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ّای بَهی اسفٌاج در ارقام ٍ تَدُ بررسی تاثیر بیواری سفیذک داخلی بر اجسای عولکرد 

 هازًذراى

 3ٍ ًاّیذ آهلی 2، سیاٍش رعیت پٌا2ُ، عبذالرضا فرٍتي*1بْفر ّاضن زادُ

اعالّی ٗاحذ داّغبٓ  دإؾد٘ی مبرؽٖبعی ارؽذ  ثیْبری ؽٖبعی، ىزٗٙ ىیبٙ پشؽنی، دإؾنذٙ مؾبٗرسی دإؾيبٙ آساد: ٕ٘یغٖذٙ ّغئً٘ -1*
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   48517-43446پغتی 

 ؼی ّبسٕذرآثخؼ تحقیقبت ىیبٛپشؽنی ّزمش تحقیقبت مؾبٗرسی ٗ ّٖبثغ طجی  -2

 ثخؼ تحقیقبت تٜیٚ ٗ اصالح ٕٜبً ٗ ثذر ّزمش تحقیقبت مؾبٗرسی ٗ ّٖبثغ طجیؼی ّبسٕذرآ -3

 چکیذُ

ّای هْن اسفٌاج  در هٌاطق تحت از بیواری Peronospora farinosa f. sp. spinaciaeسفیذک داخلی ًاضی از 

ّای کاهل تصادفی با ّای بَهی اسفٌاج در قالب طرح بلَکٍ تَدُ ضوارُ از ارقام 31در ایي بررسی ٍاکٌص  .کطت ایي گیاُ هی باضذ

ًتایج ارزیابی ًطاى داد . ٌذتکرار در ایستگاُ تحقیقات زراعی قراخیل در برابر بیواری ٍ تعییي اجسای عولکرد هَرد ارزیابی قرار گرفت 3

رقن  ًسبت بِ (٪66/9ٍ  ٪33/7،  ٪66/6)َدگی قائوطْر با کوتریي هیساى آل چوازکتی، اسفٌاج کاضاى 88ٍ کِ برگ پْي ٍراهیي

 ، برگ پْي ٍراهیي1رقن بَهی قائوطْر. در برابر بیواری سفیذک داخلی بَدًذ تریي ارقام ٍ تَدُهقاٍم TN-69-68 (79٪)  حساض

 هیاًگیي بیطتریي ّوچٌیي .باضٌذهی تي در ّکتار 29.09، 29.48 ،30.48 بِ ترتیب دارای ببطتریي هقذار عولکرد، اطراف بْطْر 88

 عذد 12 ٍ 13.33، 14.33بِ ترتیب  Tc-312002 ،TN-69-15،  6اسفٌاج بٌْصادیطرح ارقام هٌتخب از هربَط بِ برگ  تعذاد

بِ ترتیب  TN-69-15ٍ  2ضْر، هَزی رج بابل، قائن88 برگ پْي ٍراهیي ارقام  در برگ طَل هیاًگیي بیطتریي. ضوارش گردیذًذ

 8.83بِ ترتیب  ، اطراف بْطْر ٍ هَزی رج بابلTN-69-15، 88 ٍ ارقام برگ پْي ٍراهیي ساًتیوتر 11.67ٍ  11.67 ،11.93،  12.50

  .َدًذبدارای بیطتریي هیاًگیي عرض برگ  ساًتیوتر 7.50ٍ  7.66، 8، 

 ، اجسای عولکردPeronospora farinosa f. sp. Spinaciaeاسفٌاج ، سفیذک داخلی ، :  ّاکلیذ ٍاشُ

 هقذهِ

ایٔ ىیبٙ ثّ٘ی ّٖبطق ّزمشی آعیب ٗ احتْبال ایزآ . ِّٜ ثزىی اعت عجشیدبت اس (.Spinacia oleraceae L) اعفٖبج

اعتبٓ  .ٗ ػٖبصز ّؼذٕی ّی ثبؽذ  Cٛب، ثٚ ٗیضٙ ٗیتبّیٔایٔ ىیبٙ دارای ارسػ غذایی ثبالیی ث٘دٙ ٗ غٖی اس إ٘اع ٗیتبّیٔ. ّی ثبؽذ
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عفیذك داخَی ٕبؽی اس  .عطح سیز مؾت، اس ّٖبطق ّغبػذ مؾت ایٔ ىیبٙ اعت ٛشار ٛنتبر 10ّبسٕذرآ ثب ثیؼ اس 

Peronospora farinosa f. sp. spinaciae ػالئِ  ثیْبری ثٚ ص٘رت . ٛبی ِّٜ ٗ ؽبیغ اعفٖبج در خٜبٓ اعتاس ثیْبری

طح تحتبٕی ثزه درعت ّقبثٌ ایٔ در ع. آیٖذٛبی رٕو پزیذٙ در عطح رٗیی ثزه ْٕبیبٓ ؽذٙ مٚ ثٚ تذریح ثٚ رٕو سرد در ّیٍنٚ

(. 1376اػتجبریبٓ، )ىزددٕذ ثٚ رٕو خبمغتزی تیزٙ ّؾبٛذٙ ّی( ٛبمٖیذی٘ف٘رٛب ٗ مٖیذی)ٛبی قبرذ ٍنٚ ٛب پ٘ؽؼ ّخَْی إذاُ

 ىزاد ٗ رط٘ثت ٕغجیدرخٚ عبٕتی 5/17ّیَی ّتز ثبرٕذىی عبٍیبٕٚ، ّت٘عط درخٚ حزارت  750اعتبٓ ّبسٕذرآ ثب ّیبٕيیٔ ثیؼ اس 

تزیٔ رٗػ مٖتزً تٜیٚ ٗ مبؽت ارقبُ ّقبُٗ، ّٖبعت .اعت درصذ اس ّٖبطق ثغیبر ّغتؼذ ثزای ؽی٘ع ایٔ ثیْبری 85تب  75عبٍیبٕٚ 

 Sherf and) ثیْبری ٕؾبٓ ّی دٖٛذ ٛبی ّختَف ٕغجت ثٚ ایٔارقبُ ّختَف ٗامٖؼ.  ثبؽذامثز ػ٘اٌّ ثیْبریشای ىیبٛی ّی

makanab, 1986). ٖؼ ارقبُ ٗ الیٖٜبی اعفٖبج ثٚ ایٔ ثیْبری ٗ تبثیز آٓ ثز مبٛؼ اخشای ػَْنزد خٜت در ایٔ تحقیق ٗام

  .ّؼزفی رقِ ّٖبعت اعفٖبج در ّبسٕذرآ ثزرعی ىزدیذ

 هَاد ٍ رٍش ّا

ایغتيبٙ )در ؽزایط آٍ٘دىی ّصٖ٘ػی در ّزمش تحقیقبت مؾبٗرسی ٗ ّٖبثغ طجیؼی ّبسٕذرآ  1389ایٔ آسّبیؼ در عبً 

ٗاحذ آسّبیؾی مزتی ث٘دٙ ٗ ٛز مزت . ر إدبُ ؽذتنزا 3ٛبی مبٌّ تصبدفی در در قبٍت طزح ثَ٘ك( زاخیٌتحقیقبت سراػی ق

، اطزاف ثٜؾٜز، 88ثزه پٜٔ ٗراّیٔ ٛبی ّ٘رد اعتفبدٙ ؽبٌّ ارقبُ ٗ ت٘دٙ. ّتز ث٘دٙ اعتعبٕتی 30ّتزی ثٚ ف٘اصٌ  5خط  3ؽبٌّ 

) ، ثبثٌ (ّ٘سی رج) ، ثبثٌ (آغ٘سثٔ) ، ؽیز ىبٙ، چْبسمتی قبئْؾٜز، ثبثٌ 1ئْؾٜز، ثبثَغز، قب(افزا پٌ) ، عبری، عبری ٕنب سیذ ػَیب

، ّٖتخت اس طزح ثٚ ٕضادی 1، ّٖتخت اس طزح ثٚ ٕضادی اعفٖبج3، قبئْؾٜز2، قبئْؾٜز(آراّيبٙ ) ،  ثبثٌ (میب مال) ، ثبثٌ (ّزسی مال 

، ّٖتخت اس 5، ّٖتخت اس طزح ثٚ ٕضادی اعفٖبج4اعفٖبج ، ّٖتخت اس طزح ثٚ ٕضادی3، ّٖتخت اس طزح ثٚ ٕضادی اعفٖبج2اعفٖبج

-TN-69-20 ،TC-312002 ،TN-69-68 ،TN، اعفٖبج ؽٜزضب، اعفٖبج مبؽبٓ، اعفٖبج ٕدف اثبد، 6طزح ثٚ ٕضادی اعفٖبج

69-57 ،KC-312005 ،TN-69-15 ٛبی آٍ٘دٙ ثزای ایٔ ّٖظ٘ر ّٖبطق تحت مؾت اعفٖبج در اعتبٓ ثبسدیذ ٗ ثزه  .ث٘دٕذ

در آسّبیؾيبٙ . ّشرػٚ ثبسدیذ ٗ ْٕٕ٘ٚ ثزداری ؽذ 3ّٖطقٚ ٗ اس ٛز ّٖطقٚ  3ٛب اس ٛز ؽٜزعتبٓ در ایٔ ثبسدیذ. آٗری ىزدیذغخْ

ّ٘رد ثزرعی ّینزٗعنپی  (Peronospora farinosa f. sp. spinaciae)ْٕٕ٘ٚ ٛب خٜت صحت ٗخ٘د قبرذ ػبٌّ ثیْبری 

 4تب  3ٛبی آٍ٘دٙ ٕيٜذاری ؽذٙ در ّزحَٚ خٜت آٍ٘دىی ّصٖ٘ػی ْٕٕ٘ٚ. ری ؽذقزار ىزفتٚ ٗ تب سّبٓ آسّبیؼ در یخچبً ٕيٜذا

قطؼبت آسّبیؾی ثٚ ط٘ر ٛفتيی ثبسدیذ ٗ ارسیبثی . ثزىی اعفٖبج در سیز ث٘تٚ ٛبی مؾت ؽذٙ ثٚ ط٘ر ینٖ٘اخت پخؼ ىزدیذٕذ

اس خط٘ط ّیبٕی  (.Irish et al., 2003)إدبُ ىزفت  4تب  0آسّبیؼ ثب ّؾبٛذٙ آٍ٘دىی ٗ پیؾزفت آٓ رٗی ارقبُ ثب ْٕزٙ دٛی 

ث٘تٚ ثط٘ر تصبدفی اس ٛز مزت إذاسٙ ىیزی  5ثزای تؼییٔ صفبت ّزفٍ٘٘صینی ثب إتخبة . ثزای تؼییٔ ػَْنزد اعفٖبج إدبُ ؽذ

ٛب اس ٕزُ ثزای تدشیٚ ٗ تحَیٌ دادٙ. ثٖذی ٗ ّ٘رد تدشیٚ ٗ تحَیٌ آّبری قزار ىزفتٖذٛب خْغدر پبیبٓ آسّبیؼ، دادٙ .ؽذ

 .ثٖذی تیْبرٛب اس آسّ٘ٓ چٖذ داّٖٚ ای دإنٔ اعتفبدٙ ىزدیذٗ ثزای ىزٗٙ  MSTATCافشار

 ًتایج ٍ بحث
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ٛبی اعفٖبج ّ٘رد ٕتبیح حبصٌ اس تدشیٚ ٗاریبٕظ دادٙ ٛب ثزای صفبت ثزرعی ؽذٙ در ایٔ تحقیق ٕؾبٓ داد مٚ ت٘دٙ

ٕتبیح تدشیٚ  1خذًٗ . در صذ داؽتٖذ 1ٗ5داری در عطح احتْبً  ّطبٍؼٚ اس ٕظز صفبت ّ٘رد ثزرعی ثب ینذیيز اختالف ّؼٖی

 .ت٘دٙ اعفٖبج را ٕؾبٓ ّی دٛذ 31ّقبیغٚ ّیبٕيیٔ صفبت  3ٗاریبٕظ صفبت إذاسٙ ىیزی ؽذٙ ٗ خذًٗ

 1389اعفٖبج در ایغتيبٙ قزاخیٌ  ٗ ؽذت آٍ٘دىی ت٘دٙ ٛبی تدشیٚ ٗاریبٕظ اخشای ػَْنزد -1خذًٗ 

S.O.V 

 

df ً٘درصذ آٍ٘دىی  تؼذاد ثزه طً٘ ثزه زض پٜٖلػ ػَْنزد ّحص

 عطح ثزه

MS 

367/1  2 تنزار ns ns299/0 ns76/1 *075/4 **849/78 

 30 تیْبر اعفٖبج
**248/45 

**494/5 **329/8 **365/9 
**186/958 

 327/2 620/1 806/1 892/0 780/8 60 اؽتجبٙ

C.V% ....... 90/12 73/13 91/14 52/16 94/5 

ns- درصذ ّؼٖی دار اعت 1در عطح احتْبً  -. **دار اعتدرصذ ّؼٖی 5در عطح احتْبً  -. *ار ٕیغتّؼٖی د   

ٗ  ٪33/7،  ٪66/6)، اعفٖبج مبؽبٓ ٗچْبسمتی قبئْؾٜز ثب مْتزیٔ ّیشآ آٍ٘دىی 88ٕتبیح ارسیبثی ٕؾبٓ داد مٚ ثزه پٜٔ ٗراّیٔ 

رقِ ثّ٘ی . ُ ٗ ت٘دٙ در ثزاثز ثیْبری عفیذك داخَی ث٘دٕذتزیٔ ارقبّقبُٗTN-69-68(79٪ ) ٕغجت ثٚ رقِ حغبط ( 66/9٪

-تٔ در ٛنتبر ّی 29.09، 29.48، 30.48، اطزاف ثٜؾٜز دارای ثجؾتزیٔ ّقذار ػَْنزد ثٚ تزتیت 88، ثزه پٜٔ ٗراّیٔ 1قبئْؾٜز

ثٚ  Tc-312002 ،TN-69-15،  6ْٛچٖیٔ ثیؾتزیٔ ّیبٕيیٔ تؼذاد ثزه ّزث٘ط ثٚ ارقبُ ّٖتخت اس طزح ثٜٖضادی اعفٖبج. ثبؽٖذ

، ّ٘سی رج ثبثٌ، 88ثیؾتزیٔ ّیبٕيیٔ طً٘ ثزه در ارقبُ  ثزه پٜٔ ٗراّیٔ . ػذد ؽْبرػ ىزدیذٕذ 12ٗ  13.33، 14.33تزتیت 

ارقبُ ثزه پٜٔ  ثیؾتزیٔ ّیبٕيیٔ ػزض ثزه در عبٕتیْتز ٗ 11.67ٗ  11.67، 11.93،  12.50ثٚ تزتیت  TN-69-15ٗ  2ؽٜزقبئِ

ٕتبیح  .إذاسٙ ىیزی ىزدیذعبٕتیْتز  7.50ٗ  7.66، 8،  8.83، اطزاف ثٜؾٜز ٗ ّ٘سی رج ثبثٌ ثٚ تزتیت TN-69-15، 88ٗراّیٔ 

با ارزیابی نژادهای مختلف عامل بیماری بر روی ارقام  (Correll et al., 1998)مزً ٗ ْٛنبرآ  ایٔ ثزرعی ثب ٕتبیح

 .مختلف مطابقت دارد

 گیری کلیًتیجِ

تزیٔ ّیشآ اٍ٘دىی ثٚ ثیْبری عفیذك داخَی اعفٖبج ٗ ػَْنزد ثب مِ 88پٜٔ ٗراّیٔ آّذٙ رقِ ثزه  ثز اعبط ٕتبیح ثٚ دعت

 . ثبؽذّطَ٘ة ثزای خَ٘ىیزی اس ّصزف عُْ٘ ؽیْیبیی در اعتبٓ ّبسٕذرآ ّٖبعت ّی
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Abstract 

Downy mildew caused by Peronospora farinosa f. sp. spinaciae, is a destructive disease of 

spinach worldwide and in Mazandaran as well. In the present study 31 native spinach mass and 

cultivars were evaluated to Spinach downy mildew and yield compounds. The experimental 

design was used as randomized complete block (RCB) with 3 replications in Gharakheil 

Agricultural Research Station. The result indicated that Barg pahn varamin 88, Kashan spinach 

and chamazkoty spinach with the least infection(6.66%, 7/33% and 9/66%) in compare to control 

cultivar (79%) were evaluated as resistant sources to downy mildew. Ghaemshar1, Barg pahn 

varamin 88 and Behshar had the most yield 30.48, 29.48 and 29.09 respectivly. Spinach6, 

Tc312002 and TN-69-15 had the most number mean leaf 14.33, 13.33 and 12 respectivly. Barg 

pahn varamin, Moziraj Babol, Gahemshar2 and TN-69-15 had the most mean leaf length with 

12.50, 11.93, 11.67 and 11.67 respectivly. Barg pahn varamin, TN-69-15, Behshar and Moziraj 

Babol had the most mean leaf width with 8.83, 8, 7.66 and 7.50 respectivly.   

 

Keywords :  Spinaciae , Downy mildew , Peronospora farinosa f. sp. Spinaci and yield 

compounds   
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