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  چکیده
با  د.ایجاد می شو A. solaniو  Alternaria alternataشامل:  قارچی  بیماري لکه موجی سیب زمینی در اثر دو گونه

براي کنترل بیماري مهم لکه ه به اهمیت اقتصادي محصول سیب زمینی در کشور، الزم است که تدابیر مدیریتی توج
اقتصادي،  با صرفه کشاورزي پایدار، بایستی با اعمال برنامه هاي مدیریتیي  اتخاذ گردد. با توجه به اهمیت توسعهموجی 

ان و نیز در راستاي کاهش مصرف سموم روش هاي به نژادي و به قابل اجرا در سطح وسیع و نیز قابل قبول توسط کشاورز
تاریخ  بر مبناي سال زراعی مطالعاتی دوفریدن اصفهان در ي  در اولویت قرار داد. بر این اساس، در منطقهرا زراعی 

شیمیایی با چند  ي مبارزهدر سه سال زراعی مطالعاتی مبنی بر کاشت، مقاومت ژنتیکی ارقام و ي  کاشت، نوع آبیاري، نحوه
اثر به سزایی در ده شده استفافاکتورهاي ي  انجام یافت. نتایج حاصله نشان داد که کلیه حفاظتی و سیستمیککش  قارچ

اي به ترتیب  کاهش بیماري داشتند و عملکرد محصول در واحد سطح افزایش یافت. استفاده از آبیاري بارانی و قطره
توجهی موجب کاهش بیماري شدند. کشت دو ردیفه و یک ردیفه اثر قابل توجهی در  نسبت به آبیاري نشتی به طرز قابل

اثر به سزایی در درصد شدت بیماري  84و  77با در تاریخ کاشت به ترتیب  دو هفته ایییک ماهه و بر نداشت. تأخیر 
ت، گرانوال، مارادونا، پیکاسو، بیماري داشت. استفاده از ارقام مقاوم و یا متحمل به ترتیب شامل دیاموني  کاهش توسعه

تري فلوکسی قارچ کش ، مصرف شامل هاي کم کش کایزر موجب کاهش چشمگیر بیماري گردید. در خصوص قارچ
کش در کنترل بیماري لکه موجی  مؤثرترین قارچبه ترتیب گرم در هکتار  200و  250به میزان  درصد) WG 50استروبین (

هاي به نژادي، به زراعی و شیمیایی نه تنها  شاخص هاي فوق نشان داد که تلفیق روش سیب زمینی بود. بررسی اثر متقابل
 گردند، بلکه اثرات سوء زیست محیطی را نیز کاهش خواهد داد.                 موجب کاهش بیماري به طور قابل توجه می

 
  تلفیقیمبارزه  و کش، قارچلکه موجی، به زراعی واژه ها: کلید

  
 مقدمه

مثل نیز ) Solanum tuberosum( زمینی یاه سیبگ
گونه .شودآلوده میهاي متعددي بیماريبا سایر گیاهان، 

 کنندمیبیماري ایجاد  روي این گیاه ی متعدديقارچ هاي
هاي قارچی مهم این موجی یکی از بیماريکه بیماري لکه

آید (جعفرپور،  محصول در سراسر جهان به شمار می
 از مناطق مختلف روي لکه موجی، قبالً). بیماري 1370

این بیماري انتشار  .زمینی در کشور گزارش شده است سیب

کاري شیوع قابل  زمینی و در مزارع سیب شتهجهانی دا
موجی سیب زمینی بیماري لکهعامل دارد. توجهی 

Alternaria. solani و A. alternata باشدمی 

. )1990، 2مکارانو ه شتینبرگ؛ 2004، 1(راندال و همکاران
درصد محصول می 20 این بیماري باعث کاهش بیش از

هاي در ایران نیز گونه ).1996شود (شتینبرگ و همکاران، 

                                                             
1- Randall et al. 
2- Shtienberg et al. 
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با این  بوده، مذکوري  دو گونهموجی لکهعامل بیماري 
و  شناسایی A. alternataغالب، ي  گونه تفاوت که

  ).1385، پور (نصراصفهانی و انصاري است شده معرفی
 بیمارگرها، کاهشي  توسعه براي جلوگیري از

محیط زیست  تولید، حفظ سالمتی جامعه و هاي هزینه
کشاورزي مدیریت اقتصادي که  نوینهاي  در برنامه یستیبا

نیازمند تلفیق روش هاي به زراعی، به نژادي و شیمیایی می 
  ). 2010، 1(جانسکی افزایش یابدروز به روز  ،باشد

ي  توانند موجب کاهش توسعه می رقاماستفاده از برخی ا
ها کاهش یافته و در  کش بیماري گردند. لذا، مصرف قارچ

هاي زیست  نتیجه موجب کاهش هزینه ها و آلودگی
هزینه ي  ).1985، 2(هولی و همکاران محیطی خواهند شد

 اي در هر فصل بیش از ، به طور دورهها کش مصرف قارچ
و  گنت( باشد می زمینی درصد کل بهاي تولید سیب 10
؛ پاسچه و 2003، 4؛ هولم و همکاران2003، 3وارتزش

در خصوص مقاومت به بیماري لکه ). 2004، 5همکاران
ارقام دیررس از مقاومت باالتري نسبت  ،موجی سیب زمینی

تعریف  ،از طرفیباشند.  به ارقام زودرس برخوردار می
مشخصی از مقاومت در گیاه و یا خصوصیات مرغوب 

هم  .است شدهن ارائههاي مقاوم  و تجاري در گونه زراعی
از کشت ارقام زودرس و دیررس در کنار یک دیگر ، چنین

   ).2004(هولم،  باید اجتناب گردد
زراعی مانند تناوب زراعی،  هاي عالوه بر مدیریت

استفاده از بذور سالم، حذف غده هاي آلوده، مراقبت و 
و انبارداري،  صحیح غده ها در زمان برداشتي  ذخیره

استفاده از ارقام مقاوم، کنترل شیمیایی با استفاده از 
نیز ضروري است. کم مصرف و مؤثر کش  قارچ
هاي مانکوزب، داکونیل، تري فنیل تین  کش قارچ

براي کنترل  هیدروکسید و آزوکسی استروبین عموماً
، 6(دیویس و نونز بیماري لکه موجی استفاده می شوند

                                                             
1- Jansky 
2- Holley et al. 
3- Gent & Schwartz 
4- Holm et al. 
5- Pasche et al. 
6- Davis & Nunez  

)، در امریکا روي بیماري 2002( 7یتبررسی کم ).2004
موجی درخصوص اثر آبیاري بارانی نشان داده است که،  لکه

این روش آبیاري موجب کاهش قابل توجه بیماري در 
چنین در مشیگان  هم گردد. سیب زمینی و گوجه فرنگی می

زمینی  موجی سیب امریکا نیز براي مدیریت بیماري لکه
در همین  ).2013، بی نام(اند  هآبیاري بارانی را توصیه نمود

موجی موارد آبیاري  راستا، درخصوص مدیریت بیماري لکه
ي کالیفرنیاي آمریکا مورد تأیید قرار گرفته  بارانی در منطقه

 ،دهد که گزارشات دیگر نشان می. )2014،  بی نام( است
ي  هپیچید موجی مثال خوبی از اثرات متقابل و بیماري لکه

ها بر توسعه  ثیرات آنخاك ورزي و تأبین مدیریت آب، 
بیماري است. براي کسب حداکثر محصول و رشد مطلوب 

ي  چون طول دوره گیاه، تاریخ کاشت متناسب با عواملی هم
مین آب (آبیاري یا تأي  (کوتاه یا بلند) و نحوه رشد

گردد.  می ها باعث افزایش یا کاهش شیوع بیماريبارندگی) 
هایی که ناقلی براي انتشار دارند،  براي آن دسته از بیماري

اي تنظیم شود که در معرض  تاریخ کاشت باید به گونه
  .)1370 ،جعفر پور( جمعیت زیاد و فعال آن ناقل قرار نگیرد

ي  خصوص اثر تاریخ کاشت در وقوع و توسعه در
است که این روش اثر به شده هاي گیاهی نشان داده  بیماري

خاتون ی دارد. به عنوان مثال: سزایی در کاهش بیماري گیاه
، نشان دادند که، تاریخ کاشت در )2011( 8و همکاران

موجی روي گیاه کلزا، اثر قابل توجهی  کاهش بیماري لکه
داشته است. بدین صورت که، کشت در ماه نوامبر کاهش 

چنین،  تري نسبت به ماه اکتبر داشته است. هم بیش
ان درخصوص هاي انجام شده در کشور هندوست بررسی

موجی سیب زمینی  اري لکهتغییر تاریخ کاشت روي بیم
)، نشان داده است که کشت 2006( 9پندیرباالتوسط شایل

موجی سیب  دیر هنگام سیب زمینی در فرار از بیماري لکه
در  گیري در توسعه بیماري داشته است. زمینی کاهش چشم

 کشور امریکا نیز در ایالت مشیگان مشخص گردیده است،

                                                             
7- Kemmitt 
8- Khatun et al.    
9- Shailbala Pundhir  
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ي بیماري  دیر هنگام از ایجاد بیماري و توسعه کشت
چنین، در کشور برزیل  کاهد. هم موجی سیب زمینی می لکه

نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده فوق روي گیاه سیب 
موجی را مورد تأیید قرار  زمینی و وقوع و توسعه بیماري لکه

                                 ).2013، بی نامداده است (
در مورد بررسی  ،تاکنونبر اساس انتشارات در دسترس 

زمینی تحقیقاتی  مدیریت تلفیقی بیماري لکه موجی سیب
. لذا، در این تحقیق در داخل و خارج صورت نپذیرفته است

در جهت بررسی روش هاي به زراعی، به نژادي و شیمیایی 
  . پرداخته شده است

  
  هاروش  مواد و

گاه تحقیقات رزوه واقع در این بررسی ها در ایست
شهرستان فریدن از توابع استان اصفهان که مهم ترین منطقه 

 14000ي سیب زمینی کاري استان با سطح زیر کشت 
 درصد سیب زمینی کل کشور 12هکتار و تولید معادل 

 2932ارتفاع متوسط این منطقه داراي  انجام شد.است، 
 3/324ه به میزان متري از سطح دریا، متوسط بارندگی سالیان

درصد،  3/48میلی متر، میانگین رطوبت نسبی سالیانه 
شیب  و سانتی گرادي  درجه 8/9میانگین دماي سالیانه 

   می باشد. 1- 3اراضی حدود 
، شامل عملیات شخم، بسترپس از مراحل تهیه ي 

دیسک زنی و کود پاشی نسبت به پیاده نمودن تیمارهاي 
ي  کلیه ک ردیفه درآزمایشی اقدام شد. در کشت ی

متر و  سانتی 75ها از یکدیگر  ي پشته فاصله تیمارهاي آبیاري
متر کشت شدند.  سانتی 25  ها روي پشته ي بوته فاصله

  هاي آبده (نوارهاي تیپ) روي پشته قرار داده شد.  لوله
 75 با فواصل شیارهاییدر کشت دو ردیفه، ابتدا 

و ردیف غده با د شیارهادر دو طرف  .شدمتر ایجاد  سانتی
هاي تیپ در وسط  مشخصات ذکر شده کشت گردید. لوله

ها را آبیاري می  از دو طرف، غده کهپشته قرار داده شد 
نمود. این دو آرایش کاشت، به صورت مشابه در تیمارهاي 

ا شد. در تیمار آبیاري بارانی از آبیاري بارانی و نشتی اجر
 12×4/8اصل با فو VYR5001آبپاش هاي تنظیم شونده 

خاك  . با استفاده از پارامترهاي فیزیکیگردید متر استفاده
ریشه، دور آبیاري ي  مزرعه و با لحاظ نمودن عمق توسعه

 4روزه و در روش تیپ  7و نشتی به صورت دور  بارانی
  شد.  روزه اعمال

زمینی به  جهت بررسی حساسیت ارقام موجود سیب
شامل:  رقم تجاري 24 ،بیماري لکه موجی در شرایط مزرعه

 در و رقم حساس آگریا دیررس، ارقام زودرس، میان رس
متر  6ردیف و هر ردیف  چهارسه تکرار و هر تکرار شامل 

هاي  در قالب طرح بلوك گواهی شدههاي   بود که غده
   کشت گردید.  (RCBD) کامل تصادفی

هاي کامل  در تیمار شیمیایی، آزمایش به صورت بلوك
تیمار انجام گرفت. تیمارها شامل  7کرار و ت 3تصادفی با 
 WGبا نام عمومی تري فلوکسی استروبین ( ،ها قارچ کش

) (با دوزهاي پیشنهادي Flintدرصد)، نام تجاري فلینت( 50
این  ،گرم در هکتار) 250 و 200، 150 شرکت بایر شامل

کش دیگر شامل  چند قارچشاهد و قارچ کش در مقایسه با 
هاي تجاري  ومی ایپرودیون، نامرورال با نام عم
درصد؛ بنزیمیدازول  5/52کشی تماسی (رورال،کیدان) قارچ

درصد) و نام عمومی  WP 75با نام تجاري داکونیل( 
 –هاي تجاري (داکونیل، براوو، اگزوترم  کلروتالونیل، نام

 WP 80نام عمومی مانکوزب ( ترمیل) و مانکوزب با
هاي  شیمی)، نامدرصد مجتمع تحقیقاتی، صنعتی صدر 

پنکوزب)  در سطح مزرعه  ، دیتان اولترا،45ام  تجاري (دیتان
  انجام گردید.

با غلظت یک در هزار  بر حسب مقدار توصیه شده
لی در خصوص قارچ کش واستفاده گردید.  فعالي  ماده

توصیه شده توسط  داربر حسب مقفلینت کم مصرف 
ار رفت. به کگرم در هکتار  250با غلظت شرکت مربوطه 

هم چنین، از دو مقدار دیگر این قارچ کش (فلینت) به میزان 
با دیگر قارچ کش ها  مقایسه گرم در هکتار در 200و  150

  . و شاهد استفاده شد
سه تاریخ کاشت، شامل  ،اثر تاریخ کاشتبررسی در 

اوایل خرداد، اواسط خرداد و اواخر خرداد ماه در قالب 
هاي کامل  بلوكي  پایهطرح آزمایشات فاکتوریل بر 
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متر  6خط به طول  4تکرار و هر تکرار شامل  3تصادفی در 
زمینی  در این مطالعه از شش رقم سیب در نظر گرفته شد.

شامل: سانته و مارفونا (زودرس)، آگریا و دیامانت (میان 
رس) و کوزیما و مارادونا (دیررس) از ارقام موجود در 

اصفهان استفاده گردید. ذخایر بخش تحقیقات بذر و نهال 
این ارقام همگی در ایستگاه مربوطه هر سال کشت و 

  برداشت و نیز در طول زمستان سال قبل انبار شده بودند.
حسب اي تیمارهاي مختلف بر بر شدت آلودگی

 ،انستیتوي ملی گیاه شناسی کشاورزي انگلیس شاخص هاي
 مشخص شد 100و 75، 50، 25، 10در شش شاخص صفر، 

هاي  براي تعیین شاخص بیماري، شدت ).1985ام، (بی ن
در مقابل با  100و  75، 50، 25، 10مربوطه شامل صفر، 

ضرب و سپس جمع و تقسیم  16،  8، 4، 2، 1ضرایب صفر، 
زمینی مورد بررسی در این بر تعداد کل گیاهان سیب

  باشد: شش شاخص به شرح ذیل می .شدها آزمایش
 )0گیري ( ز و غیرقابل اندازهاي ناچی هاي قهوه ظهور لکه

 )10گیري ( اي کم قابل اندازه هاي قهوه پیدایش لکه

اي  هاي قهوه درصدي سطح برگ توسط لکه 25پوشش 
  )25موجدار (

اي  هاي قهوه درصدي سطح برگ توسط لکه 50پوشش 
 )50موجدار (

اي  هاي قهوه درصدي سطح برگ توسط لکه 75پوشش 
 )75موجدار (

و پژمرده شده آن و ایجاد پژمردگی پوشش کامل برگ 
  )100زمینی ( گیاه سیب

( نصر  تعیین گردید 0- 16 لذا، شاخص بیماري در طیف
   ).1985، ؛ بی نام 1382اصفهانی، 

در ضمن براي یک نواختی بیماري در سطح مزرعه، 
در میلی لیتر آب مقطر  103قارچ الترناریا الترناتا به میزان 

دهی به طور  ي ده روز قبل از گل استریل، دو بار به فاصله
  ي تیمارها اسپري گردید. یکسان براي کلیه

آماري با درج داده ها، تعیین  هاي تجزیه و تحلیل
نسخه  SAS نرم افزار میانگین و در نهایت با استفاده از

  .دانکن انجام گردیدي  از طریق آزمون چند دامنه 9.1.3

  نتایج
 نشان داد کهده هاي انجام ش حاصل از بررسینتایج 

(بارانی، قطره اي  تیمارهاي مورد بررسی شامل: نوع آبیاري
تاریخ تأخیر در (یک و دو ردیفه)،  و نشتی)، نوع کشت

کاشت، تنوع و حساسیت ارقام و نیز قارچ کش ها بر روي 
بیماري لکه موجی در سطح مزرعه اثرات قابل توجه و 

و  داري در کاهش درصد آلودگی، شدت بیماري معنی
 ها بررسی ،شاخص بیماري داشتند. در مورد نوع آبیاري

اي از نظر  نشان داد که آبیاري بارانی نسبت به آبیاري قطره
روش  ولی هر دو ،است نبودهدار  اثر معنیداراي آماري 
نسبت به آبیاري نشتی در مورد  اي) (بارانی و قطره آبیاري

شتند  دار و قابل توجهی دا معنیاثر کاهش شدت بیماري 
میزان آب آبیاري طی . )P=0.05و  P=0.01( )3(جدول

  آورده شده است. 1فصل رشد در جدول 
نتایج  ،کاشت در این بررسیي  در مورد نحوه ،چنین هم

با  که تفاوتی بین کاشت یک ردیفه نشان داد يآمار
 صد دردر 71/20با میانگین و دو ردیفه  61/20میانگین 

 شتاري وجود نداکاهش درصد آلودگی و شدت بیم
  ).  3 و 2 ولا(جد

در تیمار تاریخ کاشت در مورد برخی ارقام زودرس، 
میان رس و دیررس آمار به دست آمده نشان داد که سه 
تاریخ کاشت مورد نظر (اوایل، اواسط و اواخر خرداد ماه) 
نسبت به یکدیگر متمایز بوده، به طوري که شدت بیماري با 

درصد، هر  77و  84، 98انگین سیر نزولی به ترتیب با می
کدام به طور جداگانه در یک گروه آماري قرار گرفتند 

چنین، اثر تیمار تاریخ  هم ).=P 01/0) (5و 4(جداول
کاشت در مورد عملکرد ارقام اثر قابل توجهی داشت. بدین 

 58/28صورت که، ارقام سانته و مارفونا به ترتیب با میانگین 
ترین عملکرد و دو رقم دیامانت  تن در هکتار بیش 42/26و 

تن در هکتار کم ترین عملکرد  55/23و  41/22و کوزیما با 
تن در  52/25و 56/25و دو رقم مارادونا و آگریا به ترتیب با 

هکتار در حد واسط عملکرد در این بررسی ها قرار گرفتند 
  ).=P 01/0) (7و 6(جدول
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 وش هاي مختلف آبیاري(متر مکعب در هکتار)میزان آب آبیاري طی فصل رشد در ر  - 1 جدول

  نوع آبیاري  
  قطره اي  بارانی   نشتی   ماه

 خرداد

 تیر

 مرداد

  شهریور

2100  
2848  
2663  
882  

1857  
2385  
2235  
740  

854  
1830  
1857  
572  

  5113  7217  8493  جمع
  مقدار آب مصرفی در شرایط ایستگاه رزوه در شهرستان فریدن  -

  
  ریانس شدت بیماري لکه موجی در اثر نوع آبیاري، ردیف کشت و رقم در دو سال آزمایش تجزیه ي وا  - 2جدول 

F  درجه آزادي  مجموع مربعات میانگین مربعات DF   منابع تغییراتS.O.V 

  Yearسال       1 1296  1296 53/13**
  Replications تکرار   4 52/923 88/230 41/2

 Irrigation آبیاري   2 38/5940 19/2970  02/31**

 سال×  آبیاري   2 21/993 60/496  19/5

 آبیاري×  تکرار   8  68/2037 71/254 66/2

 Rows ردیف ها   1 34/0 34/0 0/00

 ردیف× آبیاري   2 42/1075 71/537 62/5**

  سال× آبیاري   1 84/12 84/12 13/0
  سال× آبیاري × ردیف ها   2 50/59 75/29 31/0

  Varieties ارقام   1 34/8479 34/8479 55/88**
  آبیاري× ارقام   2 44/4929 72/2464 74/25**

  ردیف ها× ارقام   1 2250 225 35/2
  سال× ارقام   1 06/333 06/333 48/3
  سال× آبیاري × ردیف × ارقام   5 58/518 71/103  08/1
74/1 84/166 84/166 1  Stages مراحل  
  مراحل×  آبیاري   2 87/246 43/123 29/1
  مراحل×  ردیف ها   1  44/13 44/13 14/0
  مراحل×  ارقام   1 69/250 69/250 69/2
 آبیاري× ردیف × مراحل ×  ارقام   7 18/672 02/96 00/1

 سال× آبیاري × ردیف × ارقام × مراحل   12 79/221 48/18 19/0
     Total جمع            143 36693  

  در سطح احتمال یک درصد: به ترتیب معنی دار  **                
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  ي میانگین شدت بیماري لکه موجی سیب زمینی در روش هاي مختلف آبیاري مقایسه - 3جدول

  a 21/30 نشتی                                                         
 b 59/16  ايقطره   نوع آبیاري                               

 b48/15  بارانی                                                         

  a61/20   یک ردیفه                         ي کشت    نحوه      
  a 71/20  دو ردیفه                                                      

   a    58/19  1مراحل رشد                                        

                                                        2   a 74/21  
  فاقد اثر معنی دار می باشند.  و یک درصد 5* اعداد با حروف مشابه در سطح احتمال                        

  
ها، نتایج در سه سال زراعی  کش در بررسی تیمار قارچ

گرم  200و  250کش فلینت در مقادیر  نشان داد که، قارچ
. پس از بودها مؤثرتر  کش در هکتار نسبت به دیگر قارچ

فلینت، رورال، داکونیل و مانکوزب به ترتیب در مبارزه با 
زمینی اثر به سزایی داشتند (جداول  موجی سیب بیماري لکه

       .)P=01/0() 9و   8
در مورد بررسی تیمار مقاومت ارقام، آمار حاصله نشان 

، 4/10یامانت، گرانوال و مارادونا به ترتیب با داد که ارقام د

درصد آلودگی و نیز با ترتیب  ترین درصد کم 9/11و  7/10
ترین شدت بیماري را نشان دادند و  درصد کم 32و  29، 32

و  1/28، 2/29ارقام مارکینز، پرمیر و آتالنتیک به ترتیب 
 49و  46، 80ترین درصد آلودگی و نیز با  درصد بیش 1/27
اند  ترین شدت بیماري را به خود اختصاص داده رصد بیشد

 .)P=01/0() 11و 10(جداول

  
میانگین شدت بیماري لکه موجی در اثر تاریخ کاشت و ارقام و واکنش سیب زمینی در مراحل مختلف رشد در   -4جدول

  مجموع دو سال

  تاریخ کاشت ردیف
  ي اول مرحله

  (گیاهچه اي)
  ي دوم مرحله

  )(قبل از گلدهی
ي سوم  مرحله

  (گلدهی)
  ي چهارم مرحله

  (پس از گلدهی)
01/0%    01/0%  01/0%  01/0%   

1  
2 

3 

  اوایل خرداد
  اواسط خرداد
 اواخر خرداد

a 98/0 

 b84/0 

c 77/0  
 

 a21/1  
 b88/0 

 b80/0 

  
 a42/1  
 b27/1 

 c09/1  
  

a76/2  
b27/2 

b05/2  

 

   %01/0  %01/0  %01/0    %01/0  رقم ردیف
1 

2 

3 

4 

5 

6 

  دیامونت
  مارادونا

  سانته
  مارفونا
  آگریا

 کوزیما

a 83/0  
a 83/0 

a 88/0 

a 85/0  
a 88/0 

a 88/0 

 

 a94/0  
 a96/0  
 a08/1  
 a00/1  
 a04/1  
 a93/0  

 

a 00/1 

a 11/1 

a 28/1 

a 03/1 

a 29/1  
a 25/1 

 

b08/2 

b09/2  
a   48/2 

ab 34/2  
a   42/2 

ab 35/2  

 

  ف مشابه فاقد اثر معنی دار در سطح احتمال یک درصد از نظر آماري می باشند.* اعداد با حرو                 
  میانگین داده هاي اثر تاریخ کاشت اول ارقام مورد ذکر، اوایل خرداد ماه بوده است.  -1                  
  اد ماه بوده است.ي خرد میانگین داده هاي اثر تاریخ کاشت دوم ارقام مورد ذکر،  نیمه  -2                  
  میانگین داده هاي اثر تاریخ کاشت سوم ارقام مورد ذکر، اواخر خرداد ماه بوده است.  -3                  
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ي بررسی اثر تاریخ کاشت در ارقام سیب زمینی روي بیماري لکه موجی ي واریانس مرکب دو ساله تجزیه -5جدول  

Source DF  MS1 (1-2) MS2 (1-2) MS3 (1-2) MS4 (1-2) 

 تکرار
 تاریخ کاشت

 رقم

تاریخ کاشت × رقم   

 خطاي آزمایشی

 جمع

2 

2 

5 

10 

68 

89 

019/0  ns 

710/1   *** 

027/0  ns 
058/0  * 

036/0  

084/0   ns 
943/0   *** 

105/0   * 

054/0   ns 

050/0  

970/0   *** 

770/4   *** 

473/0   * 

125/0  ns    

157/0           

002/0   ns 

026/0   *** 

002/0   * 

002/0   ns 

002/0  

CV%  64/19  ضریب تغییرات  74/17  76/16  39/16  
ns -          – * ،ل یک درصد، ***اثر معنی دار در سطح احتما -اثر معنی دار در سطح احتمال پنج درصد، ** - فاقد اثر معنی دار در سطح احتمال پنج درصد- 

مربعات در مراحل مختلف بررسی بیماري در  - MS(1-2)= مربعات در مراحل مختلف بررسی بیماري،  MSسطح احتمال یک هزارم درصد،  اثر معنی دار در
  مجموع سال اول و دوم

  
  مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت در عملکرد ارقام تجاري سیب زمینی نسبت به بیماري لکه موجی  -6جدول

 رقم  تاریخ کاشت
  عملکرد ارقام (تن در هکتار)

  میانگین 2 سال 1سال 
  cd 38/28   bc 38/23     ab88/25  دیامونت  اوایل خرداد ماه 
  a  82/34   a77/28   a 80/31   مارادونا  اوایل خرداد ماه 
  ab09/34   a05/29   a 57/31   سانته  اوایل خرداد ماه 
  a  48/34   a66/28   a 57/31  مارفونا   اوایل خرداد ماه 
  a  70/34   a72/28   a 71/31   آگریا  اوایل خرداد ماه 
  bc 24/30   b66/24   ab45/27   کوزیما  اوایل خرداد ماه 

  00/30     21/27    79/32       میانگین                                                         
  df96/23   cf61/19   b76/21  دیامونت اواسط خرداد ماه 
  df60/24   cf27/20   b44/22  مارادونا  اواسط خرداد ماه 
  df17/25   cf05/20   b 61/22   سانته  اواسط خرداد ماه 
  ce01/31   bd83/22   ab92/26  مارفونا اواسط خرداد ماه 
  ce91/26   be 11/22   ab51/24   آگریا  اواسط خرداد ماه 
  df78/25   bf16/20   ab47/23   کوزیما اواسط خرداد ماه 

  62/23     00/21    24/26   میانگین                                                          
  f90/21   f25/17   c57/19  دیامونت اواخر خرداد ماه 
  f 34/21   ef11/18   c72/19  مارادونا  اواخر خرداد ماه 
    ef52/22   ef18   bc26/20  سانته  اواخر خرداد ماه 

    ef66/22   df88/18   bc77/20  مارفونا اواخر خرداد ماه 

    ef71/22   ef18   bc35/20  آگریا  اواخر خرداد ماه 

   f  45/21   ef18   c  75/19  کوزیما اواخر خرداد ماه

  07/20  04/18  10/22     میانگین                                          
  57/24    08/22    04/27     لمیانگین ک                                            

  * اعداد با حروف مشابه فاقد اثر معنی دار در سطح احتمال یک درصد از نظر آماري می باشند.                  
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 ي واریانس میانگین اثر تاریخ کاشت در عملکرد ارقام سیب زمینی روي بیماري لکه موجی در دو سال تجزیه -7جدول

Source DF MS-1 MS-2 MS-1-2 
82/11 2 تکرار ** 46/3  ns 98/13  ns 

69/45 17 رقم ** 27/19 ** 01/62 ** 
06/2 88 خطاي آزمایشی  9/0  43/22  

    107 جمع
  CV%   ضریب تغییرات   699/6  479/7  29/7  

-ns- *  ،اثر معنی دار در سطح احتمال یک درصد،                     - ج درصد، **اثر معنی دار در سطح احتمال پن -فاقد اثر معنی دار در سطح احتمال پنج درصد       
  = مربعات در مراحل مختلف بررسی عملکرد.-MSمعنی دار در سطح احتمال یک هزارم درصد.   اثر   -*** 

  
   

  
  المیانگین اثر قارچ کش ها در گلخانه و مزرعه بر روي بیماري لکه موجی در مجموع سه س -8جدول

 قارچ کش ها (%)شدت بیماري   (%) درصد آلودگی      شاخص بیماري

 b  55/3   a24/17   c  89/22   250فلینت 

 b  87/3  a27/17   bc97/24  200فلینت 

 b  98/3   a29/17  bc99/25  150فلینت 

 ab12/4   a82/33  b 85/26 رورال 

 ab40/4  a83/33  ab70/28 داکونیل  
 ab57/4  a84/33  ab97/29 مانکوزب  
 a  09/6   a86/33   a  85/35   شاهد 

  اعداد با حروف مشابه در سطح احتمال یک درصد فاقد اثر معنی دار می باشند.      *
  
  
  

 ي واریانس اثر قارچ کش ها روي بیماري لکه موجی در گلخانه و مزرعه در مجموع سه سال تجزیه  - 9جدول 
 

بیماري (%) شدت درجه آزادي منابع تغییرات  شاخص بیماري درصد آلودگی (%) 

 85/371  ** 84/28437 **  72/5947** 2  سال

  ns 54/2102  **87/142 34/4042 ** 3 مراحل
  ns 668/470  ** 14/4 86/106** 6 قارچ کش

  ns 84 /2 35/465** 23/37 ** 12 سال×  قارچ کش 
06/36 18  خطاي آزمایشی  12/467  34/2  

    41 کل
اختالف معنی دار، ** وجود اختالف معنی دار در سطح یک درصد، * وجود اختالف در سطح پنج درصد.عدم   – ns               
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  میانگین حساسیت ارقام تجاري سیب زمینی به لکه موجی در مزرعه در مجموع دو سال  -10جدول
  ردیف  نام التین درصد آلودگی شدت بیماري  شاخص بیماري

   ab56/16  
 a45/23  
 a09/23  

 ab49/20  
 ab89/20  
 ab47/19  
 ab38/19  
 ab95/16  
 ab67/17  
 ab14/18  
 ab75/16  
 ab49/16  
 ab48/15  
 ab10/14  
 ab76/14  
 ab01/15  
 ab43/14  
 ab71/12  
 ab92/12  
 ab96/12  
 ab05/12  
 b 29/11  
b  17/10  
 b 23/10  

   a80/0  
 ab46/0  
 ab49/0  
 b38/0  
 b42/0  
 b37/0  
 ab47/0 

 b32/0  
 b35/0  
 ab46/0  
 b36/0  
 b33/0  
 b40/0  
 ab56/0  
 b31/0  
 b36/0  
 b40/0  
 b30/0  
 b33/0  
 b32/0  
 b34/0  
 b32/0  
 b29/0  
 b32/0  

  a92/2  
a81/2  
a71/2  
a64/2  
a62/2  
a47/2  
b25/2  
b14/2  
b11/2  
b04/2  
b04/2  
b03/2  
b79/1  
b76/1  
b73/1  
b70/1  
b53/1  
b45/1  
b44/1  
b41/1  
b22/1  
b19/1  
b07/1  
b04/1  

  مارکیز
  پرمیر

  آتالنتیک
  کنبک
  سانته
  شپدي
  آگریا
  میلوا
  بورن

  سوناته
  کاسموس
  کنکورد
  کوزیما
  سانتانا
  ساتینا
  آریندا
  مارفونا

  وایت دزیره
  راموس
  کایزر
  پیکاسو
  مارادونا
  گرانوال
  دیامونت

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  

 با حروف مشابه در سطح یک درصد فاقد اثر معنی دار می باشند.*اعداد         
  

 
  بحث

بدست آمده مشخص گردید، نوع  طوري که از نتایج همان
آبیاري، رقم و تاریخ کاشت روي بیماري اثرمعنی داري 

  داشته اند.
نتایج حاصل از این تحقیق درخصوص آبیاري بارانی در 

ی در کاهش این که، آبیاري بارانی کاهش قابل توجه
هاي  موجی سیب زمینی نسبت به سایر روش بیماري لکه

هم خوانی و  با نتایج منتشر در آمریکا آبیاري داشته است،

)، در امریکا روي 2002مطابقت دارد. بررسی کمیت (
موجی نشان داده است که، روش آبیاري بارانی  بیماري لکه

زمینی و گوجه  موجب کاهش قابل توجه بیماري در سیب
ي  چنین، در مشیگان امریکا و نیز منطقه  گردد. هم فرنگی می

موجی  کالیفرنیاي آمریکا براي مدیریت بیماري لکه
 2013(بی نام ،  زمینی آبیاري بارانی توصیه شده است سیب

 .)2014و
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  موجی در شرایط مزرعه(شدت بیماري)واریانس داده هاي حساسیت ارقام به لکه   -11جدول
جه آزاديدر داده ها   درصد احتمال درجه تغییرات میانگین مربعات مجموع مربعات 

253/1  1  سال  253/1  82/2  093/0  
161/3  6  تکرار  526/0  19/1  311/0  
443/14  23  ارقام  627/0  41/1  094/0  
834/9  23  سال× ارقام   427/0  96/0  512/0  
777/66  138  تکرار× ارقام   483/0  09/1  243/0  

236/169  6  مراحل  206/28  53/63  000/0  
143/61  138  مراحل× ارقام   443/0  00/1  494/0  

768/25  5  سال× مراحل   153/5  61/11  000/0  
786/57  115  سال× مراحل × ارقام   502/0  13/1  178/0  

675/19  33  مراحل× تکرار   596/0  34/1  096/0  
  * وجود اختالف در سطح  پنج درصد.عدم اختالف معنی دار، ** وجود اختالف معنی دار در سطح یک درصد، 

  
اثر به سزایی در ایجاد  ،مطالعهبررسی در این  ارقام مورد

بیماري لکه موجی سیب زمینی داشته اند که با ي  توسعه و
در به تفکیک متمایز می باشند. این موضوع  اثري معنی دار

نقش به سزایی در  ،که ارقام آنستي  واقع، نشان دهنده
گزارشات  . این نتایج، بادارندري لکه موجی واکنش به بیما

آن ها مشخص  .افقت داردوم )2007( 1دیتا و همکاران
روي ارقام مورد بررسی باالخص شدت بیماري  نمودند که

به مراتب کمتر بوده نسبتاً مقاوم دلتا  رقمو رقم مقاوم آراسی 
 2برون و همکاران هم چنین، سایر گزارشات توسط. است

ارقام و کُلن هاي سیب زمینی در کشور روي  )،1994(
در اسپانیا روي نتاج و یا  )1995( 3ا، آنگوئیز و مندوزپرتغال

نسل هاي در حال تفکیک رقم دزیره که بعضاً متحمل بوده 
در خصوص  ،)2004(هولم،  اند و هم چنین، در ایتالیا توسط

 4ریستک ارقام نورکد، نورچیپ و سوپر، و گزارش توسط
ارقام کاتاهدین، کانولیک، پی که سرباکو و  روي )،2002(

در ایتالیا در معرفی ژرم )، 2001( 5مورفی اسنودان، و نیز
، نتایج حاصل از این تحقیق را تأیید  F87084پالسم مقاوم 

 و همکاران دیتا با گزارشات تحقیق حاضرنتایج می نمایند. 

                                                             
1- Dita et al.   
2- Brune et al. 
3- Anguiz & Mendoza 
4- Christ 
5- Morphy 

 مطابقتدر خصوص رقم دزیره و یا وایت دزیره  )،2007(
رقم دلتا را  )،2007( 6رودریگز و همکاران ،. هم چنیندارد

هم چنین،   نسبتاً مقاوم در شرایط برزیل گزارش کرده اند.
بررسی هاي انجام شده در خصوص پاسخ گویی مقاومت 
گیاه نسبت به بیماري لکه موجی، مشخص نموده است که 
مواد بیوشیمیایی و یا سدهاي بیوشیمیایی نقش اساسی و 

بیماري ي  بروز مقاومت نسبت به ایجاد و توسعهکلیدي در 
نمایند. در این راستا،  مواد بیوشیمیایی خاص گیاه  ایفا می

باشد که ها میزمینی مثل ریشیتین، از جمله فیتوالکسینسیب
در مقابل بیماري ها به عنوان یک مکانیزم ظاهر شده و 

 زمینیبیماري در گیاه سیبي  موجب جلوگیري از توسعه
هاي انجام بررسی ).2010، 7(شهبازي و همکاران گردد می

شده در خصوص مقاومت چند منظوره در ارقام، الین ها و 
نسبت به هاي وحشی گیاه سیب زمینی در امریکا ژنوتیپ

فات و بیماري هاي مهم این محصول انجام گردیده است آ
مختلف می که نمایان گر وجود مقاومت در طیف هاي 

چنین، آلودگی ارقام هم  ).2009، 8همکاران (اسپونر و باشد
موجب کاهش کیفی آن ها بر حسب نوع استفاده در 

هاي تولیدي شده  تولیدات جانبی از جمله عطر و طعم غده
            ).2010(جانسکی،  است

                                                             
6- Rodriguez et al.  
7- Shahbazi et al. 
8- Spooner et al. 
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اثرمتقابل  و ، اثر سیستم آبیاريین تحقیق اثر رقما در
که با نتایج  سیستم آبیاري در رقم معنی دار ارزیابی شده
) هم 1386( حاصل از تحقیقات زارع ابیانه و همکاران

نشان داده است  )،2004(هولم،  بررسی هاي خوانی دارد.
که وجود رطوبت باال در مزرعه از جمله فاکتورهاي مهم در 

توسعه ي بیماري لکه موجی می باشد که با نتایج  ایجاد و
نتایج . دمی نمای مطابقت این تحقیق هماهنگی داشته و

حاصله براي تاریخ هاي کاشت مورد نظر، ارقام مورد 
آزمون و مراحل مختلف رشد، نشان داد که تاریخ کاشت 
اثر به سزایی در کاهش بیماري لکه موجی روي گیاه سیب 

یزان قابل را به م بیماري ،تاریخ مناسب کاشتزمینی داشته و 
برخی از  بعضاً در البته، می دهد.  توجه و معنی داري کاهش

ارقام مورد آزمون نیز با کاهش محصول همراه بوده که در 
جا باید بدان توجه داشت. تاریخ کاشت دو ساله در این  این

ر عملکرد ارقام مورد مطالعه تحقیق اثر قابل توجهی د
 ها در خصوص میزان آلودگی مشخص نمود . بررسیداشت

که به این  رویشی گیاه و که در اواخر فصل، با توقف رشد
برگ ها رسد، با مسن شدن  میتدریج گیاه به بلوغ کامل 

توسعه  در این زمان. لذا، یابد میبیماري شدت بیشتري 
نقش مهمی در کاهش میزان عملکرد گیاه  بیماري آن چنان

در این جا بررسی عملکرد ارقام مورد آزمون نشان  ندارد.
تن  88/25ي  داد که رقم دیررس دیامانت با میانگین دو ساله

تن در  78/21اول (اوایل خرداد ماه)، ي  در هکتار در مرحله
تن در  57/19دوم (اواسط خرداد ماه) و ي  هکتار در مرحله

(اواخر خرداد ماه) از یک سیر  سومي  هکتار در مرحله
دوم ي  فت عملکرد در مرحلهاُنزولی برخوردار بوده که 

سوم ي  و مرحله تن در هکتار بوده 10/4نسبت به اول برابر با 
تن در هکتار کاهش عملکرد  31/6اول ي  نسبت به مرحله

تن در هکتار کاهش  21/2دوم ي  داشته و نسبت به مرحله
لذا، ممکن است براي برخی ارقام  عملکرد نشان می دهد.

  دیررس مناسب باشد.
بررسی اثر تاریخ کشت خصوص تاکنون در 

در ندانی چتحقیقات ، زمینی در بیماري لکه موجی سیب
برخی تحقیقات داخل و خارج صورت نپذیرفته است. ولی 

تغییر تاریخ کاشت روي بیماري نشان داده است که 
زمینی و یا به عبارتی بادزدگی  سیبو برگ سوختگی شاخ 

زمینی که عامل آن قارچی با نام علمی  سیب
Phytophthora infestans می باشدثر بسیار مؤ ،است .

زمینی در آمریکا  زود هنگام سیب به عنوان مثال کشت
، 1(دراپر و همکاران بیماري شده است تشدیدموجب 

نشان داد که در کشور میانمار مطالعات چنین،  هم ).1994
 شاخ و برگسوختگی بروز بیماري  ازتاریخ کاشت 

آن به شدت جلوگیري به عمل ي  و توسعهزمینی  سیب
همکاران خاتون و  ).2001، 2نتی(ماینت و  آورده است

، نشان دادند که، تاریخ کاشت در کاهش بیماري )2011(
موجی روي گیاه کلزا، اثر قابل توجهی داشته است.  لکه

تري  بدین صورت که، کشت در ماه نوامبر کاهش بیش
هاي انجام  چنین، بررسی نسبت به ماه اکتبر داشته است. هم

شده در کشور هندوستان درخصوص تغییر تاریخ کاشت 
پندیر باالموجی سیب زمینی توسط شایل ماري لکهیروي ب

)، نشان داده است که کشت دیر هنگام سیب زمینی 2006(
موجی سیب زمینی کاهش  در فرار از بیماري لکه

در کشور امریکا  گیري در توسعه بیماري داشته است. چشم
نیز در ایالت مشیگان مشخص گردیده است، کشت دیر 

موجی سیب  ي بیماري لکه توسعههنگام از ایجاد بیماري و 
چنین، در کشور برزیل نتایج حاصل از  کاهد. هم زمینی می

تحقیقات انجام شده فوق روي گیاه سیب زمینی و وقوع و 
بی (موجی را مورد تأیید قرار داده است  توسعه بیماري لکه

توان گفت، گزارشات مذکور نتایج این  فلذا می). 2013، نام
  نماید. تحقیق را تأیید می 

تحقیقات در اوریگون کشور آمریکا نشان هم چنین، 
-75زمینی در دماي  موجی سیب داده است که بیماري لکه

باید تاریخ  لذا ،شود گیر میفارنهایت همهي  درجه 45
؛ 2004، 3(شاك کاشت را براي ایجاد بیماري تغییر داد

در سال شگاه داکوتاي آمریکا ناز دا، هولم ).2004هولم، 

                                                             
1- Draper et al. 
2- Myint & Thein 
3- Shock 
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گزارش نموده است که در جلوگیري از بیماري لکه  2004
یافته  موجی بایستی از کشت ارقام دیررس پرهیز نمود که

نتایج بدست آمده از ارقام مطابقت با  تحقیقدر این  هاي
 ،نشان داد که بررسی هاي انجام شده. نتایج حاصله از دارد

شدت بیماري در مراحل مختلف رشد متفاوت است. بدین 
گیاهچه اي و ساقه ( رشدي  ه در مراحل اولیهصورت ک

، شدت بیماري کمتر از مراحل گلدهی و بلوغ بوده )دهی
است که اثر سن فیزیولوژیکی گیاه را در حساس یا مقاوم 

  دیتا هاي بودن به بیماري نشان می دهد. این نتایج با گزارش
 ).2007( 1) و رودریگز و همکاران2006( و همکاران

هاي  شدت بیماري در برگ به طوري که مطابقت دارد،
صرف نظر از اختالف در سطوح مقاومت ارقام کمتر  ،جوان

ي  . حساس بودن غالب ارقام در مرحلهشده است مشاهده
ي ارتباط سن فیزیولوژیکی ارقام و هم  بلوغ، نشان دهنده

چنین دیررس و یا زودرس و میان رس بودن ارقام به بیماري 
یید رسیده بسیاري از گزارشات به تأ  ست که درلکه موجی ا

؛ بویتیاکس و 1994، 3روتم ؛ 1990 ، 2(پلیتیر و فري است
  ).2002، 5؛ فوالد و همکاران1995، 4همکاران

ي ها دادهمیانگین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 
که  نشان داد در دو سطح گلخانه و مزرعه شیمیاییي  مبارزه
داري با  متفاوت و معنی اثراتهاي مورد آزمون  کش قارچ

مراحل  درصد آلودگی در ترین بیشاند.  یکدیگر داشته
تمامی گیاهان مورد  ،چرا که .انتهایی رشد مشاهده گردید

ي  کلیهدر . آزمون به بیماري مبتال و آلوده شده بودند
کش  پس از شاهد، قارچ هاي صورت گرفته، بررسی

در یک گروه قرار مشابه  مانکوزب و داکونیل با تأثیر تقریباً
کش رورال با اثر  اثر بازدارندگی و قارچ ترین کماند و  داشته
تر نسبت به مانکوزب و داکونیل در یک گروه و  بیش

هاي فلینت در  کش همانندي نزدیکی از نظر عملکرد با قارچ
. در پایان باید گفت: میانگین کل داشت 200و  150غلظت 

                                                             
1- Rodriguez et al. 
2- Pelletier & Fry 
3- Rotem 
4- Boiteaux et al. 
5- Foolad et al. 

است که قارچ کش این مطلب ي  هر سه سال نشان دهنده
و پس از آن  اشتبهترین اثر بازدارندگی را د  250فلینت 

 استفاده نمود.  200می توان از فلینت 

ي  نیز مقایسه در یک جمع بندي از نتایج این تحقیق و
این طور به نظر می  ،آن با سایر گزارشات در این خصوص

تر بیماري لکه  رسد که آبیاري نشتی موجب شدت بیش
ت به دو روش دیگر یعنی آبیاري بارانی و موجی نسب

دیامانت،  توان ارقام مقاوم  می ،اکنون م. هشود میاي  قطره
را در برنامه هاي مارفونا و کایزر  پیکاسو، مارادونا، گرانوال،

مدیریت بیماري لکه موجی به کار به نژادي در زراعی و 
 گرفت.

خیر در تاریخ کاشت را برحسب شرایط می توان تأ
در برنامه هاي زراعی در سطح وسیع به سهولت قه و رقم منط

با توجه به لذا،  مدیریت بیماري لکه موجی به کار گرفت. و
این که همیشه یک روش مدیریتی بیماري ها، به طور مداوم 

  مثل ایجادچرا که مشکالت مربوط   امکان پذیر نمی باشد،
توصیه لذا . خواهد داشتدر بر مقاومت در عامل بیماري را 

خیر در تاریخ کاشت در تلفیق با سایر روش أت ،که می شود
هاي مبارزه شامل به زراعی، به نژادي و شیمیایی در راستاي 

با توجه به کشت  زیرا مصرف سموم استفاده گردد.کاهش 
مناطق مهم سیب زمینی کاري کشور شامل  سیب زمینی در 

ي مشابه فریدن اصفهان، همدان، اردبیل که داراي آب و هوا
 ، قابل اجرا می باشد.هستندو شروع کشت تقریباً هم زمان 
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