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 چکيذُ

ّاي صًتيکي سيب سهيٌي در باًک صى گياّي هلي ِ بيواري لکِ هَجي بزاي ًوًَِبِ هٌظَر تؼييي سطَح هقاٍهت ٍهٌاسب تزيي صًَتيپ ب

در ارسيابي درٍى ضيطِ اي رٍش قطزُ . بِ اجزا گذاضتِ ضذ 7381-88ايزاى ، آسهايطي در قالب طزح کاهال تصادفي با سِ تکزار در سالْاي 

ظَْر ػالئن در رٍسّاي دٍم بِ بؼذ ( اي قطزُ) ذُ بزٍي گياُ در طي سٌجص بِ رٍش پخص ػصارُ فيلتز ض. هَرد استفادُ قزار گزفت اي

ًتايج تجشيِ ٍارياًس ًطاى دادکِ بيي ًوًَِ ّاي صًتيکي  اختالف هؼٌي دار بَد ٍ بيطتزيي هقاٍهت . ضزٍع ضذ ٍ تا رٍس ضطن اداهِ داضت

 . اس ًوًَِ آرهيذا ًسبت بِ پٌج ًوًَِ ديگز بذست آهذ

  .ٝ ٔٛجی ،  ثیٕبریشایی، ٔمبٚٔت سیت سٔیٙی، ِى :کلوات کليذي

 هقذهِ

 وٝ دارایغذٜ ٞبیی اس ٚ یب لسٕتٞب غذٜتىثیز آٖ اس طزیك وبضتٗ  ٞبی ٔتٙبٚة، ٔزوت ٌٚیبٞی است پبیب ثب ثزي 1سٛالْ٘ٛ تٛثزسْٚ

اٖ تِٛیذ ثٝ ٔیش 2007تِٛیذ سیت سٔیٙی در سبَ  (FAO)ثز اسبس آٔبر سبسٔبٖ خٛارٚثبر جٟب٘ی . ٌیزد صٛرت ٔی جٛا٘ٝ است

-یىی اس ٔخزثتزیٗ ثیٕبری 2ثیٕبری ِىٝ ٔٛجی سیت سٔیٙی .ٞشار تٗ در ایزاٖ ثٛدٜ است 5240سٔیٙی در د٘یب ٚ  ٞشار تٗ سیت 321736

ٔحسٛة ٔی ضٛد، ٚ ٔٛجت ایجبد ِىٝ ٞب، سخٓ ٞب، پٛسیذٌی در ٔیٜٛ، سبلٝ، یمٝ ٚ در ٟ٘بیت وبٞص  3ٞبی لبرچی خب٘ٛادٜ ثبد٘جب٘یبٖ

در د٘یب ٚ ثبالخص ایزاٖ ثٝ ػّت تٙٛع  ثیٕبری ِىٝ ٔٛجی سیت سٔیٙی ثب تٛجٝ ثٝ تٙٛع لبرچی ٚ ٔیشاٖ خسبرت ثبال. ٌزددػّٕىزد ٔی

ٞبی ٟٔٓ ثزای آِتز٘بریب ضبُٔ ٌٛجٝ فزٍ٘ی، ٔیشثبٖ. در ضزایط الّیٓ آة ٚ ٞٛا، ٘مص ٟٕٔی در وبٞص ػّٕىزد ایٗ ٔحصَٛ سراػی دارد

 
1
 - Solanum tuberosum 

2
 - Early blight of potato 

3
 solanacea 
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  اي با پخص عصارُ برٍي گياُ اٍليي بار تَسط لَکِرٍش ارزيابي درٍى ضيطِ (.Pscheidt, 1985)سیت سٔیٙی ٚ ثبد٘جبٖ ٔی ثبضذ

هعرفي ضذ ٍ براي ضٌاسايي هقاٍهت بِ بيواري لکِ هَجي هَرد استفادُ قرار گرفت ٍ رٍضي هَثر براي ارزيابي هقاٍهت بِ بيواري فَق 

ّاي فيلتر ضذُ کطت قارچ ٍ بِ رٍش پخص عصارُ فيلتر ضذُ ُ از عصارُّاي حاصل از کطت بافت با استفادارزيابي گياّچِ. هعرفي ًوَد

 .ّا يادداضت برداري صَرت گرفتقارچي برٍي سطح گياُ اًجام گرديذ ٍ برهبٌاي برٍز عالئن ضاهل هيساى ًکرٍز، کلرٍز ٍ هرگ گياّچِ

ًوًَِ شًتيکي  6در ايي آزهايطات تعذاد . رفتّا اًجام گارزيابي برهبٌاي برٍز عالئن ضاهل هيساى ًکرٍز، کلرٍز ٍ هرگ گياّچِ

اي ًگْذاري از هجوَعِ شرم پالسن سيب زهيٌي عاري از ٍيرٍس کِ در باًک شى گياّي هلي ايراى تحت ضرايط درٍى ضيطِ

 .ضَد هَرد ارزيابي قرارگرفت تا ٍضعيت حساسيت ٍ هقاٍهت بِ ايي بيواري در آًْا هطخص گرددهي

 هَاد ٍ رٍضْا

 اّيهَاد گي -

پیىبسٛ، ٔبرفٛ٘ب، دیتب، وبسٕٛس، آرٔیذا ٚ آٌزیب استفبدٜ ضذٜ در ایٗ آسٔبیص ثزای تؼییٗ سطٛح  ضص ٕ٘ٛ٘ٝ ص٘تیىی سیت سٔیٙی

ٞبی ص٘تیىی ثصٛرت ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ. ٔمبٚٔت یب حسبسیت در ضزایط ٌّخب٘ٝ ای اس ثخص ص٘تیه ٚ ثب٘ه صٖ ٌیبٞی ّٔی ایزاٖ دریبفت ضذ

ای ثب٘ه صٖ ٌیبٞی ّٔی ایزاٖ درٔجٕٛػٝ ص٘تیىی درٖٚ ضیطٝ C˚1±25ر اتبق رضذ ثب دٔبی ثبثت در د 2ریش ٕ٘ٛ٘ٝ ػبری اسٚیزٚس

 . ٍٟ٘ذاری ٔی ضٛ٘ذ

 تْيِ ػصارُ فيلتز ضذُ کطت قارچ -

سٔیٙی وبری وطٛر اس ثب٘ه صٖ ٌیبٞی ّٔی ایزاٖ ٔٛسسٝ جٕغ آٚری ضذٜ اس ٔشارع سیت  A. alternataٞبی ثیٕبریشایی ٌٛ٘ٝ جذایٝ

3ح ٚ تٟیٝ ٟ٘بَ ٚ ثذر تٟیٝ ضذ، رٚی ٔحیط اصال
PCA   رضذ ٕ٘ٛد ٚ ثؼذ ثصٛرت لطؼبتی ثٝ ا٘ذاسٜ پٙج ٔیّیٕتز ثب استفبدٜ اس تیغ

 ا٘تمبَ دادٜ ضذ PCAحبٚی ٔحیط وطت  cm9ٞبی پتزی دیص اسىبِپُ استزیُ ثزداضتٝ ضذ ٚ ثٝ تطته

. استفبدٜ ضذPDA یب PCAلبرچی در ٔحیط وطت جبٔذ  ٞبیرٚسٜ جذایٝ 10-12ثٝ ٔٙظٛر تٟیٝ سٛسپب٘سیٖٛ لبرچی اس وطت 

ٞبی پتزی پخص ٔی وٙیٓ ٚ سپس ثب استفبدٜ اس سٛسٖ رٚی ثبر استزیُ را رٚی سطح پزٌٙٝ لبرچی در تطته 2ٔمذاری آة ٔمطز 

ر السْ در ٕ٘ٛ٘ٝ ٔیشاٖ اسپٛ. ٞبی تِٛیذ ضذٜ ثزداضتٝ ضذ ٚ در یه ثطز استزیُ لزار دادٜ ضذسطح ٔحیط وطت چٙذ ثبر وطیذٜ ٚ ٞبي

 

 - locke

 - viruse free plant

 - potato carrot agar 
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ثؼذ اس تٙظیٓ . ِیتز تٙظیٓ ٌزدیذاسپٛر در ٔیّی 10 4-10 6ثزداضتٝ ضذٜ ثب استفبدٜ اس الْ ٕٞٛسبیتٛٔتز ٔحبسجٝ ٌزدیذ ٚ ٔیشاٖ غّظت 

PDBسی ٔحیط وطت ٔبیغ سی 100غّظت اسپٛر سٛسپب٘سیٖٛ، یه ٔبیىزِٚیتز اس سٛسپب٘سیٖٛ را در ضیطٝ ٔحتٛی
ریختٝ ٚ در  1

ٞب ٞز ضیطٝ. رٚس ٍٟ٘ذاری ضذ 8-10ٌزاد ثٝ ٔذت درجٝ سب٘تی 20-25سبػت ٚ دٔبی  16/ 8تبریىی /ٚ تحت ضزایط ٘ٛریا٘ىٛثبتٛر 

ثؼذ اس ٔذت ٔطخص وطت، ٔحیط ٔبیغ وطت ػجٛر دادٜ ضذٜ اس پبرچٝ . سبػت رٚی دستٍبٜ ضیىز لزار دادٜ ضذ٘ذ 4-6رٚس ثٝ ٔذت 

دلیمٝ ثب استفبدٜ اس سب٘تزیفیٛص  15-20ػصبرٜ لبرچی ػجٛر دادٜ ضذٜ ثٝ ٔذت . ضذ الیٝ ، در داخُ یه ثطز استزیُ ٍٟ٘ذاری 4ُّٕٔ 

ثزای . ٞبی ػجٛر وزدٜ اس پبرچٝ تٛری جذاٌزدیذفبس رٚیی ثزای حذف اسپٛر. لزار دادٜ ضذ g  2500-2000رٚٔیشی ثب سزػت

سزً٘ ثب استفبدٜ اس فیّتزٞبی  -جٌّٛیزی اس ٚجٛد ٚ رضذ ثبوتزی ٞب در ػصبرٜ لبرچی ثذست آٔذٜ در ٔزاحُ فٛق، اس رٚش فیّتز

mµ 2/0 ػصبرٜ فیّتز ضذٜ وطت ٞبی ٔذوٛر ػجٛر دادٜ ضذ تب ثب استفبدٜ اس سزً٘ ػصبرٜ لبرچی را ثزداضتٝ ٚ اس فیّتز. . استفبدٜ ضذ

 . لبرچ تٟیٝ ٌزدیذ

 اي ارسيابي درٍى ضيطِ-

ٞبی فیّتز ضذٜ وطت لبرچ، ثٝ رٚش پخص ػصبرٜ فیّتز ٞبی حبصُ اس وطت ثبفت ثب استفبدٜ اس ػصبرٜای ٌیبٞچٝارسیبثی درٖٚ ضیطٝ

در ایٗ رٚش . ٞب ا٘جبْ ٌزدیذٔزي ٌیبٞچٝضذٜ لبرچی ثزٚی سطح ٌیبٜ تٟیٝ ضذ ٚ ثزٔجٙبی ثزٚس ػالئٓ ضبُٔ ٔیشاٖ ٘ىزٚس، وّزٚس ٚ 

ٞبی داخُ ِِٛٝ آسٔبیص پبضیذٜ رٚی ثزي ٌیبٞچٝ ای ثزػصبرٜ فیّتز ضذٜ وطت لبرچ ثذست آٔذٜ اس ٔحیط وطت ٔبیغ ثصٛرت لطزٜ

. ت ٍٟ٘ذاری ضذسبػ 16/ 8تبریىی /ٌزاد ٚ دٚرٜ رٚضٙبییسب٘تی 23 ± 2ٞب ثؼذ اس تّمیح در ا٘ىٛثبتٛر تحت ضزایط دٔبیی ٌیبٞچٝ. ضذ

 . ٞبی ٔیب٘ی ا٘جبْ ٌزفتارسیبثی اس رٚس اَٚ تب رٚس ضطٓ ٚ ثز ٔجٙبی ٔطبٞذٜ ثزي

 ًتايج ٍ بحث

ٞبی ص٘تیىی حسبس اس رٚس دْٚ ٚ در سطٛح دیٍز ٔمبٚٔت در رٚسٞبی سْٛ ٚ ػالئٓ ثیٕبری ٘بضی اس ایٗ ٌٛ٘ٝ لبرچی در ٕ٘ٛ٘ٝ

حسبس ٌشارش ضذٜ  A. alternataیٗ وٝ رلٓ آٌزیب در ٔٙبثغ ٘سجت ثٝ جذایٝ ثب تٛجٝ ثٝ ا.  چٟبرْ ثؼذ اس تّمیح ٕ٘بیبٖ ٌطت

پس اس ٔحبسجٝ سطح سیز ٔٙحٙی ٌستزش ثیٕبری . ثٝ ػٙٛاٖ ضبٞذ حسبس در ٘ظز ٌزفتٝ ضذ ،((.Nasr esfehani, 2004است

ص٘تیىی  وبسٕٛس دارای سطح  ٕ٘ٛ٘ٝ(.  1جذَٚ ) آٖ ثب استفبدٜ اس آسٖٔٛ دا٘ىٗ دستٝ ثٙذی ضذ٘ذ ٞبی ص٘تیىی ثز اسبسٕ٘ٛ٘ٝ

ص٘تیىی دیتب ثٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ. ثسیبر حسبس لزارٌزفتٙذسیزٔٙحٙی پیطزفت ثیٕبری ثیطتز اس آٌزیب ثٛد٘ذ ٚ تٛسط آسٖٔٛ دا٘ىٗ در سطٛح 

 

 - potato dextrose broth
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ٞبی ص٘تیىی سیت سٔیٙی در ثزسیُ ٔحسٛة ٔی ضٛد ٔٙجغ ٔمبٚٔت ثٝ ثیٕبری ِىٝ ٔٛجی سیت سٔیٙی در ارسیبثی ٕ٘ٛ٘ٝ ػٙٛاٖ

(Boiteux, et al ., 1995 .)ٕٝ٘ٛ٘ ٞبی ص٘تیىی پیىبسٛ ٚ ٔبرفٛ٘ب در سطح یىسب٘ی ثب ٕ٘ٛ٘ٝ دیتب ثٛدٜ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ثز ایٗ اسبس

ص٘تیىی ثٝ ػٙٛاٖ  ٕ٘ٛ٘ٝ ص٘تیىی آرٔیذا ٞیچٍٛ٘ٝ ػالئٓ ثیٕبری ٘طبٖ ٘ذاد٘ذ، ِذا ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ. ا٘ذٞبی ص٘تیىی ٔمبْٚ ضٙبختٝ ضذٜٕ٘ٛ٘ٝ

ٚ در ٔمبیسٝ ٔیبٍ٘یٗ سطح سیز در ٘ظز ٌزفتٝ ضذ   A. alternataجت ثٝ ثیٕبری ِىٝ ٔٛجی ثب ػبُٔ ثیٕبری دارای ٔصٛ٘یت ٘س ٕ٘ٛ٘ٝ

 .ٞبی ص٘تیىی ٘سجت ثٝ ایٗ جذایٝ لزارٌزفتٙذٔٙحٙی پیطزفت ثیٕبری ثب وٕتزیٗ ٔیشاٖ درٌزٜٚ ٔجشا ٚ ٔمبْٚ تزیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

 A. alternataگًَِ قارچي 

Fungal isolate A. alternata 

 

 ًوًَِ شًتيکي 

accession 

b 6.16   پيکاسوPicasso      
b 5.66   مارفوناMarfona   
b 5.91   ديتا Delta            
a 9.5   کاسموسCasmos 
c 5   آرميداArmida    
a 9.25     آگريا Agria         

 ایٞبی لبرچی در ارسیبثی درٖٚ ضیطٝٔمبیسٝ ٔیبٍ٘یٗ در ٔٛردٌٛ٘ٝ -1جذَٚ 

 %(.1دا٘ىٗ ) تفبٚت ٔؼٙی داری ٘ذار٘ذ % 1ٞبی دارای حزٚف ٔطتزن در ٞز ستٖٛ اس ٘ظز آٔبری در سطح احتٕبَ ٔیبٍ٘یٗ
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Evaluation of six potato genotypes to early blight disease caused by Alternaria 

alternate in invitro selection. 
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Abstract 

 
In order to determine resistance levels and the best accessions to early blight of potato accessions in 

International plant gene bank of Iran, this study was conducted in CRD with three replications in 

2008 and 2009. In In vitro selection by droplet using of culture filtrate method. During droplet 

method assay the Alternaria symptoms were appeared 1-2 days until 6 days. Result of variance 

analysis showed that the effect of accessions was significant. Armida accession had more resistance 

than others. 

 
Keywords: potato, early blight, patigenecity, resistance.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


