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 خالصٍ

 

طجقك تحمیمقبت اومقبد ضقذٌ     . ثبضذَبی پىجٍ در وطًر میتزیه ثیمبرییىی اس مُم ثیمبری پژمزدگی يرتیسلیًمی  پىجٍ

عمل وقزدٌ ي   Verticillium dahliae، تًاوىذ ثٍ عىًان میشثبن لبرچ عبمل ثیمبری َبی َزس مشارع پىجٍ می تعذاد سیبدی اس علف

َبی َقزس اببقت مقشارع پىجقٍ مىامقٍ اس و قز       علف  ارسیبثی ،ومص مُمی در پبیذاری ي اوتمبل ثیمبری داضتٍ ثبضذ. در ایه تحمیك

گًضقلً   –آثقبد   پقبر   -مىامٍ در مغبن )مزوش تحمیمبت وطقبيرسی مغقبن    پىجسبل سراعی اس  سًٍد در طًل آبًدگی ثٍ يرتیسیل

ضبخص ثیمبری  پژمزدگی يرتیسلیًمی پىجٍ ثقٍ صقًرت سیقز تعیقیه گزدیقذ:      سًارمغبن( اومبد گزفت.  ثیلٍ –اصالوذيس  –وىذی 

َقبیی وقٍ دي سقًد     (، ثًت1ٍ) دارای عالئم ثیمبری ثًدٌ ثبضىذ َبیی وٍ یه سًد آوُب (، ثًت0ٍ) َبی ثذين عالئم ضبخص صفز ثًتٍ

بیج وطقبن داد وقٍ   ت. و(3َبی ثٍ طًر وبمل عالئم ثیمبری ي آبًدٌ ثبضىذ ضبخص ) ، ثًتٍ(2) آوُب دارای عالئم ثیمبری ثًدٌ ضبخص

گزد ریطقٍ ي یقه گقزد خقبن     َبی لبرچ در یه میبوگیه تعذاد ولىیَبی َزس ثًد. ضبخص ثیمبری در خزفٍ ثیطتز اس سبیز علف

میشان جمعیت لبرچ در ریطٍ ي خبن اطزاف ریطٍ خزفٍ در ثبالتزیه ممذار وسجت ثقٍ  َبی َزس ویش تعییه ضذ. اطزاف ریطٍ علف

 (.P<0/01ولىی لبرچ در یه گزد خبن اطزاف ریطٍ؛  5/369در یه گزد ریطٍ ي   ولىی لبرچ 33َبی َزس )سبیز علف

 يرتیسلیًمی پىجٍ، ضبخص ثیمبری، خزفٍپژمزدگی َاي کليدي: ياشٌ

 

 مقدمٍ

. عمذِ راَىبرَبی (2ي  1) است جُبن ي ایزانَبی پىجٍ در تزیه ثیمبریپىجٍ یىی اس مُمثیمبری پژمزدگی يرتیسلیًمی 

ك گیزد. طج َذف وبَص جمعیت لبرچ در خبن ي جلًگیزی اس تذايد اومبد می عبمل ایه ثیمبری ثب پیطىُبدی ثزای وىتزل لبرچ

تًاوىذ ثٍ عىًان میشثبن لبرچ عبمل ثیمبری عمل وزدٌ ي ومص  َبی َزس مشارع پىجٍ می تحمیمبت اومبد ضذٌ تعذاد سیبدی اس علف

 لبرچ دارد ی اسثستگی سیبدی ثٍ جمعیتثٍ ایه ثیمبری ضذت آبًدگی  .(4ي  6) مُمی در پبیذاری ي اوتمبل ثیمبری داضتٍ ثبضذ

تذايد ي افشایص جمعیت  در  َبی َزس وٍ ثٍ عىًان میشثبن عبمل ثیمبری، فذٌ است. ضىبسبیی علَبی لجل در خبن مبو وٍ اس سبل

َبی  را در خبن V.danilaeماببعبت متعذدی يجًد لبرچ اس طزفی، ثبضذ.  حبئش اَمیت می وىىذ،در مشرعٍ ومص ایفب میلبرچ 

در صًرت وبضت گیبَبن حسبسی ثًدٌ ي  ثبالبی َزس َ ضذت ثیمبری در علفثزخی مىبطك،  در. (5ي  6) ثىز وطبن دادٌ است

َبی ایه تحمیك ثب َذف ثزرسی علف. یذآ سبل ثٍ صًرت اپیذمی در می سٍ تب پىجثیمبری ظزف َمچًن پىجٍ در ایه مىبطك، 

اومبد  سا داروذَزسی وٍ ثیطتزیه حسبسیت را وسجت ثٍ ایه عبمل ثیمبریَبی ي تعییه علفدر مىامٍ  V.danilaeَزس میشثبن 

 تىعت ثٍ عمل آیذ. بَبی َزس میشثبن، اس گستزش ي تذايد ایه ثیمبی خازوبن در مشارع پىجٍ مىامٍ ممضذ تب ثب وىتزل علف

 

 

 

https://www.google.com/search?biw=1173&bih=596&q=Verticillium+dahliae&spell=1&sa=X&ei=Zu8tVY_AFYLvasWlgegC&ved=0CBkQBSgA


 

 َامًاد ي ريش

 تعييه ضاخص آلًدگي
    1381بی َق  سبل سراعی )در ثُقبر سقبل   سٍَبی َزس اببت مشارع پىجٍ مىامٍ اس و ز آبًدگی ثٍ يرتیسیلًد در طًل علف  ارسیبثی

سقًارمغبن(   ثیلٍ –اصالوذيس  –گًضلً وىذی  –آثبد  پبر  -مزوش تحمیمبت وطبيرسی مغبن مىامٍ در مغبن ) پىج( در اس 1383 تب

اس و ز ضذت ثیمبری پژمزدگی َبی علف َزس  ارسیبثی ومًوٍي  گزدیذثزداری اس مشارع پىجٍ مىبطك مذوًر اومبد ومًوٍ. اومبد گزفت

ي پژمزدگقی   و ز عالیممًرد ارسیبثی مبوزيسىًپی اس اس َز علف َزس چىذیه ومًوٍ صًرت گزفت. مبیطگبٌ مزوش در آسيرتیسلیمی 

   .اومبد گزفت ساپهاس طزیك وطت آوُب در محیط وطت اختصبصی  ،ش ارسیبثی میىزيسىًپیوی

ثیمبری ضىبسبیی ضذ. وحقًٌ ثزرسقی ي   ثزاری ي ثزرسی عالئم  ضبخص ثیمبری  پژمزدگی يرتیسلیًمی پىجٍ در مشارع پىجٍ ثب ومًوٍ

 ثبضذ. ثٍ ضزح سیز میارسیبثی 

 (0ضبخص صفز)َبی ثذين عالئم  ثًتٍ -

 (1َبیی وٍ یه سًد آوُب دارای عالئم ثیمبری ثًدٌ ثبضىذ) ثًتٍ -

 (2َبیی وٍ دي سًد آوُب دارای عالئم ثیمبری ثًدٌ ضبخص) ثًتٍ -

 (.3بخص )َبی ثٍ طًر وبمل عالئم ثیمبری ي آبًدٌ ثبضىذ ض ثًتٍ -

 ٍ ضقبخص دادٌ ضقذٌ ثقٍ آن ومًوقٍ ي جمقع وقل        َقب در  در وُبیت ضبخص ولی ثیمبری ثزای َز مشرعٍ ثب ضت وزدن تعذاد ومًوق

 آیذ. َب ثذست می َب ي تمسیم وزدن آوُب ثز تعذاد ول ومًوٍ َبی ومًوٍ ضبخص

 

 َاي َرزتعييه جمعيت قارچ مًجًد در ريطٍ ي در خاک اطراف ريطٍ علف

ریطقٍ   سقسس  ضذ. آوُب تًسیه َمزاٌ خبن ي َزس َبیَبی َزس ي اوتمبل آوُب ثٍ آسمبیطگبٌ، ریطٍ علفثزداری اس علفٍپس اس ومًو

ٍ  ريش اس اسقتفبدٌ  ثقب  َبریطٍ ي خًد ریطٍ َمزاٌ خبن در V.dahliae ي جمعیت ضذٌ دادٌ ضستطً َب  ي سًسسبوسقیًن  تُیق

. ثزای تعیقیه جمعیقت   (3) گزفتَبی لبرچ مًرد ارسیبثی لزار ولىی آگبر ي ساپه ي ضمبرش-وطت ابىل محیط ريی ثز آن طتو

َبی َزس در سیز آة وبمالً ي دلیك ضستطً دادٌ ثعقذ اس لاعقبتی اس ریطقٍ در داخقل محلقًل       َبی علف لبرچ در ریطٍ، اثتذا ریطٍ

سقتٍ  ضقذٌ ي ريی وباقذ    مماز استزیل ممذد ض ثبویٍ(. ديثبرٌ در آة ضذعفًوی ساحی ضذوذ )ثٍ مذت چىذ يایتىس دي درصذ

ريس در  14مقذت  خطه وه استزیل لزار گزفتىذ. سسس ثٍ محیط وطت اختصبصی ساپه اوتمقبل دادٌ ضقذٌ ي در اوىًثقبتًر ثقٍ     

ثزداری اومبد ضذ ي جمعیت لبرچ در گزد خبن ویش ثب استفبدٌ اس گزاد اوىًثٍ ضذوذ. اس خبن مشارع ویش ومًوٍ درجٍ سبوتی18دمبی 

ن َقز مشرعقٍ   متقزی خقب   سبوتی 25-30اس عمك  ثزای ایه وبر َبی سزیببی ثز ريی محیط وطت تعییه گزدیذ.ريش وطت رلت

 وطت سًسسبوسیًن خبن ثب ريش مطبثٍ وطت ریطٍ، صًرت گزفت. ثزداری ثٍ عمل آمذ. ومًوٍ

 تجسيٍ آماري

َقزس   َبی علقف  گًوٍتىزار( ي تعذاد  )پىج َبی وبمل تصبدفی طزاحی ضذ. تعذاد مشارع ثٍ عىًان تىزار آسمبیص در لببت طزح ثلًن

 ثقب اسقتفبدٌ اس وقزد افقشار      وتقبیج ثقٍ دسقت آمقذٌ      تمشیقٍ آمقبری  عىًان تیمبر در و ز گزفتٍ ضذ.  گًوٍ( ثٍ 10رایج مشارع پىجٍ )

Statistical Analysis System (SAS)  بد داوىقه اومق   دامىٍ چىذ آسمًن اس استفبدٌ ثب َبممبیسٍ میبوگیه ي صًرت گزفت

 ضذ.

 

 

 

 



 

 

 يج ي بحثاوت

گًضقلً   –آثقبد   پقبر   -تحمیمبت وطبيرسی )مزوش  مىامٍ مغبن پىجسبل سراعی اس  سٍَبی وٍ طًل  َب ي ارسیبثی در تمبد ثزرسی

اومبد گزفت مطخص گزدیذ درصذ آبًدگی ثٍ ثیمبری يرتیسلیًد پىجٍ اس مشارع پىجٍ سارعیه  سًارمغبن( ثیلٍ –اصالوذيس  –وىذی 

 ضىبسبیی گزدیذ. 3سبل سراعی علف َزس  خزفٍ ثب ضبخص  سٍدر طًل  ضبخص آبًدگیثبضىذ ي ثیطتزیه  یز میثتزتیت س

 -10وتبن يحطی  -9ايیبرسالد  -8)لیبق(  سًرگًد -7تًق  -6تزٌ  سلمٍ -5ریشی  بجت -4گبي پىجٍ  -3تبج خزي   -2زفٍ خ -1

 پیچه يحطی

ثیمبری ثٍ تفىیقه مىقبطك مقًرد     ثًد. ضبخص( 5/1) ،ت وطبيرسی مغبنضبخص ول ثذست آمذٌ طجك جذايل سیز مزوش تحمیمب

 ثبضذ:ثزرسی ثٍ ضزخ سیز می

ٍ  ضقبخص ثیمقبری  ؛ (3/1) :سیز وُز تقزاة( )آثبد مغبن  پبر ضبخص ثیمبری  َقب   ضقبخص ثیمقبری  (؛  4/1)سقًار ي جعفزآثقبد:    ثیلق

 ( 2/1) :اصالوذيس مغبن ضبخص ثیمبری ؛(9/0)گًضلًوىذی: 

َقبی َقزس مقًرد    را در علقف  آثبد ثبالتزیه ضبخص ثیمقبری سًار ي پبر َبی َزس مىامٍ ثیلٍضًد، علفمطبَذٌ میطًر وٍ َمبن

ثیمقبری ي يسن ریطقٍ َمقزاٌ خقبن ثقٍ       َبی َبی َزس مًرد ثزرسی َمزاٌ ثب ضبخص َبی مختلف علف گًوٍ ثزرسی وطبن دادوذ. 

 ارائٍ ضذٌ است. 1 تفىیه مىامٍ در جذيل

 
 مىطقٍ بٍ تفکيک َر َاي َرز غالببيماري پصمردگي يرتسيليًمي پىبٍ در علفضاخص  -1جديل 

 مىامٍ علف َزس

 آثبد )سیز وُز تزاة(پبر  گًضلً وىذی اصالوذيس مزوش تحمیمبت وطبيرسی مغبن سًارثیلٍ 

 3 2 2 3 2 تبج خزي  

 2 0 1 2 2 ریشی تبج

 3 1 1 3 2 گبي پىجٍ

 1 1 2 1 1 تزٌ سلمٍ

 0 1 1 1 1 تًق

 0 0 0 0 0 پیچه يحطی

 1 0 0 0 1 وتبن يحطی

 0 0 1 1 1 ايیبر سالد

 3 3 3 3 3 خزفٍ

 0 1 1 1 1 سًرگًد

 

جمعیت لقبرچ در ریطقٍ ي خقبن اطقزاف      میبوگیهدَذ وٍ خبن مشرعٍ، وطبن میوتبیج ثزرسی جمعیت لبرچ در ریطٍ گیبَبن ي 

ولىی لبرچ در یقه   5/369لبرچ در یه گزد ریطٍ ي   ولىی 33َبی َزس ثًد )ریطٍ خزفٍ در ثبالتزیه ممذار وسجت ثٍ سبیز علف

در یه گزد ریطقٍ ي یقه گقزد    مىبطك مغبن  ثزای تمبمی(. ممبیسٍ میبوگیه میشان ولىی لبرچ P<0/01ریطٍ؛  گزد خبن اطزاف

 ضذٌ است.  ارائٍ 2َبی َزس در جذيل علفریطٍ ثٍ تفىیه خبن اطزاف 

 

 

 

 



 

-وگيه ميسان کلىي قارچ براي تمامي مىاطق مغان در يک گرم ريطٍ ي يک گرم خاک اطراف ريطٍ بٍ تفکيک علفمقايسٍ ميا -2جديل 

 َاي َرز

 ولىی لبرچ در یه گزد ریطٍ ولىی لبرچ در یه گزد ریطٍ علف َزس

 b5/18 ab 330  تبج خزي  

 b5/19 a  5/371  ریشی تبج

 cd8       cd5/263   گبي پىجٍ

 cd 5     cde5/258 تزٌ سلمٍ

 cd8 cde 230   تًق

 cd5/8  bc5/286  پیچه يحطی

 cd 5  cde5/259 وتبن يحطی

 d 210 de 0 ايیبر سالد

 a  a5/369 33 خزفٍ

 cd  e5/193 1 سًرگًد

 

َبی بنتًاوىذ در مشارع پىجٍ ثٍ عىًان میشثَبی َزس اببت مىامٍ میدَذ وٍ تعذادی اس علفوتبیج ولی ایه تحمیك وطبن می

 عمل ومبیىذ ي ومص مُمی در پبیذاری ي اوتمبل ثیمبری پژمزدگی يرتیسلیًمی پىجٍ داضتٍ ثبضىذ. V.dahliaeثذين عالیم 

میشان لبرچ در خبن اطزاف ریطٍ وتبن يحطی ي پیچه  ، علیزام ثبال ثًدنآیذثزمی 2ي  1جذيل َبی طًر وٍ اس دادٌَمبن

 ثبضذ. تز میَبی َزس دیگز پبییهممبیسٍ ثب علف َب دريحطی، ضبخص ثیمبری در ایه علف
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