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  مقدمه
بـه عنـوان   ) .Helianthus annuus L(آفتـابگردان زراعـي   

چهارمين منبع عمده توليد روغن خوراکي در دنيا به شـمار           

هـاي منحـصر بفـرد    ويژگي). Anonymous 2010(رود  مي

اين گياه از جملـه دوره رشـدي کوتـاه و سـازگاري آن بـا                

ه گيــاهي شــرايط مختلــف آب و هــوايي، آفتــابگردان را بــ

 بـاران تبـديل   مناسب جهت کشت در نواحي خشک و کـم   

بهبـود توليـد آفتـابگردان بـه     ). Bhutta 1998(کرده اسـت  

توانـد  ترين محصوالت روغني در دنيا مي عنوان يکي از مهم 

هاي گياهي مورد نياز    نقطه اميدي براي جبران کمبود روغن     

 عوامل متعـدد زنـده و غيرزنـده در کـاهش عملکـرد         . باشد

هـا و بـويژه     در اين بـين بيمـاري     . آفتابگردان دخيل هستند  

برگـي و پوسـيدگي سـفيد طوقـه بيـشترين      هاي لکه بيماري

تـاکنون  . کننـد خسارت را به محصول آفتـابگردان وارد مـي        

برگـي  لکـه  آلترناريا به عنوان عوامل ايجادکننـده         گونه شش

ــده ــزارش ش ــابگردان گ ــد آفت ، Kintzios et al. 1996(ان

Lagopodi & Thanassoulopoulos 1998( .   ،در ايـن بـين

 در سرتاسر جهان از آفتابگردان گزارش A. alternataگونه 

، Lagopodi & Thanassoulopoulos 1998(شـده اسـت   

Chattopadhyay 1999 (    و تحت شـرايط مـساعد محيطـي

گيـري شـود    قادر است به سرعت توسعه يافته و باعث همه        

)Kintzios et al. 1996.( از يکـي  مقـاوم  ارقـام  از  اسـتفاده 

 شمار به گياهي هايبيماري در مديريت اقتصادي کارهاي راه

  با اين حال، تاکنون سطوح باالي مقاومت در برابـر          .رودمي

در . برگي آلترناريايي در آفتابگردان گزارش نشده اسـت       لکه

 مطالعـات  A. alternataگيـر بـودن   کشور هند به دليل همه

ــيعي در ج ــابگردان    وس ــاوم آفت ــام مق ــايي ارق ــت شناس   ه

  در برابــــر ايــــن بيمــــاري صــــورت گرفتــــه اســــت 

)Lagopodi & Thanassoulopoulos 1998( .  کشت بافـت

هـاي  گياهي تيمار شده با زهرابـه يـا عـصاره کـشت قـارچ          

 -بيمارگر روش مناسـبي بـراي مطالعـه بـرهم کـنش انگـل        

 کـشت   چنين، تنوع ژنتيکي ايجاد شـده بـا        هم. ميزبان است 

هـاي مقـاوم بـه      تواند منبع مهمـي بـراي ژنوتيـپ       بافت مي 

ــد  ــاري باش ــوس و ). Kintzios et al. 1996(بيم کينتزي

هاي گيـاه    توانستند با کشت کالوس    ۱۹۹۶ در سال    همکاران

هاي مختلـف   هاي کشت حاوي غلظت   آفتابگردان در محيط  

در يـک  .  مقاومت را در آنها القا کننـد A. alternataزهرابه 

  رســي واکــنش چنــد هيبريــد آفتــابگردان در مقابــل     بر

A. zinniae هـا بـر اسـاس ماهيـت     اين هيبريد. ارزيابي شد

 -ژنتيکي و مرحله فنولوژيکي که در آن برهم کنش بيمارگر         

داد رفتارهـاي متفـاوتي از خـود نـشان دادنـد            گياه رخ مـي   

)Raranciuc & Pacureanu-Joipa 2002 .(  

  از ناشـي  آلترناريـايي  رگـي بلکـه  بيماري شيوع وجود با

A. alternata  و غربيآذربايجان آفتابگردان استان مزارع در 

 مـديريتي  کـار راه کنـون  تا منطقه، اين در بيماري اين اهميت

از ايـن رو، در   .اسـت  نـشده  ارائه بيماري اين مناسبي براي

 رقـم    نـسبي شـش     تالش شد ميزان مقاومت    بررسي حاضر 

 در منطقـه در برابـر بيمـاري         کـشت  رايج آفتابگردان تحت  

  .ي شودبررس

  

  روش بررسي

 مزرعـه آفتـابگردان   ۲۰بـرداري بازديـدهايي از    جهت نمونه 

هــاي خــوي، غربــي واقــع در شهرســتاناســتان آذربايجــان

مـاه سـال    سلماس، مياندوآب و ماکو طـي شـهريور و مهـر          

هاي برگي مـشکوک بـه آلـودگي        نمونه.  به عمل آمد   ۱۳۸۹

آوري و در داخـل     ورت تـصادفي جمـع    آلترناريايي بـه صـ    

بعـد  . هاي کاغذي جداگانه به آزمايشگاه منتقل شـدند     پاکت

  هــاي قــارچي  جدايــهســازي، از جداســازي و خــالص 

 شناسـايي شـدند   Alternariaهـاي  با استفاده از کليد گونـه   

)Simmons 2007.(    مقاومت نسبي شـش رقـم آفتـابگردان 
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 اوروفلور و سه    ، آذرگل، Master-opشامل سه رقم روغني     

اي، قلمي و دورسفيد نسبت به سه جدايـه         رقم آجيلي پسته  

ــتان      ــابگردان اس ــزارع آفت ــا در م ــب آلترناري ــه غال از گون

براي ايـن   . اي بررسي شد  غربي در شرايط گلخانه   آذربايجان

کار، در هـر گلـدان تعـداد چهـار بـذر پـس از ضـدعفوني         

دو بـار    درصد به مـدت پـنج دقيقـه و           ۷۰سطحي با اتانول    

در نهايت تنها يـک     . شستشو با آب مقطر استريل کاشته شد      

از هـر   . داري و بقيه حذف شـدند     گياهچه جهت تلقيح نگه   

گلدان براي هر جدايه و يک گلدان به عنوان شاهد          رقم سه   

بـدين ترتيـب، آزمـايش بـه صـورت          . در نظر گرفتـه شـد     

ان  با دو فاکتور جدايه قارچ و رقم آفتابگرد        ۶ × ۳فاکتوريل  

. در قالب طرح پايه کامال تصادفي در سه تکرار اجرا گرديد          

سوسپانسيون کنيدي با استفاده از آب مقطر استريل حـاوي          

هـاي   روزه جدايـه   ۷هـاي    از پرگنـه   ۸۰ درصد توئين    ۰۴/۰

ــشت  ــيط ک ــده در مح ــد داده ش ــارچ رش ــرگ ق ــصاره ب  ع

 کنيـدي در هــر  ۱۰۵ بـه غلظــت  )SLEA(آفتـابگردان آگــار 

پاشـش سوسپانـسيون کنيـدي در تمـام         . ه شـد  ليتر تهي ميلي

 شـدن آن ادامـه      هاي هوايي گياه تا زمان جـاري      سطح اندام 

تلقيح گياهان شـاهد نيـز توسـط آب مقطـر اسـتريل            . يافت

گياهـان پـس از     .  انجـام شـد    ۸۰ درصد توئين    ۰۴/۰حاوي  

هاي پالستيکي پوشانده    ساعت با کيسه   ۴۸زني به مدت    مايه

ارزيابي شـدت   . روز بررسي شدند   ۱۰عاليم پس از    . شدند

 شده توسط دستگاه تعيين شاخص سطح بـرگ         ديدهعاليم  

-گيري کل سطح برگ و انـدازه       اندازه و در دو مرحله شامل    

 و سـپس تفاضـل ايـن دو         سـالم هاي   گيري مساحت بخش  

 در نهايت شدت عاليم بـر حـسب         .مقدار صورت پذيرفت  

ل بـودن   آزمون نرما . درصد آلوده سطح برگ محاسبه گرديد     

ها نشان داد که ايـن درصـدها توزيـع نرمـال ندارنـد و           داده

هــاي تبــديل شــده هــاي آمــاري روي داده بنــابراين تجزيــه

ها بـا آزمـون دانکـن در        مقايسه ميانگين . انجام شد ) زاويه(

 درصد صورت گرفـت و بـه صـورت داده           ۵سطح احتمال   

از هـا بـا اسـتفاده    هاي آمـاري داده    تحليل. اصلي ارائه شدند  

 انجـام   Excelافزار   و ترسيم نمودارها با نرم     SPSSافزار  نرم

  . شد

  

  و بحثنتايج

 رقم آفتـابگردان شـامل سـه رقـم          ۶زني  عاليم ناشي از مايه   

 جدايـه از    ۳اي بـا    آجيلي و سه رقم روغني در شـرايط گلخانـه         

هــاي لکــه.  پــس از دو روز ظــاهر شــدندA. alternataگونــه 

زني شده با هر سـه جدايـه قـارچي          مايهنکروتيک در تمام ارقام     

.  روز تمـام سـطح جفـت بـرگ اول را فـرا گرفـت               ۵-۷پس از   

هاي مرتبط با جفت برگ اول در ارزيابي مقاومـت          بنابراين، داده 

با توجه به اين کـه در گياهـان شـاهد آثـار            . ارقام استفاده نشدند  

ـ   بيماري مشاهده نگرديد و داده     دسـت آمدنـد، ايـن      ههاي صفر ب

هاي مـورد اسـتفاده در ايـن        جدايه. ها حذف شد  تيمار از تجزيه  

دار در ســطح احتمــال يــک درصــد از پــژوهش اخــتالف معنــي

در جفـت بـرگ دوم جدايـه        . زايي داشـتند  لحاظ قدرت بيماري  

17A   زايـي  زايي را داشـت و بـين بيمـاري     کمترين ميزان بيماري

جـدول  ( نـشد  ديدهداري  اختالف معني24A و 15Aهاي  جدايه

- بيـشترين ميـزان بيمـاري      15Aدر جفت برگ سوم جدايـه       ). ۱

ــه  ــت و جداي ــي را داش ــاي  زاي ــزان  24A و 17Aه ــر مي  از نظ

 شـده در    ديـده تفـاوت   . داري نداشـتند  زايي تفاوت معني  بيماري

هـاي  توانـد ناشـي از تفـاوت      هـا مـي   زايـي جدايـه    ميزان بيماري 

به عنـوان مثـال،     . مختلف باشد هاي  موجود در فيزيولوژي جدايه   

هـا   ثابت شده است که ميزان مانيتول توليد شـده توسـط جدايـه            

بـا ايـن حـال نقـش        . زايـي دارد  رابطه مستقيمي با ميزان بيماري    

 .Velez et al(اين ترکيب در توسعه بيمـاري ناشـناخته اسـت    

 تفاوت موجـود در شـدت بيمـاري ايجـاد           به علت ).  2008

  مختلــف، بــراي ارزيــابي    هــاي  شــده توســط جدايــه  
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آزمـون  ( در ارقـام آفتـابگردان   A. alternata يهـا هي دوم و سوم توسط جدايها سطح جفت برگين درصد آلودگيانگيسه مي مقا.۱جدول 

 ).P>۵%دانکن، 

Table 1. Mean comparison of percentage of the infected area of second and third leaf pairs on six sunflower cultivars caused 

by three A. alternata isolates. (Duncan test, P<5%). 

  

ــيعي از    ــف وس ــد از طي ــام باي ــت ارق ــزان مقاوم ــق مي دقي

زايـي  هاي با قدرت بيماريهاي قارچي و يا از جدايه      جدايه

  .  استفاده گردد15Aباالتر همانند 

مقايسه ميانگين شش رقم مورد بررسي از نقطه نظـر ميـزان       

دار نـشان   ف معني مقاومت در برابر سه جدايه قارچي اختال      

ـ     ). ۱ جدول(داد   ثير بـسزايي در سـرعت      أموقعيـت بـرگ ت

نظـر از رقـم گيـاه و شـرايط          صـرف . ها داشـت  توسعه لکه 

هـاي   ، بـرگ )شرايط کنترل شـده يـا محـل مزرعـه        (رشدي  

هـاي  تـر از بـرگ    هاي بااليي کانوپي مقاوم   موجود در بخش  

رفت کـه  البته نبايد اين حقيقت را نيز ناديده گ     . پاييني بودند 

ــش ــاي    در بخ ــرايط ميکروکليم ــانوپي ش ــاييني ک ــاي پ ه

در بـين سـه     . مساعدتري براي توسعه بيمـاري وجـود دارد       

رقم آجيلي مورد بررسي شدت بيماري در جفت برگ دوم          

رقم دورسفيد بيشتر از دو رقم ديگـر بـود و درصـد آلـوده             

داري اي تفـاوت معنـي   سطح برگ در ارقـام قلمـي و پـسته         

ماري در جفـت بـرگ دوم ارقـام آجيلـي           شدت بي . نداشت

در بين ارقـام روغنـي      . داري از خود نشان نداد    تفاوت معني 

ــم  ــه Master-opرق ــل جداي ــاي  در مقاب  A. alternataه

در جفـت بـرگ دوم شـدت        . تر از دو رقم ديگر بـود       مقاوم

بيماري در ارقام آذرگل و اروفلور حالت حدواسط ارقام را          

ترين ميزان بيماري در رقـم      در جفت برگ سوم بيش    . داشت

رغـم  علـي .  شـد  ديـده آذرگل و به دنبال آن رقـم اروفلـور          

ها، تمـامي ارقـام مـورد اسـتفاده در ايـن            وجود اين تفاوت  

پذير بودنـد و    برگي آلترناريايي آسيب  پژوهش در مقابل لکه   

توان اظهار داشـت در صـورت وجـود شـرايط مـساعد             مي

  برگـي ايجـاد   محيطي در هر شش رقـم عاليـم شـديد لکـه           

  عامل 

)agent(  

  شدت بيماري در جفت برگ دوم 

)disease severity on the second leaf pairs(  

  شدت بيماري در جفت برگ سوم 

) disease severity on the third leaf pairs( 

جدايه 

)isolate(  

   

 24A 37.15 a 11.73 b 

 17A 14.73 b 8.25 ab 

 15A 33.50 a 18.56 b 

    

رقم 

)cultivar(  

   

 Ghalami( 22.86 b 10.22 b(قلمي  

 Pestei( 21.65 b 8.36 b(اي پسته 

 Dorsefid( 39.27 b 10.43 b(دورسفيد  

 Azargol( 35.67 ab 21.07 a(آذرگل  

 Master-op 24.36 b 11.64 b 

 Euroflor( 26.93 ab 15.33 ab(فلور ارو 



   ...ارزيابي مقاومت نسبي شش رقم آفتابگردان در برابر: خدايي و همکاران
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 ).۵LSD %= ۳۶/۲۲( در جفت برگ دوم شش رقم آفتابگردان A. alternataه يماری ناشی از سه جداي شدت ب.۱شکل 

Fig. 1. Disease severity of three A. alternata isolates on the second pair of leaves of six sunflower cultivars (LSD5%=22.36). 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ).۵LSD %= ۵۰/۱۰( در جفت برگ سوم شش رقم آفتابگردانA. alternataه يماری ناشی از سه جداي شدت ب.۲شکل 

Fig. 2. Disease severity of three A. alternata isola 



  ۷۷-۸۲: ۱۳۹۲ سال / ۱شماره  / ۴۹جلد   /هاي گياهيبيماري 

۸۲  

 ميانگين ترکيبات تيماري رقم و جدايه       ۱شکل  . خواهد شد 

-را براي درصد آلودگي سطح جفت بـرگ دوم نـشان مـي            

همان گونـه کـه     . دار بود اثر متقابل اين دو عامل معني     . دهد

آيد اين اثر متقابل از نوع تغييـر در ترتيـب            برمي ۱ شکلاز  

 و در رقـم     15Aبه عنوان مثال، در رقم قلمـي جدايـه          . بود

در .  آلودگي شـديدتري ايجـاد کردنـد       24Aاي جدايه   پسته

يبـا  حالي که رقم آذرگـل در مقابـل سـه جدايـه رفتـار تقر              

در جفت برگ سوم نيز اثر متقابل رقم و         . يکساني نشان داد  

بـه  . )۲شکل (دار و از نوع تغيير در ترتيب بود         جدايه معني 

 بيـشترين ميـزان     24Aعنوان مثال، در رقم ارروفلور جدايه       

حالي که در ارقـام     زايي را به خود اختصاص داد، در       بيماري

ـ        پسته ب مربـوط بـه     اي و آذرگل شديدترين عاليم بـه ترتي

15A   17 وA متقابل  آثارمطالعات انجام شده در زمينه      .  بود 

 و A. alternataبــين گياهــان ميزبــان، قــارچ نکروتــروف 

شرايط آب و هوايي نشان داده است که نقـش نـسبي ايـن              

هـاي  ها پيچيـده بـوده و ناشـناخته   کنشعوامل در اين برهم 

ه نقــش گيــا). Soleimani & Kirk 2012(بــسياري دارد 

ميزبان در ايجاد مقاومت در برابـر ايـن گونـه بـسيار مهـم               

چون آلودگي در ايـن گياهـان ارتبـاط مـستقيمي بـا             . است

ــسين ــان دارد توک ــصاصي ميزب ــاي اخت ــت . ه ــابع مقاوم   من

هـا در آفتـابگردان ناشـناخته اسـت         در برابر ايـن توکـسين     

)Rotem 1998 .( تـرين عوامـل محيطـي دخيـل در      از مهـم

رطوبـت نـسبي    . ميزان رطوبت نـسبي اسـت     ايجاد بيماري   

پذيري سطح گياه به آمونياک و ميزان بـاالي      باال، ميزان نفوذ  

زنـي کنيـدي و     مواد قندي محلـول باعـث افـزايش جوانـه         

آمونيـوم پـس از     . شودافزايش آلودگي توسط اين گونه مي     

اختالط با آب باعث آزادسازي آمونياک گازي، ايجاد تـنش       

بنـابراين، بـا   . شـود يد اپرسوريوم ميدر قارچ و تحريک تول  

افزايش رطوبت موجود در محيط ميزان آمونياک بيشتري از         

هاي گياهي آزاد شـده و ايـن بـه تغييـر            خاک و سطح اندام   

شکل از شيوه بيوتروفيک به نکروتروفيک و موفقيت قارچ         

بـه  ). Duan et al. 2010(کنـد  در ايجاد بيماري کمک مـي 

. شـود م مقاوم نيز بيماري ايجاد مي     اين ترتيب حتي در ارقا    

هاي اختصاصي ميزبان   هاي مولد زهرابه  در بسياري از قارچ   

، توليد اين مواد A. alternata f. sp. helianthina از جمله

ــرگ     ــان، م ــاعي ميزب ــنش دف ــک واک ــث تحري ــمي باع س

هـاي بافـت مـرده      ريزي شـده سـلولي و ايجـاد لکـه          برنامه

 زندگي نکروتروفيک قـارچ     اين امر باعث تسهيل   . گردد مي

به اين ترتيب در شـرايط محيطـي مـساعد حتـي            . گرددمي

هـاي  سيستم دفاعي گياه نيز بـه توسـعه بيمـاري در قـارچ            

  ).Duan et al. 2010(کند  نکروتروف کمک مي

به طورکلي نتايج اين بررسي به عنـوان نقطـه شـروعي             

براي تحقيقات بعدي روي اين بيمـاري مهـم در ايـران بـه              

 به عنوان عامل اصـلي  A. alternata با شناسايي . رود ار ميشم

 غربـي تعيـين   برگي آفتابگردان در استان آذربايجـان     بيماري لکه 

 ،A. alternata هـاي آفتـابگردان گونـه   دامنه ميزبـاني جدايـه  

قـارچ و    -بررسي نقـش توکـسين در بـرهم کـنش ميزبـان           

  درA. alternata هـاي گيـري توکـسين  تـشخيص و انـدازه  

هـاي بعـدي تحقيـق     هاي بذر آفتابگردان جزء اولويت    نمونه

  .رونددر زمينه اين بيماري به شمار مي
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