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ساق سیاه بیماريهاي جنس براسیکا  نسبت به عاملارقام و گونهبرخیبررسی مقاومت
Leptosphaeria  maculansکلزا

3علی  زمان میرآباديو2حمید نجفی زرینی، 1ابوالفضل کی پور

چکیده
Brassica(هاي مهم کلزا یکی از بیماري، Leptosphaeria maculansساق سیاه کلزا  napus ( باشد که منجر به میدر سراسر جهان

برداري شده از این قارچ در هاي نمونهجدایه،زابه منظور تعیین تیپ بیماري. هاي اقتصادي زیادي شده استخسارت
جدایه بدست آمده دو 12مجموع از در. افتراقی وستار، کوئینتا و گالسیر استفاده شدهاي مازندران و گلستان از سه رقم استان

رقم از 24،جهت تعیین حساسیت ارقام مختلف کلزا نسبت به این بیماري. شناسایی گردیدPGTو PG2يتیپ بیماریزا
زا مورد آزمون قرار گرفت و در نهایت مشخص نسبت به دو جدایه بیماريB. nigrsو B. junceaوB. rapaو B. napusگونهچهار

از بین به ترتیب داراي مقاومت و مقاومت نسبی بوده وPG2نسبت به ) ساري گل(PFوOptionیزه یاز بین ارقام داخلی پاگردید
و Optionهمچنین ارقام . دنباشبه ترتیب داراي مقاومت و مقاومت نسبی میAdrianaو Champleinارقام زمستانه خارجی 

Champlein وAdriana نسبت به جدایهPGT بودندمقاومت نسبی داراي .

، حساسیتLeptosphaeria  maculans،ساق سیاهکلزا،:ي کلیديهاواژه

مقدمه 
متعلقیکسالهاستگیاهی) Brassica  napus(کلزا

، پنج)Cruciferae(بوئیانچلیپائیان یا شبخانوادهبه
دانهعنوانبهجهانیسطحاز جنس براسیکا درگونه

گونه زراعی آن همان ناپوس . شوندمیکشتروغنی
و B. junceaو B. rapaاز بین آنها سه گونه و باشدمی

B. napusزیر سطح % 99اهمیت بیشتري داشته و
B. napus.)1(شوندهاي روغنی را شامل میدانهکشت

بعد از سویا وکه بودهبراسیکاترین گونۀ جنسمهم
در تامین روغن نباتی ین گیاه مهم نخل روغنی سوم

باتوجه به افزایش جمعیت در جهان ).3(باشدمیجهان 
و افزایش نیازمندي به روغن لذا توسعه کشت کلزا همراه 

ها از با تغییر در کیفیت روغن آن و افزایش انواع مقاومت
،ها، آفات و بیماريهاي آبی و خشکیقبیل تحمل تنش

). 7(رسدالزم و ضروري به نظر می
، اقلیمیشرایطبهبستهدنیا،درزیاديهايبیماري

آمدنواردباعثدهد ومیقرارتهدیدموردراکلزا
ها غالب این بیماري.گرددمیآنبهاقتصاديخسارت

) ساق سیاه(عامل شانکر ساقه کلزا وقارچی بوده
که بیمارگر کلزا دراغلب کشورهاست مهمترین قارچ 

با ).18(باشدبیماري ناشی از آن به فوما معروف می
مطالعات انجام شده در زمینه اهمیت جهانی بیماري 
فوما مشخص شد که این بیماري سبب آسیب جدي در 

همچنین در انگلیس در . گرددمیاسترالیا و آمریکا، اروپا
تن محصول در اثر این 28000هر فصل زراعی حدود 

موجوداطالعاتاساسبر.)5،14(رودبیماري از بین می
25(اروپا ازکلزاسیاهساقبیماريمیالدي2004سالتا

آمریکاي، )کشور16(، آسیا)هشت کشور(آفریقا ، )کشور
،)مکزیکوآمریکاکانادا،:سه کشور شامل(شمالی

اقیانوسیهجنوبی،آفریقاي،)پنج کشور(مرکزيمریکايآ
استشدهبرزیل گزارشوو نیز آرژانتین)پنج کشور(
کلزا بیماري ساق سیاهجمعیت عامل).4،6،16(

: شودمیدر حال حاضر با دو گونه اصلی شناخته
Leptosphaeria  maculansوLeptosphaeria

biglobosa که اولی با خسارت شدید در قسمت پائین
که بصورت زخم عمیق ساقه یا پایه گیاه شناخته شده 

%100سبب شکستگی و از بین رفتن ساقه و خسارت 
اند جریان گیاهانی که کمتر صدمه دیدهدر گردد می

و دومی اغلب با خسارتی یابدشیره گیاه کاهش می
گزارش شده وقانی ساقه اصلی کمتر آنهم در ناحیه ف

سیاه داراي دو شکل قارچ عامل بیماري ساق).4(است
بوده ) Bتیپ(زا و غیربیماري) Aتیپ (زا بیماري

هاي تیپهمچنین و PG1زا به غیر بیماريهاي تیپ
PG2تحت عناوین زایی زا بسته به شدت بیماريبیماري

اولین .اندگذاري شدهنامPGTو PG4و PG3و 
بررسی در خصوص اثرات متقابل ارقام کلزا به

L. maculans17(توسط ویلیامز و دلویچ انجام شد .(
رقم حساس به بیماري (1رقم وستار: آنها سه رقم شامل

هر دو (3و گالسیر2کوینتاام رقاو نیز ) و تیپ بهاره
اساس عالئم حاصل بر).10(انتخاب نمودندرا ) پائیزه

)arash.keypoor@gmail.com: نویسنده مسوول(کارشناس ارشد،  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، -1
استادیار،  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري-2

هاي روغنیرئیس مرکز تحقیقات کاربردي شرکت توسعه کشت دانه-3
4/5/93: تاریخ پذیرش18/6/91: تاریخ دریافت

1- Westar 2- Quinta 3- Glacier

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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هر دو (3و گالسیر2کوینتاام رقاو نیز ) و تیپ بهاره
اساس عالئم حاصل بر).10(انتخاب نمودندرا ) پائیزه

)arash.keypoor@gmail.com: نویسنده مسوول(کارشناس ارشد،  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، -1
استادیار،  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري-2

هاي روغنیرئیس مرکز تحقیقات کاربردي شرکت توسعه کشت دانه-3
4/5/93: تاریخ پذیرش18/6/91: تاریخ دریافت

1- Westar 2- Quinta 3- Glacier

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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زا روي این سه رقم، سه گروه بیماريL. maculansاز
)PG( تحت عناوینPG2)روي کوینتا و زا بیماريغیر

زا و غیر بیماريزا روي گالسیر بیماري(PG3- ) گالسیر
معرفی ) زا روي هرسه رقمبیماري(PG4و ) روي کوینتا

با استفاده از ساق سیاهبیماريعاملکنترل .گردید
ها از جمله این روشذیردپانجام باید هاي مختلفی روش

مبارزه با ، )6(بهداشت زراعی، )6(تناوب :ازعبارتند
و گواهی بذر سالم، )6(تاریخ کاشتوهاي هرزعلف

کنترل بیولوژیک ،)4،8(هاي  شیمیاییروش، )6(شده 
ارقام ازترین روش استفادهکه اصولی) 13(و ارقام مقاوم 

.مقاوم به بیماري است
PGTو) PG2)19هاي تیپهاي اخیر در سال

گزارش شده در ایران بوده زا هر دو بیماريکه) 20(
هاي انجام شده توسط زمان همچنین در بررسی.است

مشخص شده است که هیوال) 21(میرآبادي و همکاران 
PGTو PG2هاي و زرفام و اکاپی نسبت به تیپ401
بیماري در از این هاییجدایهو حساس هستندکامالً

محرز و گلستان هفت استان کشور از جمله مازندران
. ه استگردید

هاي انجام شده درخصوص حساسیت با توجه به بررسی

هاي گزارشارقام رایج کشور به بیماري فوما واغلب 
و این بیماري در کشورشیوع افزایش درصد متعدد از 

هاي مقاومت در ارقام زمستانههمچنین اثبات وجود ژن
هاي دیگر جنس براسیکا از قبیل و برخی گونه)خارجی(

B. juncea،B. rapa وB. nigra نیز توجه به سیاستو
این تحقیق ز ارقام متحمل یا مقاوم به بیماري،فاده ااست

به عامل بیماري به منظور تعیین حساسیت یا مقاومت
انجام دستیابی به رقم مقاوم وساق سیاه کلزا

چنانچه ارقام مقاوم کهالزم به ذکر است.استگرفته
توان با هاي داخلی و خارجی تعیین گردند میبین نمونه

هاي هاي مدرن نسبت به انتقال ژنبکارگیري تکنیک
و یا رایجارقام مقاومت به ارقام مورد دلخواه خصوصاً

. پر محصول اقدام نمودارقام 

ها مواد و روش
یآزمایشمواد

بذور مورد آزمایش از بانک بذر مرکز تحقیقات 
هاي روغنی تهیه و کاربردي شرکت توسعه کشت دانه

وB. junceaو B. rapaوB. napusشامل چهار گونه 
B. nigra آمده است1بوده که اسامی آنها در جدول .

اسامی ارقام مورد آزمایش-1جدول 
نام رقمنام گونه

B. napus,Westar,Option,Hyolla401,Okapi,Zarpham,PF,RGS
Karun,Savannah,Champlein,Adriana,Cooper,Jet  Neuf,Quinta,Glacier

B. rapaSombuckMaleksbergerFaloTorch
B. junceaIb 1632Ib 1434

B. nigraCR 2620

هاي قارچی به روشی جدایهیزابیماريجهت تعیین 
،)رقم بهاره(وستار رقم افتراقیسهازتست کوتیلدونی 

ارقام مذکور .استفاده شد)یزهیم پاارقا(و گالسیرکوینتا
بذر مرکز تحقیقات کاربردي شرکت توسعه از بانک نیز 

بذور تهیه شده داراي .شدتهیه هاي روغنی دانهکشت
بوده لذا نیازي به انجام آزمون % 90قوه نامیه بیش از 

. تست قوه نامیه نیست
بذورکشت و تهیه بستر 

جهت اجراي سازي بستر کشت مناسب براي آماده
در ابتدا از خاك زراعی الک شده، ماسه بادي و کود طرح 

ار مورد پوسیده آماده شده و به مقد)گوسفندي(حیوانی
2براي سپسودادههاي پالستیکی قرار نیاز در کیسه

120ساعته  به مدت 24مرتبه در یک دوره زمانی 
یکگراد و فشار درجه سانتی121دقیقه در دماي 

بعد از 1:1:1در نهایت به نسبت .گردیداتمسفر اتوکالو
مخلوط کرده و از با یکدیگر کالو آنها را کامالًاتمام اتو
پالستیکیگرم به ظروف1000حدود درحاصلهترکیب 
براي کشت کلزا کامالًظروفسطح خاكومنتقل 

با آنمرطوب کردنشد و پس از یکنواخت و هموار 

بذور نسبت به کاشتخاكهاي کوچک درایجاد حفره
ها در گلخانه و در شرایط ظروف یا گلدان.گردیداقدام

تاریکی- روشناییساعت12نوري دمایی محیط و
هاي گیاه، شد کافی کوتیلدوننگهداري شد و تا زمان ر

هاي حقیقی نسبت به حذف آنها در صورت ایجاد برگ
.  شداقدام 

مشخصات طرح 
شش تکرار و هر تکرار شامل سهدر1جدولارقام

در داخل هاي کامل تصادفی و قالب طرح بلوكبذر
. دشکشتاتاقک رشدگلخانه و

به ابعاد(پالستیکی ظرفکرت اصلی از یک 
یک مقسم شامل و) مکعبمترسانتی8×5/13×20

×5/6ابعاد هر کرت آزمایشی . بودچوبی شش قسمتی 
.متر مربع در نظر گرفته شدسانتی25/6

رداري عامل بیماري ساق سیاه کلزابنمونه
Leptosphaeriaجدایه  12مجموعا  maculans

برداري شکل جنسی و نمونهاز )2جدول(
غیرجنسی قارچ عامل بیماري در دو استان مازندران و 

.گلستان بدست آمد
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L.maculansآوري شده قارچهاي جمعبرداري جدایهنمونهمشخصات مربوط به -2جدول 
فرم نمونه برداريکدمیزبانرقم نوع جدایهجدایهتعدادمنطقهاستانردیف

شکل جنسی11و12کلزازرفام2PG1الالمازندران1
شکل جنسی13و 14و 15کلزازرفام3PG1خالخیلمازندران2
شکل جنسی16و 17کلزا401هیوال  2PG1بیکارآیشمازندران3
شکل جنسی18خردل-1PG2بیکارآیشمازندران4
شکل  غیرجنسی19و 20کلزا401هیوال  2PGTرامیانگلستان5
شکل  غیرجنسی20و 21کلزا401هیوال  2PG1بندر ترکمنگلستان6

قارچ عامل بیماري ساق سیاهجداسازي 
براي جداسازي شکل غیرجنسی قارچ از برگ و 
ساقه موجود در تمام سطح مزارع کلزا بطور تصادفی 

هاي مشکوك و داراي عالئم برداري و از نمونهنمونه
براي جداسازي شکل جنسی قارچ . تیپیک استفاده شد

از برداشتپسسه ماهاز بقایاي بجا مانده کلزا آنهم 
هاي ها داخل پاکتنمونهوشده برداري انجام نمونه

. گردیدو به آزمایشگاه منتقل شدهدهداکاغذي قرار
آنها باشدآوري شده مرطوب هاي جمعدرصورتیکه نمونه

گراد در درجه سانتی30دماي درساعت 48را به مدت 
در دماي زمان استفادهتا گذاریم و سپس میداخل آون 

قرار داخل یخچال درگرادشش درجه سانتیالیچهار 
. داده شد

هاي غذاییمحیط
هاي محیطسازي قارچ ازبراي جداسازي و خالص

کشت هايمحیط.استفاده گردیدV82وPDA1غذایی
الزم استریل به نسبت رغذایی پس از ترکیب با آب مقط

به مدت حداقل توصیه شرکت سازنده مقداربر اساس و 
هیتردار تا حصول محلول دقیقه در روي شیکر 30

درجه 121یکنواخت قرار داده شده و سپس در دماي 
اتمسفر در یکدقیقه در فشار 16گراد به مدت سانتی

پس از سرد شدن محیط .دشداخل اتوکالو استریل 
گراد به میزانسانتیدرجه45حدودکشت در دماي

بیوتیک استرپتومایسین آنتیدر لیتر ام پیپی100
براي جلوگیري از سیلیننیپامپیپی200وهبعال

و در سپس در زیر هود. دیاضافه گردها فعالیت باکتري
پتري تشتک محیط کشت را درون شرایط استریل 

بصورت ظروف،پس از سخت شدن یا بستنریخته و
. داده شدوارونه درون یخچال قرار 

ي بقایاازقارچ)آسکوسپور(هاگ جنسیجداسازي
کلزا  

، هاي جنسیهاگبدست آوردن و جداسازي جهت
وشدهآوري جمعمترسانتی40تا 20به طولهايساقه

5ساقه هر کدام به طول حدودا سهطور تصادفیب
.Lجنسی قارچ شکلداراي ومترسانتی maculans

نظور حذف هر مبه ورا تهیه ) هاي بالغسیومتپزدو(
هاي ریز ابتدا زیر و کنهگونه خاك، مواد زائد، حشرات

به % 5/0در هیپوکلریت سدیم و سپسگرفته شیر آب 
آوري شده را بقایاي جمع. گرفتدقیقه قراریکمدت

گراد یا سانتیدرجه5توان تا زمان احتیاج در دماي می
هاي نمونه.در شرایط خشک و دماي اتاق نگهداري نمود

روي هايپارـآسکوکمنظور تحریکضدعفونی شده به
در یه ـثان30به مدت کوسپورها ـآسرهاسازيآنها جهت 

ري را آنگاه درب پت.شددادهقرارتریلـآب مقطر اس
با پارافیلم هاي پتري گذارده و سپس پشت درب تشتک

با این عمل آسکوسپورهایی که به سمت باال شدمحکم 
. ندیدچسبشدند به سطح محیط آگار پرتاب
) هاآسکوسپور(جنسیهايهاگسازيخالص

یکتوسط ×40ی یدر زیر یک بینی کولر با بزرگنما
ي هاهاگتک اتاق کشت در شرایطسوزن استریل و

محیط یک به داخل چسبیده روي محیط آگار  هر کدام 
با هاپتريسپس دور وشده منتقل PDAیا V8کشت

22داخل انکوباتور با دماي حدوددر پارافیلم مسدود و 
به . شدمنتقلدر شرایط تاریکیگراددرجه سانتی

ها براي کاهش مدت زمان منظور تحریک جدایه
مقابل متريسانتی30فاصلهدراسپوردهی، ظروف پتري 

گرفت تا قرار )FL-T8مدل(وات 40نور سیاه باالمپ
.  پیکنید تولید نمایدتاجوانه زده و رشد نموده 

کنیدیوسپورهایپازتهیه مایه تلقیح
جهت ،پلیت حاوي تعداد فراوانی پیکنیدیومیک از 

5براي اینکار. شداستفاده قارچتولید سوسپانسیون 
استریل را جهت تحریک میلی لیتر آب مقطر 

ها و آزادسازي اسپورها روي پلیت مذکور پیکنیدیوم
تا زمانیکه یک توده داده تکان یخوبسپس بوریخته 

سوسپانسیون . اسپور در لوله آزمایش مشاهده شود
بدست آمده از هشت الیه پارچه تنظیف استریل عبور 

لیتري میلی5/1هاي داده شده و در داخل  میکرو تیوپ
دقیقه در 5ها را به مدت نمونه. منتقل گردید

دور در دقیقه قرار داده و بعد از طی 3000سانتریفیوژ
پس از . روي رسوب خارج شدزاللمدت فوق محلول

لیتر به تا حجم یک میلیاضافه کردن آب مقطر استریل 
با هموسیتومتر ، غلظت سوسپانسیون اسپوررسوب

و در ) لیتراسپور در میلی2×107(تخمین زده شده 
.  گردیدبا آب مقطر استریل رقیق  صورت نیاز 

:هازایی روي کوتیلدونتست بیماري
گیاهان عامل بیماري به تلقیح

قـیح در مرحلـه کوتیلـدونی بـا     بعد از تهیـه مایـه تل  
هـاي اسـتریل و توسـط یـک سـوزن انسـولین       دستکش

1- Potato dextrose agar 2- Vegetable 8 juice agar
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روزه 7هـاي  ضدعفونی شده زخم کوچکی بر کوتیلـدون 
میکرولیتـر از سوسپانسـیون   10ایجاد و سپس در حدود 

لیتر توسط سـمپلر  اسپور در میلی2×107قارچ به غلظت 
این .گردیددرمحل زخم تلقیح) میکرولیتر5-50(متغیر

و بالفاصـله  ).7(معروف استمک ناب و ریمرروش بنام
و گردیـده منتقل ظروف پالستیکی به داخل اتاقک رشد

درجه 20در دماي و % 100در شرایط رطوبتی اشباع  یا
سـپس  .شـد سـاعت نگهـداري   48گراد به مـدت  سانتی

تنظیمــات دســتگاه بعــد از زمــان یــاد شــده در شــرایط 
ــوبتی  ــاوبی  95رط ــک دوره تن ــد در ی ــاعت 16درص س
المـپ نـور   2المپ نـور زرد و  2با استفاده از(روشنایی
ــفید   ــله 20س ــا 15وات در فاص ــر  از 20ت ــانتی مت س

و 21روزانـه  سـاعت تـاریکی و دمـاي    8و ) هاکوتیلدون
.گراد تنظیم گردیددرجه سانتی16شبانه 

ها با روش ویلیامز   زایی جدایهتعیین تیپ بیماري
عالئم ها و و با ظهور لکهروز بعد از زمان تلقیح 10
وستار، : (ي ارقام افتراقیهاکوتیلدونرويبیماري

میانگین قطر )17(با روش ویلیامز) کوینتا و گالسیر
گیري و شکل ظاهري ها اندازههاي روي کوتیلدونزخم
هاي نکروز یا هاله کلروتیک و نیز وضعیت تشکیل لکه

پیکنید و همچنین تغییر حالت بافت برگی یادداشت 
مقایسه شده و 3برداري و بر اساس اطالعات جدول 

و در بندي درجه9تا0از میزان مقاومت یا حساسیت 
بنديو حساس ردهسه بخش  مقاوم، مقاومت نسبی

.گردید

L. maculansهاي قارچواکنش فنوتیپی ارقام افتراقی کلزا نسبت به جدایه- 3جدول

آنگاه با اطالعات بدست آمده و مقایسه آن با جدول 
تهیه و به ثبت رسید )17(که توسط ویلیامز و دلویچ4

تعیین هاي مورد آزمایشزایی جدایهتیپ یا گروه بیماري

وPG1 ،PG2 ،PG3 ،PGTهاي ها به شکلاین گروه. شد
PG4شوندمیمعرفی.

.Lهاي قارچ زایی جدایهتعیین تیپ بیماري-4جدول  maculansسه رقم افتراقیاساس واکنش فنوتیپی آنها رويبر
3وستار، کوئینتا و گالسیر با توجه به اطالعات جدول 

گروه بیماري زایی
ها  روي کوتیلدونهاي حلقوي ایجاد شدهگیري قطر لکهتعیین میزان حساسیت یا مقاومت ارقام با اندازه

مترمیلیبر حسب 
ینتائکوگالسیروستار

PG10)مقاوم(0)مقاوم(0)مقاوم(
PG29-7)حدواسط(3-6)مقاوم(0-2)حساس(
PG39-7)حدواسط(3-6)حساس(7-9)حساس(
PGT9-7)حساس(7-9)حدواسط(3-6)حساس(
PG49-7)حساس(7-9)حساس(7-9)حساس(

آلودگی تعیین میزان مقاومت ارقام بر اساس شدت 
ها کوتیلدون

هاي کلیه مراحل کاشت بذور مورد آزمایش در گلدان
وپالستیکی و نیز تهیه سوسپانسیون عامل بیماري 

پس از ظهور وها صورت گرفته تلقیح آن به کوتیلدون
درکش دقیق قطر حلقهخطباهاي زخمحلقهبیماري و

گیرياندازههاي بیمار ها یا نمونهیک از کوتیلدونهر
افزار سپس تجزیه و تحلیل این نتایج با نرمشد

MSTAT_Cها از انجام گرفته و جهت مقایسه میانگین
.استفاده گردید% 1احتمالآزمون دانکن در سطح

بحثو نتایج 
تجزیه واریانس ها و گیري قطر لکهپس از اندازه

. مشاهده گردید%1دار در سطح اختالف معنیها داده
ها به منظور تعیین مقایسه میانگین دادهبدین ترتیب 

حساسیت رقمروي رقم افتراقیPhoma  lingamهاي قارچشرح عالئم ایجاد شده جدایهمقیاس
)بدون عالئم(تیرگی اطراف محل زخم بدون 0

مقاوم یک هاله احتمال حضور و)مترمیلی5/1تا 5/0قطر آن درحدود (نکروز شدن اطراف محل زخم 1
ضعیف می باشدوتیک اطراف آنرکل

هاله یک و ممکن است )  مترمیلی3تا 5/1قطر آن در حدود ( نکروزه شدن اطراف محل زخم 3
مقاومت نسبیباشدآنکلروتیک اطراف 

نکروزه محدود گشته استدار زاویهمتر که بوسیله یک حاشیه میلی5تا 3ها در حدود زخم5
)خاکستري تغییر یابد-ممکن است بافت آن مضمحل یا به شکل سبز (

یک حاشیه زاویه دار بدون تیرگی اطراف آناخاکستري ب-بافت سبز،مترمیلی5تا 3زخم 7
حساس در به مقدار فراوان پکنیدها -پخش شدهمتر با یک حاشیه میلی5بیشتر ازها خاکستريزخم9

روي زخم ها مشخص
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31...............................................................................................................1394پاییز و زمستان/ 16شماره / سال هفتم/ پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی

.)6جدول (صورت پذیرفتPG2میزان مقاومت یا حساسیت ارقام نسبت به جدایه 
)PG2تست (ها اصل از عامل بیماري روي کوتیلدونهاي حتجزیه واریانس مقایسه قطر لکه-5جدول 

Fمیانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتغییرمنبع ت

57/5**34/2217/1تکرار
94/10**286/4821299/2ژنوتیپ

81/84221/0خطا
436/5965جمع
% CV = 18.10باشددار میمعنی% 1در سطح : **

PG2مقایسه میانگین تحمل ارقام تست شده با -6جدول 

روي هاي ناشی از عامل بیماري میانگین قطر لکهرقمردیف
درجه مقاومت)مترمیلی(ها کوتیلدون

1Torcha833/3حساس
2RGSa557/3حساس
3Cr2620a390/3حساس
4Maleksbergera387/3حساس
5Faloab333/3حساس
6Zarfamab220/3حساس
7Hyolla401ab220/3حساس
8Okapiab220/3حساس
9Sombuck(a-c)163/3حساس
10Westar(a-d)110/3حساس
11Karun(b-e)333/2مقاومت نسبی
12Ib1632(c-f)163/2مقاومت نسبی
13Savannahd-f)(110/2ومت نسبیمقا
14PFef000/2مقاومت نسبی
15Cooperef113/2مقاومت نسبی
16Quinta(e-g)943/1مقاومت نسبی
17Jetneuf(e-g)780/1مقاومت نسبی
18Ib1434(e-g)557/1مقاومت نسبی
19Option(e-g)557/1مقاومت نسبی
20Adriana(e-g)5/1مقاومت نسبی
21Champleinfg223/1مقاوم
22Glacierg9433/0مقاوم

ارقام مشخص گردیدشدهدر آزمون انجام
Torch،RGS،Cr2620،Maleksberger،Falo،

Zarfam،Hyolla401،Okapi،Sombuck وWestar

استفاده از بودند لذا کامال حساس PG2نسبت به جدایه 
به منظور مقاومت هاي اصالحی این ارقام در برنامه

شود اگرچه ممکن است برخی از آنها تجدید نظر می
عملکرد بهتري داشته باشند که RGSو یا Okapiمثل 

کراس گیري در سیستم بکتوان براي بهرهمیهمرا آن
داراي Glacierو Champleinاستفاده نمود و نیز ارقام 

کامل نسبت به جدایه مذکور بودند اما مابقی مقاومت
،Karun،Ib1632،PFSavannah،Cooperآنها یعنی 

Quinta،Jetneuf،Ib1434،Option وAdriana از خود
از ارقام مقاوم مقاومت نسبی نشان دادند مطمئناً

Glacier وChampleinهاي اصالحی توان در برنامهمی
سیاه کلزا استفاده نمود براي مقاومت به بیماري ساق

توان با ا زمستانه هستند ولی میاگرچه هر دوي آنه
اي که راندمان عملکردي باال تالقی آنها با ارقام بهاره

دارند به نتاج بهاره یا زودرس همراه با مقاومت به فوما 
خصوص ارقام با هاي پیشرفته دست یافت دردر نسل

مقداري تحمل به بیماري در آنها رچهمقاومت نسبی اگ
شکستن مقاومت گیري از براي پیشاما شناسایی شد 
یعنیمانیتورینگ این وضعیت،بیمارينسبی آنها به 
بایست مستمر و ساالنه میبه صورت تحمل بیماري

هاي استانبرداري از منابع آلوده ر نمونهد.انجام شود
جداسازي PGTوPG2هايمازندران و گلستان تیپ

نیز )19،20(شدند در تحقیقات میرآبادي و همکاران 
ها گزارش شده است اما بهتر است کلیه مین تیپه

،مناطق کشت کلزا در کشور بررسی و با مانیتورینگ
.شناخته شوندمختلف مناطق درزاهاي بیماريتیپ

ها زایی جدایهها به تست بیماريبررسی واکنش
داراي Adrianaو رقم Optionنشان داد که رقم داخلی 

هايدر رده ژنوتیپChampleinو رقم مقاومت نسبی 
دو رقم اخیر جزء ارقام زمستانه وارداتی مقاوم قرار دارد 

ها نتیجه این آزمون و تعیین آنها در رده مقاومبوده و 
مبنی بر مهار برخی )12،15(بر اساس گزارشات موجود

یعنی محل اصلی کشت دو اروپا بیماري درهايجدایهاز 
.قابل اثبات استرقم فوق 
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32.................................................................................. هاي جنس براسیکا  نسبت به عامل بیماري ساق سیاه کلزابررسی مقاومت برخی ارقام و گونه

Okapiو Zarfamو RGSو Hayolla401همچنین 
)2(بنایی و همکاران.در رده ارقام حساس قرار گرفتند

عنوان رقم حساس معرفی هرا بPFو Hayolla401نیز
جز ارقام متحمل PFنمودند البته در این تحقیق 

شناسایی شده دلیل این موضوع می تواند  ناشی از عدم 
ستفاده از جدایه قویتر تیپ سنجی جدایه و احتمال ا

)11(در آزمایشات نصرتی. توسط آنان باشدPGTنظیر
بعنوان رقم حساس Okapiهمانند این تحقیقنیز

آزمایشات زمان میرآبادي و همکاران. معرفی شده است

و Okapiو Hayolla401نشان داد که ارقام )21(
Zarfamهاي  نسبت به جدایهPG2 وPGTحساسند.
زاي فوما ع با توجه به اینکه قارچ عامل بیماريدر مجمو

زاي  خود را سال جمعیت بیماري4تا 3تواند هر می
تغییر دهد لذا درخصوص ارقام مقاوم و یا داراي مقاومت 

ی تعیین زایبیماريهايبایست ردیابی و آزموننسبی می
یشگیري از حساسیت ارقام داخلی یا وارداتی به منظور پ

ریزي جهت بکارگیري ارقام و ي و برنامهتوسعه بیمار
.هیبریدهاي مقاوم ساالنه انجام شود
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Evaluation of Resistance to Leptosphaeria maculans in Some Varieties and Species
of the Brassica Genus

Aoalfazl Keypoor1, Hamid Najafi Zarrini2 and Ali Zaman Mirabadi3

Abstract
Leptosphaeria maculans causes blackleg disease on Brassica oilseedcrops, which globally is

one of the great threats for oilseed production. In order to determine virulence types of this
fungi, several isolates were collected from canola fields in Mazandaran and Golestan provinces,
Totally 12 isolates were selected and tested by three standard (definitional) cultivars including
Westar, Quinta and Glacier in which two virulence types including PGT and PG2 were
identified. In order to screen some existence local and some new canola genotypes, 24
genotypes of B. rapa, B. napus, B. juncea and B. nigra species were tested against PGT and
PG2 isolates. As a result, among tested genotypes, Option and Champlain cultivars were
resistance but PF and Adriana were moderate resistance to PG2 virulence type. In addition,
Option and Champlain cultivars were moderate resistance to PGT virulence type of the disease.

Keywords: Canola, Black leg, Leptosphaeria  maculans, Susibtibility
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