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ایران
تاریخدریافت19/11/60:تاریخپذیرش11/64/21:

چکيده
انگور از ميوههای مهم و با ارزش است که در نواحی مختلف ایران به ویژه در خراسان شمالی توسط بيماری
سفيدک داخلی آلوده میشود .اندازهگيری وقوع بر خالف شدت بيماری راحتتر و سریعتر است ،ولی شدت
بيماری بهعنوان شاخص مهمتر بهشمار میآید .در این پژوهش ارزیابی بيماری و رابطهی بين وقوع و شدت بيماری
سفيدک داخلی انگور در استان خراسان شمالی (شهرستانهای بجنورد ،مانه و سملقان ،شيروان و فاروج) طی سالهای
 7931و  7931مورد بررسی قرار گرفت .ميزان وقوع و شدت بيماری در  18تاکستان انتخاب شده بهطور تصادفی از
اوّل فروردین تا توقف پيشرفت بيماری به صورت هفتگی یادداشت گردید .وقوع بيماری در سال اوّل  78/71درصد و
در سال دوّم  17/46درصد ثبت شد .شدت بيماری در سال اوّل بين  7/7تا  4/4درصد (ميانگين  9/6درصد) و در سال
دوّم بين  4/6تا  66/4درصد (ميانگين  71/17درصد) بود .بررسی رابطهی بين ميزان وقوع بيماری و شدت بيماری با
استفاده از چهار مدل آماری (توانی ،خطی ،درجه دوم ،مکمل لگاریتم لگاریتم) نشان داد که مدل توانی با دقت
باالتری توانست این رابطه را در  97تاکستان از تاکستانهای مورد مطالعه بهخوبی بيان نماید .در  76تاکستان نيز ميزان
وقوع و شدت بيماری توسط مدل خطی بهخوبی با دادهها برازش یافت .مدلهای نهایی براساس ضریب تبيين )،(R2
انحراف معيار محاسباتی ) (SEEو ضریب تبيين تصحيح شده ) (Ra2مربوط به تجزیه دادههای خام ساخته شدند.
براساس این آمارهها ،مدل نهایی در بجنورد بهصورت ) ،S=(0.534)×I(1.263در شيروان بهصورت
) ،S=(0.684)×I(1.472در مانه و سملقان بهصورت  S=(0.4691)×I-0.01711و در فاروج بهصورت S=(0.3484)×I-
 0.0078رابطهی بين ميزان وقوع و شدت بيماری را نشان دادند.

کليدواژهها :سفيدک داخلی ،رابطه وقوع-شدت ،اندازهگيری بيماری ،مدل توانی ،تجزیه رگرسيون
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مقدمه

بیماریسفیدکداخلیبهعنوانمهمترینبیماری

 .(1978

مهمترین محصوالت باغی
انگور ) (Vitis viniferaاز  

دراواخرقرننوزدهمدراروپاشناختهشد )Rossi et al.,

میرود ) .(Keller et al., 2005سطح
در دنیا به شمار  

اولینبار
 .(2013در ایران سفیدک داخلی انگور برای  

زیرکشت این محصول در دنیا بیش از  7/1میلیون هکتار با

توسط اسفندیاری در سال  1421گزارش شد )Behdad,

تولید حدود  77میلیون تن بوده و ایران با داشتن بیش از

تاکستانهای مناطق

 .(1990این بیماری هر ساله در 

 410هزار هکتار در رتبه هفتم دنیا از نظر سطح زیرکشت

استانهای آذربایجان شرقی،
بهخصوص در  
مرطوب ایران  

این محصول قرار دارد ) .(FAO, 2015استان خراسان

آذربایجان غربی ،خراسان ،گیالن ،اردبیل ،خوزستان و

شمالیباداشتنبیشاز10هزارهکتار(عمدتاًباغاتدیم)،
از نظر سطح زیرکشت در رتبه هفتم و از لحاظ تولید در
رتبهی
رتبه نهم کشوری و از لحاظ عملکرد باغات دیم  ،
اولتولیدکشوررابهخوداختصاصدادهاست )Ahmadi

.(et al., 2017
سفیدک داخلی انگور )Plasmopara viticola

میآورد
بهبار  
قابلتوجهی را  
مازندران خسارت  
) .(Elahinia, 2014شدت بیماری در باغاتی که دارای
خوشههایمتراکمباشندوازتهویهمناسببرخوردارنباشند

بیشتر به چشم میخورد ).(Khabbaz- jolfaee, 2015
تاکستانهای خراسان

گونهای که در سال  1411تمام 
به 

شمالیراازبینبرد).(Karimi- shahri et al., 2017

مهمترین
  (Berk. & Curt.) (Berlese & de Toni.

یکی از ابزارهای مهم مدیریت بیماریهای گیاهی،

عامل کاهش تولید انگور در مناطق دارای آب و هوای

بیماریها است .اپیدمیولوژی علم

همهگیری 
مطالعات  

بهطوری که در بسیاری از
معتدل محسوب میشود  ،

مطالعهبیماریدرجمعیتگیاهیاست).(Agrios, 2005

بهصورت طغیانی
سالهای متمادی  
کشورهای دنیا در  

هایگیاهی،بهمطالعهیعواملی


بیماری
همهگیری 
درعلم 

بهبار آورده است
جبرانناپذیری  

خسارتهای 

درآمده و 


که در گسترش بیماری در زمان و مکان نقش دارند

).(Zherdev et al., 2018بیماری سفیدک داخلی انگور

پرداخته میشود )2007

خوشهها) و هم

هم به طور مستقیم (از طریق پوسیدگی 

هاازابزارهایریاضیمانندمدلهایرشد


اپیدمیولوژیست

برگها) به
غیرمستقیم (کاهش فتوسنتز در اثر آلودگی  

میکندوتولیدآنرادردنیامحدود
محصولخسارتوارد 
میسازد ) .(Caffi and Rossi, 2006این بیماری برای

اولینبار در سال  1947میالدی در آمریکای شمالی روی

موهای وحشی مشاهده و ثبت گردید و در سال  1979با
پایههای مقاوم به شته فیلوکسرا )Daktulosphaira
انتقال  
 )vitifoliaeاز آمریکا به اروپا منتقل گردید )Matasci

 .(2008این بیماری تاکنون در کشورهایی چون فرانسه،
ایتالیا ،آلمان ،سوئد ،پرتغال ،برزیل ،آمریکا ،استرالیا،
نیوزیلند و آفریقای جنوبی خسارتهای جدی وارد کرده

al.,

et

.(Madden

جمعیتی،معادالتدیفرانسیل،روش هایآماریوبسیاری
ازروش هایدیگربهمنظورتوصیفتوسعهعاملبیماری
و آلودگی گیاهان در قالب مدلهای همهگیری استفاده
مینمایند).(Contreras- Medina et al., 2009
به منظور بررسی طغیان یک بیماری نیاز به ارزیابی
مقدار بیماری در زمانهای مختلف است که خود از
مشکلترین کارها محسوب میشود .این ارزیابیها پایه و

اساس تجزیه و تحلیلهای آماری و مدلسازی بیماریها
است .ارزیابی بیماری به صورتهای مختلف قابل انجام

است )Gessler et al., 2011; Delmotte et al.,

است .ارزیابی معموالً به صورت میزان وقوع و شدت

2010; Mestre and Merdinoglu, 2006; Agrios,

یتها
اندازهگیری این کمّ 
بیماری قابل اندازهگیری است  .

2005; Hug, 2005; Park et al., 1997; Gehmann,

مستلزم وقت ،هزینه و افراد کارآمد است )Campbell
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 .(and Madden, 1990میزان وقوع بیماری 1معموالً به

در بررسی دیگر ،یک رابطه خطی بین شدت متوسط و

تعداد واحدهای گیاهی آلوده که عالیم بیماری را نشان

فرنگیهای آلوده به

متوسط میزان وقوع بیماری در گوجه

میدهند ،اطالق میشود .این کمّیت به صورت نسبت


ویروس  CMVارایه شد ).(Montasser at al., 1991

نشاندادهمیشود.

(صفریایک)ویادرصد(صفریاصد)

همچنین ،در برزیل میزان شدت بیماری سفیدک داخلی

شدتبیماری 2مساحتیاحجمیازبافتگیاهیاستکه

انگور در مناطق مورد مطالعه بین  17/4 -21/4درصد

آلودهشدهونسبتبهکلمساحتیاحجمبافتگیاهبیان

سالهایی که در
گزارش شد که همبستگی باالیی بین  

میگردد).(Seem, 1984


تابستان و پاییز دارای بارش فراوان و درجهحرارت باالتر

محاسبه میزان وقوع بیماری نسبت به شدت بیماری

بودند و شدت بیماری وجود داشت )Pereira et al.,

بسیار سادهتر ،دقیقتر و تکرارپذیرتر است ،ولی نمیتواند

.(2018درسفیدکپودریسیبنیزیکرابطهسادهبین

بهعنوان کمّیت مناسبی برای محاسبه بیماری باشد


میزان وقوع و مجذور شدت بیماری وجود داشت که با

) .(Campbell and Madden, 1990از این رو شدت

بررسیپنجتادهبرگانتهاییهردرختاینرابطهمحاسبه

بیماری بهعنوان کمّیتی دقیقتر در ارزیابیهای بیماریها

گردید ) .(Seem and Gilpatrick, 1980در تحقیق

باالبودنهزینهوزمانبربودن

مورداستفادهقرارمیگیرد.


دیگر ،در خصوص وضعیت آلودگی بیماری سوختگی

اندازهگیری شدت بیماری از یک سو و داشتن مهارت و


غالفبرنج)(Rhizoctonia solaniدرشالیزارهایاستان

تحت تأثیر قرار گرفتن نتایج با سلیقههای افراد باعث

مازندرانمیزانوقوعبیماریطیدو سال()1479 -99بین

میگردد.
گیریهایاینمتغیر  

افزایشمیزانخطا در  
اندازه

 16/12تا 32/97ومیزانشدتبیماریبین 0/11تا43/11

اندازهگیری شدت بیماری قابل انعطاف بوده و
در نتیجه  ،

برآوردشد).(Tavakkoli et al., 2013دراستانگلستان

براساس اندازهگیری مستقیم و یا غیرمستقیم با استفاده از

به منظور بررسی ارتباط بین میزان وقوع با شدت بیماری

هایمصورانجاممیشود.ازسویدیگر،


ومقیاس
کلیدها 

پوسیدگیذغالیسویا)،(Macrophomina phaseolina

اندازهگیریشدتبیماریدرسطوحگستردهبسیارمشکل


یکمدلدرجهدومبااستفادهازرگرسیونخطیباضریب
Ra2

است .از این رو با توجه به محدودیت زمانی و هزینهای،

تبیینتصحیح شدهباال(=6/94


یافتن رابطهای بین میزان وقوع و شدت بیماری میتواند

را با دادهها نشان دهد ) .(Taliei et al., 2015در استان

همهگیری نماید )Seem and
کمک شایانی را به علم  

مازندران نیز برایتوصیف بیماریپوسیدگیاسکلروتینیایی

اولینبارارتباطبینمیزانوقوعوشدت
 .(Gilpatrick, 1980

مدلخطیازبینمدلهایخطی،توانیوریشهمربع

کلزا ،

بیماریدر سال  1172توسطجیمزوهمکارانبرایبیماری

بهعنوان مدل نهایی جهت بیان رابطه بین میزان وقوع و


سفیدک سطحی گندم بیان شد )McRoberts et al.,

شدتبیماریانتخابشد).(Alamdalou et al., 2018

.(2003

در مطالعه دیگر جهت توصیف رابطهی میزان وقوع و

برای بیان ارتباط بین میزان وقوع و تراکم بیماری در
لکه برگی هویج ناشی از قارچ Cercospora carotae

یکمدلپویسونیارایهگردید ).(Boivin et al., 1990
1- Disease Incidence
2- Disease Severity

) توانستبهترینبرازش

شدت بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در
استانهای گلستان و مازندران ،مدل توانی توانست بهترین

برازش را با دادهها ارایه نماید )Alamdalou and

.(Aghajani, 2015
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بنابراین ،هدف از انجام این تحقیق ارزیابی وضعیت

تعيين ميزان وقوع و شدت بيماری

بیماریسفیدکداخلیانگوردراستانخراسانشمالیطی

میزانوقوعبیماری سفیدکداخلیانگور بااستفادهاز

سالهای  1417و  1419به منظور ارایه راهبردهای مناسب


معادله  I= ∑x/N×100محاسبه شد که در آن  Iبیانگر

جهت مدیریت بیماری سفیدک داخلی انگور در استان

میزان وقوع x ،بیانگر تعداد بوتههای آلوده و  Nبیانگر

خراسانشمالیونیزدستیابیبهمدلیسادهوکارآمدجهت

میباشند .جهت
تعداد کل بوتههای مورد ارزیابی شده  

تعیین میزان شدت بیماری براساس ارزیابی میزان وقوع

تعیین شدت بیماری در درختان بیمار از مقیاس ششگانه

بیماریدرتاکستانهایاستاناجراشد.


بهشرح()6بدونبیماری،
ارائهشدهتوسطسینگوهمکاران 
()1آلودگییکتادهدرصدبرگها)2(،آلودگیدهتا21

مواد و روشها

برگها)3( ،
برگها )4( ،آلودگی 21تا  16درصد  
درصد  

طیسالهای  1417و  1419در سطح

مطالعهی حاضر 

برگهاو()1آلودگیبیشاز71
آلودگی16تا71درصد 

تاکستانهای چهار شهرستان استان خراسان شمالی شامل


برگها استفادهشد) .(Singh et al., 1996شدت
درصد  

شهرستانهای بجنورد ،مانه و سملقان ،شیروان و فاروج


متوسط بیماری سفیدک داخلی در هر باغ با استفاده از

بهصورت
انجام شد .تعداد ده تاکستان از هر شهرستان  

معادلهS= ∑(xini)/NمحاسبهشدکهدرآنSبیانگرمیزان

تاکستانهای انتخاب

تصادفی انتخاب گردید (شکل  .)1

شدتبیماریxi،بیانگردرجهشدتبیماریni،بیانگرتعداد

شده در این پژوهش در محدودهی جغرافیایی بین

بوتههای بیمار در درجه   Iام بیماری و Nبیانگر تعداد کل


طولهای  16درجه و  37دقیقه و  12درجه و  11دقیقه


میباشند ).(Cardoso et al., 2004
بوتههایارزیابیشده 


شمالیوعرضهای  47درجهو 10دقیقهو  47درجهو

شدت متوسط بیماری برای هریک از تاکستانهای مورد

 42دقیقه  شرقی قرار داشته و ارتفاع تاکستانها از سطح

مطالعه محاسبه گردید .وضعیت آلودگی به بیماری در

دریا بین  941تا  1211متر متغیر بودند .از اواسط

مدتدوسالپژوهشباتجزیهواریانسومقایسهمیانگین

فروردینماه همزمان با تورم جوانهها از تاکستانهای از

دادههای مربوط به میزان وقوع و شدت بیماری مشخص


بهصورتهفتگی براساسبرنامهایمنظم
پیشتعیینشده 

گردید (جدول تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها ارائه

بهمنظورتعیین میزانوقوع
بازدیدوآماربرداریانجامشد .

بهمنظورتجزیهوتحلیلآماریدادهها،مقادیر

نشدهاست).

بهصورتتصادفی
بیماریتعداد166درختدرهرهکتار 

میزانوقوعوشدتبیماریبهنسبت(صفرتایک)تبدیل

انتخاب شدند و وجود و یا عدم وجود بیماری در هر

شدند.

درخت به صورت عددی (صفر یا یک) ثبت شد .برای

رابطه بين ميزان وقوع و شدت بيماری

تعیین شدت بیماری از درختان آلوده و دارای عالئم

بهمنظورتعیینرابطهبینمیزانوقوعوشدتبیماری

استفادهگردید .بههمینمنظورازهردرختچهارشاخه

جمعآوریشده،
سفیدکداخلیانگوربااستفادهازدادههای 


درچهارجهتاصلیشمال،جنوب،شرقوغربانتخاب

شاملمدلهایتوانییالگاریتمطبیعیکهبه

ازتوابعریاضی

شد و  از هر شاخه چهار برگ اولیه مورد بررسی قرار

صورت خطی شده  I= aSbیا )،(ln(S)=βln(I)+ in(α

مربوطبهشدتبیماریدرآنهاثبت

گرفت واطالعات

ریشهدومیاریشهمربعکهبهصورتخطیشده )Sqrt(S

گردید.

 ،= βSqrt(I) + αمکمل لگاریتم لگاریتم که به صورت
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شکل .7پراکنش کشت انگور در استان خراسان شمالی(منطقه قرمز رنگ) در چهار شهرستان مورد تحقيق و موقعيت ایستگاههای
هواشناسی سينوپتيک موجود در آنشهرستانها (دایره آبی رنگ)
Figure 1. Distribution of grape cultivation in North Khorasan province (red zone) in four cities under
)investigation and location of synoptic meteorological stations in those cities (blue circle



خطیشده  Ln[-ln(1-S)]=βln[-ln(1-I)]+αو رابطهی


وجوداختالفمعنیدار ()P>6/61بود.میزانوقوعبیماری


خطیسادهبه صورت S=α+βIاستفادهگردید )Carisse

درطیدوسال(1417و)1419بهترتیببین1/2-20و-10

.(et al., 2013;Copes and Stevenson, 2008هریک

 3/0درصدمتغیربود.درحالیکهمیزانشدتبیماریدردو

صورتجداگانهبادادههایهرشهرستانودرهر

ازمدل 
هابه


سالیادشدهبهترتیببین1/2-0/0و0/3-33/0درصدمتغیر

درنهایتبااستفادهازآمارههاییچون

سالبرازشدادهشد.

بود.میزانشدتمتوسطبیماریدرطیدوسالپژوهشبه

ضریبتبیینوضریبتبیینتصحیحشدهبهترینمدلبرای

طورمتوسط13/00درصدبود.
بااستفادهازمدلهایرایجرگرسیونخطیروابطبین

هرشهرستاندرطیدوسالتحقیقانتخابشد.
تجزیه وتحليلهای آماری
آمادهسازی و ترسیم نمودارها توسط نرمافزار
( Microsoft Excel 2010شرکت)Microsoftوتجزیه
هاتوسطنرمافزار StatGrahics


هایآماریداده

وتحلیل
 Centuration XVII, Version 15.2.05شرکت
))StatPoint Technologies Inc.VA. USAانجامشد.

میزان وقوع با شدت بیماری سفیدک داخلی انگور در
تاکستانهای چهار شهرستان استان خراسان شمالی در طی

دو سال تحقیق بهصورت جداگانه در هر تاکستان و هر
سال موردارزیابیقرارگرفت.باتوجهبهآمارههاییچون
ضریب تبیین ،انحراف معیار و نمودار باقیماندهها ،مدل
توانی(لگاریتمطبیعی)دربیشاز 49درصدتاکستانهای
مورد تحقیق ( 41تاکستان از  96تاکستان) دارای بهترین

نتيجه و بحث

برازشبادادههابود .پسازمدلتوانی،مدلخطیساده


نتایجحاصلازاندازهگیریمیزانوقوعوشدتبیماری


توانستدر  23تاکستان از 96تاکستانبرازشمناسبیرا

سفیدک داخلی انگور در مناطق مورد تحقیق نشاندهنده

نشان دهد و مدل درجه دوم نیز توانست فقط در شش

نامورحمزانلوییوهمکاران:رابطهبینمیزانوقوعوشدتبیماریسفیدکداخلیانگور ...
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مورد برازش مناسبی  داشته باشد (شکل  2و جدول .)1

در مرحله بعدی ،تجزیه رگرسیون شهرستان -سال به

مدلتوانیدرهردوسالتحقیقتوانست بهترینتوصیف

منظورتعیینبهترینمدلبرایهرشهرستاندرهریکاز

رابه داده هایحاصلازنمونه بردارینشاندهد.دربین

سالهای تحقیق انجام گردید .در این مرحله نیز نتایج


چهارشهرستاننیزشهرستان  مانهوسملقانباداشتن12

گونهایکهمدلتوانیتوانستدر
هدهشد،به 

مشابهیمشا

مورد ،بیشترین برازش را با مدل توانی داشته است

چهارموردازهشتموردبرازشباالییبهدادههاازخود


(جدول.)1

نشاندهدومدلخطیسادهنیزدرسهموردازهشتمورد
برازشباالیینشانداد(جدول.)2

جدول .7برازش رابطهی وقوع -شدت بيماری سفيدک داخلی انگور در تاکستانهای چهار شهرستان استان خراسان شمالی با
مدلهای رگرسيونی مختلف طی سالهای  7931و 7931
Table 1. Relationship between occurrence and severity of grapefruit disease in four vineyards of North
Khorasan province with different regression models during 2018 and 2019
Mane va
Bojnourd
Farooj
Shirvan
Province
Percentage
Samalghan
Model

24
31
6

19
11
17
4

18
13
14
2

19
3
4
1

18
5
2
2

19
4
3
2

18
4
3
0

19
1
6
0

18
1
6
0

19
3
4
1

18
3
3
0

19

8

11

2

1

1

3

3

3

2

4

Linear
Power
Sqrt
Complementary
Log-Log

جدول .7برازش رابطهی وقوع -شدت بيماری سفيدک داخلی انگور به صورت شهرستان -سال طی سالهای  7931و 7931
Table 2. Relationship between Incidence-Severity of downy mildew of grapevine as a City-Year during
the years 2018 and 2019

Intercept
-0.898
-0.457
-0.563
-0.533
-0.004
-0.066
-0.002
-0.884

Slope
1.214
1.442
1.263
1.325
0.305
1.768
1.379
1.184

SEE
0.038
0.136
0.064
0.081
0.001
0.009
0.005
0.038

R2
98.77
98.26
99.25
97.79
98.87
98.98
98.7
98.92

Fitness model
Complementary Log-Log
Power
Power
Power
Linear
Linear
Linear
Power

Year
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019

Rejion
Bojnourd
Mane va
Samalghan
Farooj
Shirvan
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 نمودار خطیشده مدل های رگرسيونی مورد استفاده جهت توصيف ميزان وقوع بيماری سفيدک داخلی انگور در برابر.7شکل
) مانه وd ،31 ) مانه و سملقانc ،31 ) بجنوردb ،31 ) بجنوردa :7931  و7931 شدت در شهرستانهای مورد بررسی طی سالهای
31 ) فاروجh  و31 ) فاروجg ،31 ) شيروانf ،31 ) شيروانe ،31 سملقان
Figure 2. Linear diagram of regression models used to describe the incidence of downy mildew of
grapevine against severity in the cities under study during 2018 and 2019: (a) Bojnourd 2018; b)
Bojnourd 2019; c)Mane and Samlaghan 2018, d)Mane and Samlaghan 2019 e) Shirvan 2018, f) Shirvan
2019, g) Farooj 2018 and h) Farooj 2019
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منظوربررسیوضعیتشهرستانهانسبتبهیکدیگر،


به

موجود از ضریب تبیین باالیی برخوردار بودند .نتایج

از تجزیه رگرسیون ساده خطی استفاده گردید و مشخص

حاصلازتجزیهرگرسیونخطیدادههایتبدیلبرگشتیبا


شدکهدوشهرستانبجنوردومانهوسملقانازنظرپارامتر

دادههای مشاهده شده در هر چهار شهرستان و در تمام


شیبخطرگرسیونبادوشهرستانشیروانوفاروجدارای

تاکستانها نشان داد که مدل خطی و توانی مناسبترین


اختالف معنیدار میباشد (شکل  .)4بنابراین در مرحله

بااستفادهازهردومدلمیتوان

هامیباشند(جدول.)4
مدل 


بعدی ،هدف به دست آوردن مناسبترین مدل برای دو

برای توصیف دادههای میزان وقوع به شدت بیماری برای

حالتالف)بجنوردومانهوسملقاندر 36تاکستانوب)

مدلهاینهایی
بیماریسفیدکداخلیانگوراستفادهکرد .

شیروانوفاروجدر36تاکستاندرطیدوسالزراعیبود.

هادرمرحلهسومتجزیهبرایهرشهرستان


هایآن

وآماره

دادههای
نتایج نشان داد که هر دو مدل خطی و توانی با  

بهصورتجداگانهدرجدول4ارائهشدهاست.


شکل .9مقایسه چهار مدل برای توصيف رابطه بين ميزان وقوع و شدت بيماری سفيدک داخلی انگور در  68تاکستان در استان خراسان
شمالی در طی سالهای  7931و  )a :7931مدل خطی )b ،مدل درجه دوم )c ،مدل توانی و  )dمدل مکمل لگاریتم لگاریتم
Figure 3. Comparison of four models to describe the relationship between Incidence-Severity of downy
mildew of grapevine in 40 vineyards in North Khorasan province during 2018 and 2019: a) linear
model, b) secondary model, c) power model and d) Logarithm logarithm model
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جدول -9معادله و مدل نهایی رابطه وقوع -شدت بيماری سفيدک داخلی انگور در استان خراسان شمالی طی سالهای 7931
و 7931
Table 3 - Equation and final model of the relationship between Incidence-Severity of downy mildew of
grapevine in North Khorasan province during 2018 and 2019

Ra*2
92.63
94.14
92.87
95.00

SEE
0.136
0.031
0.084
0.013

R2
92.82
94.16
93.17
95.02

Equation
)S=(0.534)×I(1.263
S=(0.4691)×I-0.01711
)S=(0.684)×I(1.472
S=(0.3484)×I-0.0078

Model
Power
Linear
Power
Linear

Rejion
Bojnourd
Mane va Samalghan
Shirvan
Farooj

The statistics used to determine the goodness of fit of the models are: R 2 (coefficient of determination), SEE (standard error
of estimate) and Ra*2 (adjusted coefficient of determination).

دادههای
استفاده از روابط ریاضی جهت توصیف  

نمود.برایناساس،دومدلخطیودرجهدومفاقدالگوی

بیماریهای گیاهی ،بهعنوان روشی متداول در تجزیه و


تصادفی از باقیماندهها بودند و دو مدل توانی و مکمل

تحلیلهای آماری به منظور بررسی جنبههای مختلف


لگاریتم لگاریتم دارای توزیع یکسانی بودند و با توجه به

میباشدChuang and Jeger .
بیماریها  

همهگیری 


ضریب تبیین باال مدل توانی بهعنوان مدل برتر برای بیان

) (1987و ) Cardoso et al. (2004بهمنظوررسیدنبه

روابط بین میزان وقوع و شدت بیماری سفیدک داخلی

بهترین رابطهی خطی بین میزان وقوع و شدت بیماری

انگور در استان خراسان شمالی در طی سالهای مورد

سیگاتوکای موز و گموز بادام هندی ،پس از آزمایش

جدولهای1و.)2

تحقیقمیباشد(


مدلهای مختلف ،مدل توانی را بهعنوان مدل بهتر با


گیریدرمدلسازی


استفادهازیکمتغیروابستهبههمه

باالترین ضریب تبیین معرفی نمودند .نتایج حاصل از این

بدون در نظر گرفتن سایر موارد مربوط به عوامل زیستی

تحقیق نیز با تحقیق فوق مطابقت داشته و مدل توانی

بیمارگر باعث ایجاد خطا در برازش مدل خواهد شد

توانست بهتر از سایر معادالت مورد مطالعه روابط بین

به عنوان مثال استفاده از
)  .(McRoberts et al., 2003

متغیرهاراتوصیفنماید.

شدت بیماری در برازش مدلها هیچگاه نخواهد توانست

مدلهای مختلف که در این مطالعه از شکل
ارزیابی  

مقدارواقعیبیماریرادرشرایطمزرعهایبیاننمایدودر


خطیشدهآنهااستفادهشدهاست،معموالًبراساسضریب


انجامچنینطرحهایی

اشتباهمنتهیمیگردد.

نتیجهبهنتایج

بهعنوان
تبیینوضریبتبیینتعدیلشدهصورتمیگیرد  .


نیاز به دقت باال و اطالعات کافی از چرخه بیماری و

مثال ،برای آزمایشهای مزرعهای ،ضریب تبیین باالتر از

زیستشناسیبیمارگردارد.استفادهازمیزانوقوعبیماری


مناسببودهوبرایآزمایشهاییکهدرشرایط

 06درصد

میتواندجایگزینمناسبیبرایشدتبیماریباشد.بااین


آزمایشگاهی و یا تحت شرایط کامالً کنترل شده انجام

وجود شدت متوسط بیماری به عنوان بهترین متغیر برای

میگردند ،ضریب تبیین  11درصد به باال مناسب هستند


ارزیابی بیماری معرفی شده است )Cardoso et al.,

) .(Campbell and Madden, 1990در این تحقیق

 .(2004بنابراین استفاده از شدتمتوسط بیماری میتواند

ضریب تبیین و ضریب تبیین تعدیل شده مدلهای نهایی

تصویری درست از یک اپیدمی را مانند منحنی پیشرفت

بسیارباال(بیشتراز12درصد)بودهاست.ضمناًبااستفادهاز

بیماری ارایه دهد .در این تحقیق ،تجزیه و تحلیلهای

بهآسانیمدلمناسبرامشخص
هامیتوان  


نمودارباقیمانده

جداگانهایازمیزانوقوعوشدتبیماریانجامگردیدو
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تغیرنتوانستندنتایجقابلمقایسهباآنالیز

هیچیکازایندوم


میگیرد .لذا در این مرحله میزان وقوع بیماری به شدت


شدتمتوسطبیماریراایجادنمایند.

افزایش یافته و این درحالی است که شدت بیماری تغییر

یونبهعنوانشاخصمهمیدربررسی

شیبخطرگرس

داریپیدانمیکند.باگذشتزمانوکند شدنمیزان


معنی

رابطهی میزان وقوع و شدت بیماری در مباحث


وقوع بیماری ،شدت بیماری افزایش چشمگیری پیدا

اپیدمیولوژیکی محسوب میگردد و از آن میتوان برای

میکند.براساساینتوضیح،عدمارایهیکتصویرواضح


مقایسهاپیدمیهایمختلفاستفادهنمود.درواقعشیبخط


از مقدار بیماری در مزرعهی بر پایه میزان وقوع یا شدت

رگرسیوننرختغییراتشدتبیماریرابهازایهرواحد

توانددرطیزمانواقعیبه نظربرسد.ازسوی


بیمارینمی

افزایش میزان وقوع بیماری نشان میدهد .این افزایش در

دیگراستفادهازشدتبیماریبهدلیلنیازبهمهارت،زمان

مورد میزان وقوع بهصورت افزایش تعداد گیاهان آلوده

و درک کافی از چرخهی بیمارگر نمیتواند علیرغم

قابل مشاهده است و برای میزان شدت بیماری بهصورت

دقیقتربودننسبتبهوقوعبیماریمورداستفادهقرارگیرد.


افزایش میزان بیماری در یک گیاه بهوجود میآید

لذا محققین توصیه بر آن دارند که رابطهی میزانوقوع و

) .(Cardoso et al., 2004قویترین رابطه بین میزان

شدتبیماریباهم مورد ارزیابی قرار گیرند )Cardoso

وقوعوشدتبیماریزمانیدیدهمیشودکهبیماریدر

 .(et al., 2004دراینبررسیمشخصگردیدکهارزش

گیاه بهصورت سیستمیک در آمده و کل گیاه را فرا

کمّیمیزانوقوعباشدتبیمارییکساننیست.نتایجاین

بگیرد.

بررسی نشان داد که با استفاده از میزان وقوع بیماری از

براساسمطالعاتصورتگرفتهدرسایرکشورهاونیز
بازدیدهایصورتگرفتهدرطیدوسالتحقیق،مشخص

طریقشمارشتعداددرختان،میتوانمیزانشدتبیماری

رابادقتباالییمحاسبهنمود.

گردید که قسمت عمدهای از آلودگی اولیه انگور به
سفیدک داخلی بهوسیله اسپورانژیومهای حاصل از تندش

سپاسگزاری

اُاُسپور در بقایای گیاهی بوده و قسمت کمی به میسلیوم

بدینوسیلهازحمایتبخشگیاهپزشکیدانشگاهعلوم

هامربوطمیشود.آلودگیثانویهاساساً


موجوددرسرشاخه

کشاورزی و منابع طبیعی ساری به خاطر فراهم نمودن

از طریق هوا و از درختان آلوده به سایر درختان صورت

شرایطانجاماینتحقیقتشکروقدرانیمیگردد.
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Abstract
Background and Objectives
Grapevine are important and valuable fruits that is contaminated in different parts of Iran,
especially in North Khorasan Province, by the downy mildew of grapevine (Plasmopara
viticola) and its yield decreases. Investigating the relationship between the incidence and
the severity of the disease is one of the important concepts in the epidemiology of plant
diseases. It is easier and faster to measure the incidence of the disease, but the severity of
the disease is an important indicator.
Materials and Methodes
In this study, the relationship between the incidence disease and severity disease of
downy mildew of grapevine in North Khorasan Province (Bojnourd, Mane and
Samalghan, Shirvan and Farooj) during 2018 and 2019. Incidence and severity of disease
were recorded weekly in 80 selected vineyards from early April to stop the disease
progression.
Results
The incidence of the disease was 10.27% in the first year and 51.64% in the second year.
The severity of the disease in the first year was between 1.2 to 6.6% (mean 3.4%) and in
the second year it was between 6.4 to 44.6% (mean 25.82%). Investigation of the
relationship between incidence and severity of disease using four statistical models
(power, linear, quadratic, complementary logarithmic logarithm) power model was able
to express this relationship in 31 vineyards more accurately. In 24 vineyards the
incidence and severity of the disease were well fitted to the data by linear model.
Discussion
ّFinal models were evaluated based on R2, SEE and Ra2 of regression analysis of raw
data. Based on these criteria, final model in Bojnourd as S = (0.534) × I (1.263), in
Shirvan as S = (0.684) × I (1.472), in Mane and Samalghan as S = (0.4691)× I-0.01711
and in Farooj as S = (0.3484)×I-0.0078 showed relationship between incidence and
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severity of disease. This is the first report to evaluate the relationship between the
incidence and severity of downy mildew of grapevine in Iran.
Keywords: Downy mildew, I-S relationship, Disease measurement, Power model,
Regression

