اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،2تابستان9318
گی 

ارزیابی گلخانهای مقاومت به بیماری لکهبرگی سرکوسپورایی ()Cercospora beticola
در برخی ارقام چغندرقند
زهراجودی،9سودابهجهانبخش،*2مهدیداوری،2علیعبادی3وقاسمپرمون

4

 -9کارشناسیارشداصالحنباتات،دانشکدهکشاورزیومنابعطبیعی،دانشگاهمحققاردبیلی،اردبیل،ایران
* -2نویسنده مسوول:دانشیار،دانشکدهکشاورزیومنابعطبیعی،دانشگاهمحققاردبیلی،اردبیل،ایران()jahanbakhsh@uma.ac.ir
 -3استاد،دانشکدهکشاورزیومنابعطبیعی،دانشگاهمحققاردبیلی،اردبیل،ایران
 -4استادیار،دانشکدهکشاورزیومنابعطبیعی،دانشگاهمحققاردبیلی،اردبیل،ایران



تاریخدریافت17/99/22:تاریخپذیرش18/76/77:

چکیده
لکهبرگی سرکوسپورایی از بیماریهای برگی مهم چغندرقند میباشد که در برخی مناطق خسارتهایی را در این
محصول وارد میسازد .به منظور بررسی مقاومت ارقام متداول چغندرقند در مقابل این بیماری ،مطالعهای به
صورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت .فاکتورهای آزمایشی شامل بیماری
لکهبرگی سرکوسپورایی در دو سطح (شاهد و بیمار) و  11رقم چغندرقند ( Cesira, Lisetta, Antek, BTS 853,
 )Merak, Yasmene, Qualita, SB16, 25447-79, 25448-79, HI 0063بود .صفات مورد اندازهگیری شامل
دوره نهفتگی ،روز ظهور عالیم ،تعداد لکه ،قطر لکه و درصد آلودگی بوته بود .نتایج حاصل از این بررسی نشان
داد که بین مقاومت به بیماری و دوره نهفتگی و همچنین سایر صفات مورد بررسی ارتباط مستقیمی وجود داشت،
بهطوری که ارقام متحمل به بیماری ،طوالنیترین دوره نهفتگی ،کمترین تعداد لکه ،کمترین درصد آلودگی بوته
و رقم حساس کوتاهترین دوره نهفتگی ،بیشترین تعداد لکه و بیشترین درصد آلودگی بوته را داشتند .بر این اساس،
رقم  HI 0063بهعنوان اولین گروه در تجزیه خوشهای بهعنوان حساسترین رقم و ارقام  25447 ،SB16و
 Merakدر گروه چهارم بهعنوان ارقام متحمل دستهبندی شدند.

کلیدواژهها :چغندرقند ،مقاومت به  ،Cercospora beticolaدوره نهفتگی ،قطر لکه ،درصد آلودگی بوته

مقدمه

جهانکشتمیشود( .)Cooke and Scott, 1993

چغندرقند یکی از محصوالت مهم اقتصادی کشور

چغندرقند تحت تاثیر طیف وسیعی از عوامل زنده

است که بهعنوان یکی از منابع عمده تولید قند و شکر

قارچی،باکتریایی،ویروسیونماتدهاقرارمیگیرد،ولی

محسوبمیشود.عالوهبرشکربهعنوانفرآوردهاصلی،

مهمترین بیماری در اغلب مناطق کشت آن لکهبرگی

محصوالتمتعددیمانندمالس،ازآناستحصالمیشود

سرکوسپورایی ( )Cercospora leaf spotاست

( .)Burzi et al., 2008; Lartey, 2003حدود یک

( )Rossi et al., 2000که در مناطق گرم و مرطوب

آنها کشت
چهارمشکرجهاندرمناطقیکهنیشکردر 

شیوعداردوخسارتقابلتوجهیازنظرکمیوکیفی

بهوسیله این محصول تولید میگردد
نمیشود  ،

به زراعـت چغندرقنـد وارد میکند ( Rossi et al.,

( .)Draycott, 2006چغندرقند گیاهی مناسب مناطق

 .)2000خسارتناشیازاینبیماریباکاهشدروزن

معتدلاستکهامروزهبهاستثنایاسترالیادربقیهقارههای

ریشه و محتوای شکر که منجر به پایین آمدن عملکرد
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ریشه و شکر سفید استحصالی میشود ،همراه است

شناسایی تتراپلویید متحمل به بیماری لکهگرد برگ و

( .)Rossi et al., 2000ازطـرفدیگـرافـزایشامالح

ساقهرویدرچغندرقند نشان دادندکه هیبرید  *Jot18

یاموادغیرقندیبهویژهسدیم،پتاسیموازتمضرباعث

 SB17و  SB17*B65Tدر شرایط دزفول کمترین

کاهشارزشصنعتیچغندرقندمیشـود ( Shane and

شدت آلودگی به بیماری لکهبرگی و کمترین میزان

 .)Teng,در ایران ،بیماری لکهبرگی

ساقهرویراد اشتند.درشرایطاقلیمیکرجنیزهیبرید

سرکوسپورایی ابتدا توسط اسفندیاری در سال 9326

شترین عملکرد شکر (7/93
 SB17*B65Tدارای بی 

جمعآوری و سپس از مناطق اردبیل ،بندرعباس،

تن در هکتار) بود و پیشنهاد کردند که میتوان از

خوزستان ،بجنورد ،سواحل دریای خزر ،کازرون،

گردهافشان تتراپلوئید  B65Tدر برنامههای اصالحی

خرمآباد،خوی،خراسانوارومیهگزارششد( Ershad,


بهمنظور تهیه رقم متحمل به بیماری لکهگرد برگ و


عاملبیماریلکهبرگی Cercospora beticola

.)2010

ساقهرویمناسبکشتپاییزهبهرهبرد .

1992

 Sacc.است که تحت شرایط اقلیمی مساعد موجب

نهسازی ارزیابی
) Abbasi et al. (2002در بهی 

نابودی برگها میشود .گیاهان آلوده با تولید سریع

مزرعهای مقاومت ارقام چغندرقند نسبت به بیماری

برگ های جدید  نسبت به این پدیده واکنش نشان

لکهبرگی سرکوسپورایی در  92رقم چغندرقند نشان


میدهندکهاینبرگهانیزبهنوبهخود آلودهشدهواز

دادند که در مرحله پیشرفته بیماری ،برگهای ارقام

بین میروند؛ در نتیجه عملکرد به شدت افت میکند

بهشدت آلوده شده و از بین رفتند و درنتیجه،
حساس  

( .)Rossi et al., 2000

گیاه تحریک شده و تولید برگهای جدید کرد و این

قارچ  Cercospora beticolaبهچغندرقندزراعی

برگها قبل از اینکه به رشد کامل برسند ،نسبت به

و گونههای وحشی چغندر ،اسفناج ،تاجخروس،

بیماری مقاومت نسبی داشتند .در تحقیق آنها حداکثر

آتریپلکس ،سلمک و بارهنگ حمله میکند (Siloh-

آلودگیدررقمRangerدیدهشدوازرقمHM1832

 .)Suh et al., 1994میسلیومآنداخلاپیدرمییازیر

مایهقارچیزیاددراوایلفصلبه
حساستربودوباتولید 

روزنهای و رنگ آن قهوهای تا قهوهای تیره میباشد

اشاعه بیماری در مزرعه کمک کردAbbasi and  .

( .)Groenewald et al., 2013زمستانگذرانی این

) Mahmoodi (2009نیز در مطالعه واکنش ارقام

قارچ بهصورت استروما در بقایای آلوده چغندرقند

چغندرقند به جدایههای قارچ عامل بیماری لکهگرد

صورت میگیرد و کنیدیومهای تولید شده روی این

جدایهیC. beticolaازاستانهایمختلفرا

برگ94،

ساختار،زادمایهاولیهدرطیفصلرویشیبعدیرافراهم

آنها نشاندادکهارقاماز
موردبرسیقراردادندونتایج  

میکنند( .)Pool and McKay, 1916

نظرشدتآلودگیودورهنهفتگیاختالفمعنیداری

امروزه مدیریت بیماری از طریق اعمال روشهای

با یکدیگر داشتند Vogel et al. (2018) .در بررسی

زراعی ( ،)Windels et al., 1998استفاده از ارقام

مقاومت واریتههایمختلف بهلکهبرگیبیانکردند که

مقاوم ( )Setiawan et al., 2000و پاشیدن سموم

گونههایحساسدارایشدتبیماریبیشتریبودهواز

شیمیایی ( )Lartey, 2003صورتمیگیرد.استفادهاز

نظر کاهش سطح برگ فتوسنتزی نسبت به گروهای

ارقاممقاومبهترینومطمئنترینروشکنترلبیماریبوده

مقاوم باالتر بودند ،همچنین این واریتهها تلفات نسبی

و به دلیل اقتصادی و زیست محیطی بر کنترل شیمیایی

عملکردشکرسفیدبیشترینشاندادند .

ارجحیتدارد ( Koch and Jung, 2000; Miller et

با توجه به این که استان اردبیل یکی از قطبهای

 Aghaei Zadeh et al. (2015) .)al., 1994با

کشتچغندرقنددرایرانمیباشد،اینمطالعهباهدف

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،2تابستان9318
گی 
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یافتن ارقام مقاوم و حساس چغندرقند نسبت به بیماری

سال  9312در دانشگاه محقق اردبیلی به اجرا در آمد.

لکهبرگیسرکوسپوراییانجامگرفت .

آزمایشبهصورتگلخانهایوبهصورتکشتگلدانی
صورتگرفتو درهرگلدانیکبوتهکشتشد .در

مواد و روشها

اینمطالعه ،ازیازدهرقمچغندرقندبرایبررسیمقاومت

بهمنظورارزیابیمقاومتارقاممختلفچغندرقند به
بیماری لکهبرگی سرکوسپورایی ،یک آزمایش
فاکتوریل درقالب بلوککاملتصادفیدر 4تکراردر

بهاینبیماری،استفادهشد.مشخصاتاینیازدهرقمکه
از موسسه تحقیقات و اصالح بذر چغندرقند تهیه شده
بود،درجدول9آمدهاست .


جدول  -1مشخصات ارقام مختلف چغندرقند برای بررسی مقاومت به لکه برگی سرکوسپورایی
Table 1- Characteristics of different cultivars of sugar beet used to study their resistance to
Cercospora leaf spot
 Row
 Cultivar name
 Combination type
1
Cesira
 monogram hybrid
2
Lisetta
"
3
Antek
"
4
BTS 853
"
5
Merak
"
6
Yasmene
"
7
Qualita
"
8
 SB16
 otiip monogram line
9
 25447
"
10
 25448
"
11
HI 0063
 monogram hybrid


سوسپانسیونحاصلمجدداًبررویمحـیطV8Aپخـش

تهیه جدایهی بیمارگر
جدایهی قارچ عامل بیماری از مجموعه قارچهای

گردیدونهایتـاًپـسازچهـارروزنگـهداریدرشـرایط

بهمنظور جلوگیری از
زنده دانشگاه تبریز تهیه شد  .

روشــناییدائــمودمــای92درجــهســانتیگــراد،ســطح

کاهشقدرتبیماریزاییجدایهبیمارگر،جدایهقبلاز

پرگنههایقارچبااستفادهازقلممووآبسترونشستشو

انجامآزمایشتحتشرایطگلخانهبررویرقمCesiraو

دادهشــدوغلظــتسوسپانســیونحاصـلپــسازصــاف

 Merakبهطورتصادفی مایهزنیگردیدهوپساز ظهور

یلیتر جهـتآزمـایش
کردندرحد3×972اسپوردرمیل 

عالئمآلودگی،جداسازیمجددبیمارگرانجامشد .

مایـهزنـیدرگلخانـهتنظـیمگردیـد( Abbasi et al.,

تهیه مایه تلقیح

شهــای
.)2002; Rossi et al., 1999انجــامآزمــای 

بهمنظور تهیهاسپور،جدایـهمـذکوربـررویمحـیط

گلخانهای،مستلزمتولیدسـریعونامحـدوداسـپورعامـل

کشت(9V8Aعصارههشتسبزیوآگار)کشـتداده

بهسـادگی
بیماریاستکهباتوجهبهرشدبطئیبیمارگر 

شدوپسازدوهفتهنگهداریدرشرایطروشناییدائـم

امکـــانپـــذیرنیســـت.ازایـــنرودرایـــنمطالعـــه،از


ودمای27درجهسـانتیگـراد،سـطحپرگنـههـایقـارچ

سوسپانســیوناســپورومیســلیومعامــلبیمــاریجهــت

خــراشدادهشــدهوپــسازافــزودنآبمقطــرســترون،

مایهزنیکاملسطحمحیطکشـتوتکثیـرسـریعاسـپور

استفادهگردید( .)Abbasi et al., 2002

1- V8 juice Agar
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نحوه اجرای آزمایش در گلخانه

گیاهان )(n=tاستTt.میانگیندمایروزانهبـرحسـب

بذور  99رقم چغندرقند ابتدا در گلدانهای کوچک

درجهسانتیگرادوعدد،2دمایپایـهبـرحسـبدرجـه

کشت شده و پس از رشد در مرحله چهار برگی به

یباشد؛بنابراینبهمنظور تعییندورهنهفتگی
سانتیگرادم 

گلدان اصلی چهار کیلوگرمی انتقال داده شد و در هر

روز-درجههایبـاالیپـنجدرجـهسـانتیگـراداززمـان

مایهزنی گیاهان مذکور سه
گلدان یک بوته کشت شد .

مایــهزنــیتــازمــانظهــورعالئــمبیمــاریدر27درصــد

ماه پس از انتقال انجام گرفت .در این مرحله ،هر گیاه

گیاهانهرتکرارمحاسبهگردیدهوبهعنواندورهنهفتگـی

حدود  6تا  8برگ کامالً رشد یافته و  6تا  97برگ در

بــرایتکــرارمربوطــهمنظــورگردیــد( Rossi et al.,

حال رشد داشت .گیاهان چغندرقند با استفاده از

.)2000

سوسپانسیون اسپور حاوی   3×972اسپور در میلیلیتر و

تعداد لکهها در واحد سطح برگ

بهطور یکنواخت با کمک یک
 7/72درصد توئین   27

بهمنظور ارزیابیتعدادلکههایآلودهدرسطحبرگ

مایهزنی شده به
مایهزنی شدند .گیاهان  
مهپاش دستی  

درهرتکرار،تعداد3بـرگآلـودهازبـرگهـایکـامالً

مدت  48ساعت تحت شرایط رطوبت اشباع قرار گرفته،

رشدیافته(هرگیاه3برگ)جداشدهومساحتبرگها

سپس به مدت دو ماه در شرایط گلخانه در دمای حدود

بااسـتفادهازدسـتگاهانـدازهگیـریسـطحبـرگ9تعیـین

 92تا  27درجه سانتیگراد در شب و  22تا  32درجه

گردید.سپستعدادلکههایآلودهدرهربرگشـمارش

سانتیگراد در روز نگهداری شدند ( Shane and


شدهوبـدینترتیـبتعـدادلکـهدرواحـدسـطحبـرگ

بهمنظور ارزیابی مقاومت ارقام مورد
  .)Teng,1992

محاسبهشد.دراینارزیابیسعیشدکـهدرهمـهارقـام،

مطالعه ،اجزای مختلف مقاومت به بیماری لکهبرگی

برگهایتقریباًهمسنانتخابشوند( Abbasi et al.,

بهصورتزیرموردبررسیقرارگرفت :
سرکوسپورایی 

 .)2002

دوره نهفتگی
ارزیــابیدورهنهفتگــیبیمـاریدرارقــامانتخــابیبــا
ظهورعالئمبیماریدر27درصدگیاهاندرهـرتکـرار،
مالکمحاسبهقرارگرفت.بهاینمنظـور،گیاهـانمایـه-
زنیشدههمهروزهموردبازدیدقرارگرفتهوزمانظهور
اولینعالئم درتکتکگیاهانیادداشتگردیـد.طـی
دورهاجرایآزمـایش،میـانگیندمـایگلخانـهدرشـبانه
روزمحاسبهگردیدهوازآنجاییکهدمایگلخانـهطـی
اینمدتدستخوشتغییربـودهوتـاحـدیتـابعشـرایط
آبوهواییبـود،بـهجـایزمـانازروز-درجـهجهـت
مقایسهدورهنهفتگـیبیمـاریدرارقـاممختلـفاسـتفاده
گردید(.)Rossi et al., 2000محاسبهروز-درجـههـا
مطابقفرمولزیرصورتگرفت :

دراینفرمولt،معادلزمانبـرحسـبروزاززمـان
مایـــهزنـــی)(t=1تـــاظهـــورعالئـــمدر27درصـــد

قطر لکههای آلوده 
بهمنظورتعیینقطرلکههایآلوده،درهرتکرار247،

لکــه(هــرگیــاه3بــرگ،هــربــرگ27لکــه)درزیــر
استرئومیکروسکوپبادقت 7/9میلیمتـرانـدازهگیـری
شدومیانگینآنبـهعنـوان انـدازهقطـرلکـهدرتکـرار
مربوطه درنظرگرفتهشد.بدیهیاسـتکـهدرمـواردی
لکههایموجوددرسطحبرگکمتراز27لکـهبـود
که 
قطرلکههایموجودمالکعملقرارگرفت( Abbasi

 .)et al., 2002
درصد برگهای آلوده
پسازتوقفظهورلکههایآلوده،درصدبرگهای
آلودهدرتکتکبوتههاتعیینگردید.دراینارزیـابی،
برگیکهحداقلیکلکهآلودهداشت،بـهعنـوانبـرگ
آلودهمحسوبگردید( .)Abbasi et al., 2002
1- ci 202 USA lcaf area meter

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،2تابستان9318
گی 
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تجزیهوتحلیلدادههابـا اسـتفاده از نـرمافـزار SAS

هفتروزبعدازظهوراولینعالیمیعنـیروز92بعـداز

9.2و مقایسهمیـانگینهـا بـا آزمـون LSDدر سـطح2

تلقیحباقارچبیمارگرمعادلبا236/72روز-درجهبـود.

درصد صورتگرفت.تجزیهخوشهایدادههابااسـتفاده

اینرقم طوالنیتریندورهنهفتگیرابامیانگین223/26

ازنرمافزارSPSS 16انجامشد .

روز-درجهوطوالنیتریناولینروزظهورعالیـمرابـا
میانگین94/24روزبـهخـوداختصـاصداد.سـایرارقـام

نتایج

موردبررسیازایننظرمابینایـندورقـمقـرارگرفتنـد

دوره نهفتگی و اولین روز ظهور عالئمم در تم

(جدول .)3

بوته

تعداد لکههای آلوده

نتــایجتجزیــهواریــانسارزیــابیمقاومــتنســبتبــه

عالیمبیماریدرهمـهارقـاممـوردبررسـیمشـاهده

بیماریلکهبرگینشاندادکهدورهنهفتگیواولینروز

گردیدکهبـهصـورتلکـههـایتقریبـاگـردبـاحاشـیه

ظهــورعالئــمدرتــکبوتــهبیمــاریدرارقــاممختلــف

مشخصوبازمینهسفیدتامشکیمشاهدهشد.تنهارقمی

چغندرقنــدازنظــرآمــاریدرســطحاحتمــال9درصــد

کهباحاشیهارغوانیمشاهدهگردیدAntek،بود(شکل

معنیداربود(جدول.)2بیندورهنهفتگـیواولـینروز


 .)9دراینبررسی ،بیشترینتعدادلکهشـمارششـدهدر

ظهورعالئمدرتکبوتهارتباطمسـتقیمیمشـاهدهشـد،

سطحیکبرگدرمجموع238عددازژنوتیپ25448

یکهتغییراتآنهابرهممنطبقبود.نخستینلکـه
بهطور 

بهدستآمد.رقم25748بیشترینتعدادلکـهبـامیـانگین

آلودههشتروزپسازمایهزنیمعادلبـا926/22روز-

472/33عـددورقــمMerakکمتـرینتعــدادلکـهرابــا

درجهبررویرقمHI 0063مشاهدهشـد.رقـممـذکور

میانگین98/78عددبهخوداختصـاصدادکـهازلحـا 

کوتــاهتــریندورهنهفتگــیرابــامیــانگین947/93روز-

آمــاریبــادورقــمSB16و25447بــامیــانگینهــای

درجهوکوتاهترین اولینروزظهورعالیمبامیانگین1/2

21/66و42/72عدد،اختالفمعنـیداریرانشـاننـداد

روزرابهخوداختصاصداد (جـدول.)3آخـرینرقمـی

(جدول .)3

کهعالیمبیماریلکهبرگیرانشـاندادSB16بـودکـه



شکل  -1عالیم لکهبرگی روی برگهای چغندرقند ارقام  Antek ،25448 ،Merakو HI 0063بعد از  11روز مایهزنی با
سوسپانسیون اسپور جدایهی ( Cercospora beticolaبه ترتیب از راست به چپ).
Figure 1- Leaf spots on the leaves of Merak, 25448, Antek and HI 0063 cultivars of sugar beet after
21 days of sporulation induction of Cercospora beticola isolates (From right to left).
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جدول  -1نتایج تجزیه واریانس ارزیابی خصوصیات بیماری لکهبرگی سرکوسپورایی در ارقام مختلف چغندرقند
Table 2- Analysis of variance of Cercospora leaf spot characteristics in different cultivars of sugar
beet
)Mean Square (M.S
Percentage of
S.0.V
df
Incubation
First day of the
Number
Diameter
plant
period
rise of symptoms
of spot
of spot
contamination
Block
3
222.94ns
0.81ns
0.38ns
0.138ns
51.51ns
cultivar
10
**2230.20
**8.66
**2.75
**0.208
**436/97
Error
30
575.78
2.24
0.202
0.047
63.97
)C.V (%
13
12.60
13.50
16.76
16.67
*،Nsو**بهترتیبغیرمعنیدارومعنیداردرسطح%2و .%9
ns, * and ** are non- significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively (LSD test).


جدول  -3مقایسه میانگین خصوصیات بیماری لکهبرگی سرکوسپورایی در ارقام مختلف چغندرقند
Table 3- Comparison of Cercospora leaf spot characteristics in different cultivars of sugar beet
Percentage of
اIncubation   First day of the rise
Number of
Diameter
 cultivar
plant
 period
 spot
 of spot
 of symptoms
 contamination
Cesira
158.25 c-e
10.25 c-e
61.58 de
1.32 bc
 51.21 ab
cLisetta
174.00 c-e
11.25 c-e
118.75
1.15 c
 55.68 a
e
Antek
189.88 a-c
12.25 a-c
253.33 bc
1.17 c
 52.29 ab
BTS 853 202.56 ab
13.00 ab
263.58 b
1.16 c
 43.92 b
Merak
202.13 ab
13.01 ab
18.08 e
1.91 a
 30.39 c
bYasmene 154.13 de
10.00 de
193.16
1.15 c
 53.58 ab
d
bQualita 186.19
12.00 b-d
254.75 bc
1.15 c
 56.87 a
d
 SB16
223.56 a
14.25 a
29.66 e
1.35 bc
 27.98 c
 25447
198.88 ab
12.75 ab
45.75 e
1.49 b
 43.75 b
 25448
193.63 ab
12.50 ab
291.83 ab
1.25 bc
 52.63 ab
 HI 0063 147.13 e
9.50 e
405.33 a
1.21 bc
 59.31 a

قطر لکههای آلوده

درصدآلـودگیبوتـه دربـینارقـاممختلـفدرسـطح

نتایجتجزیهواریانسنشاندادکهاختالفبینقطرلکـه

احتمال 9درصدرانشانداد(جدول.)2تمامیبوتههای

دربینارقاممختلفدرسطحاحتمال9درصدمعنیداربـود

گیاهیمورد آزمـون  ،عالیـمبیمـاریلکـهبرگـیرااز

(جدول.)3رقمMerakبزرگترینقطرلکهرابـامیـانگین

خودنشاندادند.برایناساس ،بیشتریندرصدآلودگی

9/172میلیمتربهخوداختصاصداد.کوچکترینقطرلکه

بوتهدرHI 0063بامیانگین21/39درصددیدهشدو

دررقمYasmeneبامیانگین9/94دیدهشدکهازلحـا 

کمتــریندرصــدآلــودگیبوتــهدرSB16بــامیــانگین

آماریباارقامLisetta،BTS 853،QualitaوAntek

27/13درصد مشاهدهشدکهازلحـا آمـاریبـارقـم

اختالفمعنیداریرانشاننداد(جدول .)2

Merakتفـاوتمعنـی داریرانشـاننــداد(جــدول.)3

درصد آلودگی بوته

اختالفدرصدآلـودگیدورقـمحسـاسHI 0063و

نتایجتجزیهواریانس،معنیداربـودناخـتالفبـین

مقاومSB16بهطوروضوحدر(شکل)2مشهوداست .

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،2تابستان9318
گی 

تجزیه کالستر 
نتــایجتجزیــهخوشــهای(کالســتر)ارقــاممربــوطبــه
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گروهاول(:)Aرقم .HI 0063
گـــروهدوم(:)BارقـــامQualita،25448،Antekو

ارزیابیمقاومتبهبیماریباصفاتدورهنهفتگی،اولین

 .BTS 853

روزظهورعالیم،تعدادلکه،قطرلکهودرصدآلـودگی

گروهسوم(:)Cارقام Yasmene ،Cesiraو .Lisetta

بوتهنشاندادکهبرطبقشکل3ارقاممـورداسـتفادهدر

گروهچهارم(:)Dارقام25447،SB16و . Merak

فاصلهحدود7در4گروهقرارگرفتند .



a


b


Right

Left



شکل  -1مقایسه درصد آلودگی رقم حساس  a( HI 0063و راست) و مقاوم  b( Merakو چپ) چغندرقند نسبت به بیماری
لکهبرگی سرکوسپورایی
Figure 2- Comparison of the percentage of contamination in sensitive HI 0063 (a and Right) and
Resistant Merak (b and Left) sugar beet Cercospora leaf spot disease
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شکل  -3تجزیه خوشهای ارقام مختلف چغندرقند تحت تأثیر بیماری لکهبرگی سرکوسپورایی
Figure 3- Cluster analysis of different cultivars of sugar beet affected by Cercospora leaf spot

باتوجهبهمطالبگفتهشـدهدربـاال،رقـمگـروهA

بهدستآمد(جدول.)4

بهعنوانرقمحساسبودوگـروهBارقـامنیمـهحسـاس،


بحث

گــروهCارقــامنیمــهمقــاوموگــروهDارقــاممقــاومبــه
بیماریلکهبرگیسرکوسپوراییراشاملشدند .

نتایج مطالعات گلخانهای نشان داد که تمام صفات

نهایهرگروهنیزنشان
نتایجمربوطبهمقایسهمیانگی 

مورد بررسی مانند دوره نهفتگی ،روز ظهور عالئم

دادکــهدرگــروه،Aدورهنهفتگــی،اولــینروزظهــور

بیماری،تعدادقطرلکهودرصدآلودگیبوتهدرارقام

عالئم وقطرلکهنسبتبهمیانگینکلکمتروتعدادلکه

مختلف چغندرقند از نظر آماری در سطح احتمال 9

ودرصدآلودگیبوتهنسبتبهمیانگینکـلبیشـتربـود.

درصد اختالف معنیدار داشتند (جدول  .)2بر طبق

ایندرحالیاستکهدرگـروه،Bقطـرلکـهنسـبتبـه

بررسی حاضر مقاومت به بیماری باعث افزایش دوره

میانگینکلکمتروتعدادلکـهودرصـدآلـودگیبوتـه

نهفتگی و روز ظهور عالیم شد و همچنین با کاهش

نسبتبـهمیـانگینکـلبیشـتربـود.دورهنهفتگـیوروز

تعدادبرگهایآلودهدرهربوته،کاهشتعدادوقطر

ظهورعالئم درایـنگـروهبـامیـانگینبرابـرهسـتند.در

لکه باعث کاهش درصد آلودگی بوته نیز شد .ارقام

گروهسومیاگروهCبهجزدرصـدآلـودگیبوتـه،بقیـه

مقاوم  25447 ،SB16و  Merakطوالنیترین دوره

صفاتنسبتبهمیانگینکلکمتربودند.درگروهDنیز

نهفتگیوروزظهورعالیموکمترینتعدادلکهودرصد

روزظهورعالئمودورهنهفتگینسبتبـهمیـانگینکـل

آلودگی بوته را داشتند و رقم حساس HI 0063

بیشتروبقیهصفاتنسبتبهمیـانگینکـلکمتـربودنـد.

کوتاهتریندورهنهفتگیوروزظهورعالیموباالترین

باالترینمقـداردورهنهفتگـی،روزظهـورعالئـموقطـر

تعداد لکه و درصد آلودگی بوته را به خود اختصاص

لکهازگروهDوباالترینتعدادلکهودرصـدآلـودگی

داد .در مورد طول دوره نهفتگی ،گزارشهای متعددی

بوتهازگروهAبهدسـتآمـد.کمتـریندورهنهفتگـیو

درمنابعمختلفوجوددارد و معموالبین 4تا 29روز

روزظهــورعالیــمازگــروه،Aتعــدادلکــهودرصــد

گزارششدهاست( Rossi et al., 1999; Windels

آلودگیبوتهازگروهDوکمترینتعدادلکهازگروهC

 .)et al., 1998

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،2تابستان9318
گی 
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طولدورهنهفتگیبیماریدراینمطالعهدرمحدوده

درایــنمطالعــه،وجــودتنــوعژنتیکــیدربــینارقــام

گزارش هـایمزبـوراسـت،بـاایـنوجـود،مجمـوعروز

مختلــفچغندرقنـــدمشـــاهدهشــدوســطحآلـــودگی

درجاتمحاسبهشدهدراینگزارشازروز -درجههـای

برگهایمختلفدرهربوتهنیزبهنحوبـارزیمتفـاوت


که ) Abbasi et al. (2002گـزارشنمـودهانـد،کمتـر

بود،بهطوریکهدریکبوته،بررویبـرگهـایجـوان

بود،اماتقریبامشابهباروز-درجههایگزاششدهتوسط

دراکثــرارقــامبــهجــزرقــمحســاسHI 0063ورقــم

)Rossi et al. (2000اسـت.بنـابراینعـالوهبـرسـطح

25448هیچلکهآلودهایدیدهنشد.مکانیسـممقاومـت

مقاومتارقامودرجـهحـرارتمحـیط،عوامـلدیگـری

بهبیماریدربرگهایجوانباوجودمطالعاتصـورت

نظیرقدرتبیماریزاییجدایهبیمـارگر،نـور،رطوبـت،

گرفتهدراینزمینههمچنـانناشـناختهبـاقیمانـدهاسـت

شدتفتوسنتزوشدتآلـودگیدردورهنهفتگـیتـاثیر

(.)Feindt et al., 1981; Rossi et al., 1999بهدلیل

دارد(.)Abbasi et al., 2002قطــرلکــهودرصــد

ماهیــتکمــیمقاومــتبــهسرکوســپورادرچغندرقنــد،

آلودگیبوتهدراینمطالعه،تقریبـامشـابهنتـایجارائـهشـده

هرچقــدرتعــدادژنهــایمقاومــتافــزایشیابــد،ســطح

توسط)Abbasi et al. (2002مـیباشـد،امـاکـوچکتراز

مقاومـتگیــاهنیـزافــزایشمـییابــد( Skaracis and

نتایجبهدسـتآمـدهازآزمایشـات)Rossi et al. (2000

.)Biancardi, 2000درارزیــابیمزرعــهای،چنانچــه

می باشد.اینمسـئلهممکـناسـتتـاحـدودیناشـیاز

شـرایطمسـاعدمحیطـیجهـتآلـودگیتـداومداشـته

اخــتالفقــدرتتهــاجمیجدایــهایرانــیبیمــارگردر

باشد،بـهدلیـلتکـرارچرخـهبیمـاری،اخـتالفسـطح

مقایسهباجدایـهایتالیـاییباشـد.هـرچنـدبـاتوجـهبـه

مقاومتژنوتیپهانمودبارزتریدارد( Abbasi et al.,

دخالتعواملمتعددمحیطیدرفرایندآلـودگیچنـین

 .)2002

قضاوتیبهسادگیامکانپذیرنیست .

جدول -4نتایج تجزیه خوشهبندی ارزیابی مقاومت ارقام مختلف چغندرقند تحت تأثیر بیماری لکهبرگی سرکوسپورایی
Table 4- Results of Cluster Analysis of resistance evaluation of different sugar beet cultivars under
Cercospora leaf spot
Percentage of
First day of the
Incubation Number of Diameter
 Cluster
 Primer
plant
 rise of symptoms
 period
 spot
 of spot
 contamination
 Mean
9.50
147.13
405.33
2.14
59.31
A
 SE
0
0
0
0
0
 group
Relative to
-0.20
-0.20
1.30
-0.47
0.24
 mean
 Mean
12.44
193.06
265.87
1.97
51.43
B
SE
0.21
3.51
8.94
0.16
2.71
 group
Relative to
0.05
0.05
0.51
-0.51
0.07
 mean
 Mean
10.50
162.13
124.50
2.72
53.49
C
 SE
0.38
6.06
38.09
0.97
1.29
 group
Relative to
-0.12
-0.12
-0.29
-0.32
0.12
 mean
 Mean
13.33
207.85
31.16
8.67
34.05
D
 SE
0.46
7.95
8.02
2.78
4.91
 group
Relative to
0.12
0.13
-0.82
1.16
-0.29
 mean
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برطبقبررسیهایانجامگرفتهتوسط Abbasi et

نتــایجآزمایشــات Abbasi and Mahmoodi

)al. (2002همبستگیباالییبینارزیابیهایمزرعهای،

)(2009نشاندادکهارقامچغندرقندازنظرمقاومـتبـه

گلخانهایوحتیارزیابیمقاومـتازطریـقبـرگجـدا

بیماریدردورهنهفتگـیوشـدتآلـودگیبـایکـدیگر

شــدهوجــودداردواختالفــاتجزئــیمشــاهدهشــدهدر

اختالفمعنیداریداشـتند،بـهطـوریکـهرقـمPuma

روشهـایمختلــفارزیــابیقابـلتوجیــهاســت.درایــن

بهعنوانمقاومتـرینرقـم،طـوالنیتـریندورهنهفتگـیو


مطالعهنیزواکـنشارقـامدرشـرایطگلخانـهبـهویـژهدر

کمتــریندرصــدشــدتآلــودگیورقــمHM1836

یهـایمحققــین
مراحـلآغـازینارزیــابی،هماننـدبررسـ 

بهعنوانحساستـرینرقـم ،کوتـاهتریندورهنهفتگـیو


دیگـرکـامالًازیکـدیگرمتمـایزبـود( Abbasi et al.,

باالتریندرصـدآلـودگیرابـهخـوداختصـاصداد.در

 .)2002

ارزیــابیمقاومــتبــهلکــهبرگــیدرشــرایطمزرعــه،

)Abbasi et al. (2002دربررسیهایخودبـرای

)Mahmoudi et al. (2004ازنظـرشـدتآلـودگی،

ارزیــابیمقاومــتچغندرقنــدبــهبیمــاریلکــهبرگــی

ارقــاممختلــفچغنــدرقنــدرادرســهگــروهدســتهبنــدی

سرکوسپورایینشاندادندکهنخستینلکهآلـودهبعـداز

کردندکهرقم919بهعنوانرقـمحسـاسورقـمLeila

محلولپاشیبهرقـمMonohikariبـاکوتـاهتـریندوره

بهعنوانرقممقاومدرمنطقهدزفولشـناختهشـد.وجـود

نهفتگیدرروزدهموبهرقمHMI836باطوالنیتـرین

تنوعژنتیکیواختالفبینژنوتیـپهـایچغنـدرقنـداز

دورهنهفتگیدرروز94بعدازتلقیحاختصـاصداشـت

نظــرمقاومــتبــهبیمــاریوشــدتآلــودگیدرمطالعــه

کهبهترتیبرقمحساسومقاومراشـاملشـدند؛ونیـز

دیگـریتوسـط)Aghaei Zadeh et al. (2015در

تعدادلکههایآلـودهدرواحـدسـطحوقطـرلکـههـادر

مزرعــهوکارهــایآزمایشــگاهیگــزارششــدهاســت.

رقمهایحساسبهترتیـببیشـتروکمتـرازرقـممقـاوم

آگــاهیازواکــنشارقــاممختلــفچغندرقنــددرمقابــل

بودند.برایدرصـدبـرگهـایآلـوده،بیشـتریندرصـد

بیمــاریلکــهبرگــیسرکوســپورایینقــشمهمــیرادر

آلــــودگیمربــــوطبــــهارقــــام،Kaweintermono

برنامههایاصالحیونیزانتخابرقـمدرمنـاطقمسـتعد

Monatunnaو919وکمتــــریندرصــــدبــــهرقــ ـم

بیماریدرکنارسایرپارامترهایمهمایفامیکند .

HMI836مربوطشدند.نتایجکلیحاصـلازمطالعـهی



آنــانمشــخصکــردکــههمــهصــفاتمــوردبررســیدر

سپاسگزاری 

مقاومتدخیلبودهوجزدرموارداستثنایی،درمجمـوع

نگارندگانازجنابآقایدکترسـیدبـاقرمحمـودی

باافزایشدرجهمقاومتطولدورهنهفتگیفزونییافتـه

رییسمحترمموسسهتحقیقاتواصالحبذرچغندرقندو

وتراکملکهدرواحدسطح،قطرلکه،درصدبرگهـای

همکارانمحترمایشانبهخاطردراختیارگذاشـتنبـذور

آلودهوتعداداسپورتولیـدشـدهدرسـطحلکـهکـاهش

مورداستفادهدراینتحقیق،نهایتتشـکروقـدردانیرا

یافت کهبانتـایجبـهدسـتآمـدهازتحقیـقحاضـرنیـز

دارند .

مطابقتدارد .
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Abstract

Background and Objectives
Leaf spot is the most important disease of sugar beet around the world. It is prevalent in
areas with hot and humid weather. Damage to leaves is associated with a decrease in root
and sugar content which results in lower root and white sugar yields.
Materials and Methods
This study was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design in
laboratory and greenhouse of the Faculty of Agriculture and Natural Resources, University
of Mohaghegh Ardebili in 2017. Experimental factors included Leaf spot disease in two
levels (control, disease) and 11 cultivars (Cesira, Lisetta, Antek, BTS 853, Merak, Yasmene,
Qualita, SB16, 25447-79, 25448-79, HI 0063) of sugar beet.
Results
Results showed a direct connection between the incubation period and the first day of the
onset of symptoms. The first infected spot was recorded eight days after incubation equal to
12.26 ° C for the HI 0063 cultivar. Moreover HI 0063 cultivar had the shortest incubation
period (of 137.17° C), and the shortest day of the onset of symptoms (5.9 days). The highest
number of spots (405.33) was obtained by the 25748 Cultivar and smallest number of spots
(18.08) was recorded by the Merak cultivar. Also the Merak cultivar had the largest stain
diameter (905.1 mm), while highest percentage of plant infection (31.75%) and lowest
percentage of plant infestation (27.93%) was observed by HI 0063, and SB16 cultivars
respectively. The results of cluster analysis of resistance to disease showed that the cultivars
were divided into 4 groups, HI 0063 cultivar in one group, Antek, 25448, Qualita and BTS
853 cultivars in another group, the cultivars of Cesira, Yasmene and Lisetta in the third
group and SB16, 25447 and Merak cultivars were in the last group.
Discussion
In this study, the sensitive cultivar of HI 0063 had the shortest time for incubation period,
the day of symptom emergence, the highest number of blemishes and percentage of plant
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infestation. The overall results of this study showed that all of the studied traits were
involved in resistance except in exceptional cases, increasing degree of resistance, increased
the length of the incubation period and decreased the density of the stain per unit area, the
diameter of the stain, the percentage of the infected leaves and the number of spores
produced in the surface of the stain. Also there was a direct connection between resistance
and disease, incubation period and other traits examined. In conclusion, the resistant
varieties to disease had the longest time for incubation period, the first day of symptom
emergence, the lowest number of spots and percentage of plant infections. However,
sensitive varieties had the shortest time for incubation period and the day of symptom
emergence and the lowest number of spots and percentage of plant contamination.
Accordingly, the HI 0063 cultivar was the most sensitive cultivar and SB16, 25447 and
Merak cultivars were resistant cultivars.
Keywords: Sugar beet, resistance to disease, incubation period, stain diameter, percentage
of plant contamination

