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 چکیده   

سفیذن  .تزیي گیبُ ػلَفِ ای دًیبست وِ بِ هٌظَر تغذیِ دام هَرد استفبدُ لزار هی گیزدیًَجِ یىی اس گیبّبى هْن سراػی ٍ هْن  

سطحی یىی اس بیوبریْبی هْن یًَجِ در بسیبری اس هٌبطك وطَر اس جولِ ارٍهیِ بِ ضوبر هی آیذ وِ سبالًِ خسبرت سیبدی را اس ًظز 

 .رلن یًَجِ هَرد ارسیببی لزار گزفتًِ رٍی  ضذت بیوبریشایی سفیذن سطحیدر ایي تحمیك . بِ ایي هحصَل ٍارد هی وٌذ التصبدی

ارلبم هَرد هطبلؼِ در گزٍُ  78%ًتبیج ًطبى داد وِ . در چْبر گزٍُ لزار گزفتٌذسطح همبٍهت یب حسبسیت  ارلبم هختلف اس ًظز

ضبخص ضذت بیوبری بیي ارلبم ًطبى دٌّذُ ٍجَد اختالف هؼٌی دار بیي آًْب اس ًظز ٍاوٌص   دادُ ّبی هزبَط بِحسبس لزار گزفتٌذ، 

لزار بب حسبسیت ببال ًیوِ حسبس، حسبس ٍ  ،ًیوِ همبٍمگزٍُ چْبرارلبم هَرد آسهبیص در ایي تحمیك در  .بِ لبرچ ػبهل بیوبری بَد

حسبس ٍ ارلبم  122، ّوذاًی 121ّوذاًی بوی ًیوِ حسبس، ارلبم ٍ لزُ یًَجِ ًیوِ همبٍم،   Codiبز ایي اسبس ارلبم . گزفتٌذ

Simertchenskaya, Diablorde, Ranger    اس ایٌزٍ ارلبم .ارسیببی ضذًذٍ هْبجزاى بب حسبسیت ببال Codi   لزُ یًَجِ هی ٍ

 .تَاًٌذ هی تَاًٌذ بِ ػٌَاى ارلبم ًسبتأ همبٍم بز ػلیِ ایي بیوبری هَرد استفبدُ لزار گیزًذ

 سفیذن سطحی، یًَجِ، ارٍهیِ، ضذت بیوبریشایی، همبٍهت :کلیدی واژگان

 مقدمه  

سفیذن سطحی یىی اس بیوبریْبی هْن یًَجِ در بسیبری اس هٌبطك وطَر اس جولِ ارٍهیِ بِ ضوبر هی آیذ وِ سبالًِ خسبرت سیبدی را 

 Leveillula taurica  ٍErysiphe pisi. varٍ گًَِ وٌَى دػبهل ایي بیوبری تب. اس ًظز التصبدی بِ ایي هحصَل ٍارد هی وٌذ

pisi   گشارش ضذُ است (Braun, 1987).  ًَِگL. taurica (Lev.) Arn.   هْوتزیي گًَِ بیوبریشا رٍی یًَجِ بِ ضوبر هی

داهٌِ هیشببًی (. et al., 2002  Belange ) ای داردرٍد وِ در هٌبطك گزم ٍ خطه دًیب گستزش داضتِ ٍ داهٌِ هیشببًی بسیبر گستزدُ

ىی اس هیشببًْبی هْن آى گًَِ دارای اّویت التصبدی ّستٌذ ٍ ی 34خبًَادُ گیبّی است  وِ  59گًَِ گیبّی اس  757ایي گًَِ ضبهل 

تَسط ضزیف در خزم آببد  1326اٍلیي گشارش اس ایي بیوبری در ایزاى در سبل (. (Khodaparast et al., 2007ضذ  ببیًَجِ هی

ػالین ایي بیوبری بِ طَر هؼوَل در اٍایل تببستبى ظبّز  .استایي بیوبری تبوٌَى اس بیطتز هٌبطك وطَر گشارش ضذُ . است دادُ ضذُ

بب تَجِ بِ  .ضَدٍ ببػث وبّص ضذیذ ػولىزد هی یببذبِ ضذت گستزش هیهی ضَد ٍ در ضزایط آة ٍ َّایی هسبػذ بزای بیوبری 

 .اس راّْبی التصبدی جْت وبّص خسبرت بیوبری بِ ضوبر هی رٍد ایي هْن استفبدُ اس ارلبم همبٍم یىی

  هامواد و روش

آسهبیطبت هزبَطِ درگلخبًِ گزٍُ گیبّپشضىی داًطىذُ وطبٍرسی داًطگبُ ارٍهیِ اًجبم ضذ، حذٍد یه هبُ ٍ ًین لبل اس اًجبم 

 ,Simertchenskaya ی،هْبجزاًی، بو ، لزُ یًَجِ،121، ّوذاًی121ّوذاًی)ضبهل  رلن یًَجًِِ آسهبیص هبیِ سًی بذٍر 

Diablorde, Ranger, Codi    ) دلیمِ ضذ  2-5بِ هذت ( دارای پٌج درصذ ولز فؼبل)ّیپَولزیت سذین % 27بب استفبدُ اس هحلَل
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. تِ ضذًذهتز  هحتَی خبن پبستَریشُ وبض سبًتی  17هتز ٍ بِ ارتفبع  سبًتی 5ّبی پالستیىی بب دّبًِ  ػفًَی سطحی ضذُ ٍ در گلذاى

گیبّبى هذوَر در هزحلِ  .ی لیتز ریختِ ضذلهی 2پبی ّز بَتِ حذٍد  ppm27-27-27  بِ غلظت N.P.Kوبهل  ّز ّفتِ یه ببر وَد

اس هشارع ارٍهیِ جوغ آٍری ٍ درٍى  L. tauricaضص ّفتگی بزای هبیِ سًی اًتخبة ضذًذ بزای هبیِ سًی  گیبّبى یًَجِ آلَدُ بِ 

بزگْبی یًَجِ بب ػالین ضذیذ  .بالفبصلِ بِ گلخبًِ هٌتمل ضذًذ ار دادُ ضذُ ٍ در یخذاى ٍ تحت ضزایط خٌهویسِ ّبی پالستیىی لز

آلَدگی اًتخبة ضذُ ٍ وٌیذیَم ّبی لبرچ تَسط للوَی استزیل اس رٍی بزگْبی آلَدُ جذا ضذُ ٍ بب استفبدُ اس الم ّوَسبیتَهتز 

گیبُ  27سپس اس ّز گلذاى . اسپَر در هیلی لیتز تْیِ ضذ 5×175بِ هیشاى  ایي غلظت. غلظت سَسپبًسیَى اسپَری تؼییي گزدیذ

ی ضذ بِ طَری وِ سطح ّز ام اس بزگچِ ّب بِ طَر وبهل اسپزاًتخبة ضذُ ٍ ػالهتگذاری گزدیذًذ ٍ سَسپبًسیَى اسپَر رٍی ّز وذ

ّز وذام اس ارلبم یه گلذاى بِ ػٌَاى ضبّذ در ًظز بزای   .ّب بِ طَر وبهل بب سَسپبًسیَى لبرچ هَرد ًظز پَضیذُ ضذوذام اس بزگچِ

گزفتِ ضذ ٍ تلمیح رٍی گیبّبى آى گلذاى تَسط آة همطز استزیل صَرت گزفت ایي گیبّبى ًیش تحت ضزایط گیبّبى هبیِ سًی ضذُ 

اس پَضص ًبیلًَی وِ  سبػت 48بزای ایجبد رطَبت ًسبی ببال ٍ تبهیي ضزایط السم بزای جَاًِ سًی اسپَرّب بِ هذت  .ًگْذاری ضذًذ

توبم بَتِ ّب را در بز هی گزفت استفبدُ ضذ رٍی ّز پَضص ًبیلًَی سَراخ ّبی ریشی بزای ػول تَْیِ ٍ جلَگیزی اس افشایص بیص 

سبػت  14بب %  77±17درجِ سبًتیگزاد ٍ رطَبت ًسبی  23±5ایي گیبّبى در گلخبًِ بب دهبی  .اس حذ دهب در سیز پَضص استفبدُ ضذ

گیبُ بِ طَر تصبدفی اًتخبة ٍ  5اس ّز گلذاى  ،رٍس اس هبیِ سًی گیبّبى 15پس اسطی  .گْذاری ضذًذسبػت تبریىی ً 17ٍ  یرٍضٌبی

ضذت . ایجبد ضذُ بَد بِ ّوزاُ تؼذاد بزگچِ ّب در یه گیبُ ثبت ضذ Leveillula tauricaّبی اًفزادی وِ بِ ٍسیلِ تؼذاد ولٌی

 حسبسیت ارلبم هختلفهیشاى  همبیسِ سطح همبٍهت یب .هحبسبِ گزدیذتؼذاد ولٌی ّبی پبتَصى در گیبُ  بیوبری بِ صَرت هیبًگیي

 (.1جذٍل) صَرت گزفت Ullasa et al. (1981) استفبدُ اس رٍش ببیًَجِ 

 

 حسبس فَق حسبس

 

 ًیوِ حسبس

 

 همبٍم ًیوِ همبٍم

 

 هیشاى همبٍهت

 

 بذٍى آلَدگی 17 11-20 21-50 51-100

 

 وبریضذت بی

 

  بز اسبس ضبخص ضذت بیوبری سفیذن سطحیارسیببی آلَدگی  .1جذٍل 

 نتایج و بحث

ػبهل بیوبری سفیذن سطحی  ًتبیج حبصلِ اس تحشیِ ٍاریبًس ضبخص ضذت بیوبری ارلبم یًَجِ در آسهبیص ًطبى داد وِ اثز لبرچ

َدگی لببل هالحظِ بَدُ ٍ بب اثزات حبصل اس آة همطز ّبی آلرٍی تغییزات ضبخص ضذت بیوبری ارلبم یب بِ ػببرتی بزٍس ًطبًِ

ٍاوٌص ارلبم هَرد آسهبیص ًیش وِ بِ صَرت تغییزات ضبخص بیوبری . دار داردرٍی تغییزات ضبخص اختالف هؼٌی( ضبّذ)ستزٍى 

ارلبم هَرد آسهبیص در ایي  .بری بِ درجبت هختلفی ایجبد گزدیذدر توبم ارلبم تیوبر ضذُ بیوبِ ػببرتی . دار استًوبیذ هؼٌیبزٍس هی

ٍ لزُ یًَجِ ًیوِ   Codiبز ایي اسبس ارلبم . لزار گزفتٌذبب حسبسیت ببال ًیوِ حسبس، حسبس ٍ  ،گزٍُ ًیوِ همبٍمچْبرتحمیك در 

ٍ    Simertchenskaya, Diablorde, Rangerحسبس ٍ ارلبم  122، ّوذاًی 121ّوذاًی همبٍم، بوی ًیوِ حسبس، ارلبم 

  .ّیچ وذام اس ارلبم هَرد بزرسی وبهأل همبٍم در بزابز ایي بیوبری هطبّذُ ًگزدیذ .ارسیببی ضذًذب حسبسیت ببال هْبجزاى ب

 ضیَع بیوبری ضذت بیوبری ارلبم
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 177 6993 هْبجزاى
Diablorde 6892 177 

 499 2299 121ّوذاًی 

 593 25 122ّوذاًی 

 2791 1799 بوی
idoC 991 2192 

 1899 798 لزُ یًَجِ
aCacsnehctreSiS 6295 177 

rStncs 5893 177 

 رلن یًَجِ 9ضیَع ٍ ضذت بیوبری سفیذن سطحی در . 2جذٍل 

 تؼذاد ولٌی ّبی ایجبد ضذُ تَسط پبتَصى در ّز گیبُ: ضذت بیوبری

 درصذ گیبّبى آلَدُ در ّز گیبُ: ضیَع بیوبری

 

 فیدک سطحیواکنش ارقام یونجه نسبت به بیماری س. 1نمودار

 :ًتیجِ گیزی ولی

اس ًظز همبٍهت هطبّذُ گزدیذ بِ ًحَی  idoCٍ لزُ یًَجِ  در بزرسی همبٍهت ارلبم یًَجِ بِ بیوبری سفیذن سطحی بزتزی ارلبم

ر ّبی صحزایی همبٍهت در هَرد ایي ارلبم را بب اّویت ًطبى هیذّذ، بِ طَری وِ در هٌبطك آلَدُ بِ ایي بیوبری دوِ اجزای آسهبیص

 .ضزایط هشرػِ تحت بزرسی لزار گیزًذ
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 Abstract 

Resistance of nine alfalfa cultivars to powdery mildew was studied by means of artificial 

inoculation in the laboratory. The results showed that the resistance to powdery mildew among the 

alfalfa cultivars was significant different. Cultivars were graded into five resistance classes, based 

on the areas under the disease progress curves calculated from disease incidence (percentage 

infected leaves per plant) and severity (total number of colonies per plant). Results revealed a 

continuum from resistance to susceptibility, with the majority (78%) of Medicago sativa cultivars 

being classified as moderately to highly susceptible to L. taurica. The result showed that Codi and 

Ghareh yonjeh cultivars were moderately resistant, Bami was moderately susceptible, Hamedani 

121 and Hamedani 122 susceptible, Mohajeran, Simertchenskaya, Diablorde and Ranger were 

highly susceptible. Nevertheless, someresistant, Codi and Ghareh yonjeh cultivars were identified 

that may be useful for resistance breeding. 

Key Words: Alfalfa, Powdery mildew, Urmia, Leveillula taurica, resistant 

 


