلد اجتناب گردد

محيط زیست جلوگيري مي شود و هام از لحاا اقتصاادي

.به مصرف قارچکشها بهميزان چشمگيري کاهش ميیابد

.مقرون به صرفه خواهد بود
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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.

