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 چکیدٌ

ّای هْن اًگَس دس ػشاػش دًیا بِ باؿذ، اص بیواسیهی Botrytis cinereaبیواسی کپک خاکؼتشی کِ فاهل آى قاسچ 

ّای قابل ّای اخیش دس اػتاى آرسبایجاى غشبی اّویت یافتِ اػت ٍ خؼاستسٍد. با ایٌکِ ایي بیواسی دس ػالؿواس هی

 ى بتت ًـذُ اػت. دس ایي تحیی کٌتشآلکـی بشای ى ّیچ قاسچتاکٌَ ٍلیکٌذ، تَجْی سا بِ ایي هحلَل هْن ٍاسد هی

 ّایکؾًؼتت بِ قاسچ ُ بَد،هٌاع  هختلف اػتاى جذاػاصی گشدیذ ّایتاکؼتاى ایي قاسچ کِ اص جذایِ 103 حؼاػیت

هَسد بشسػی  ّا،کؾای ٍ با اػتفادُ اص دص هتوایض کٌٌذُ قاسچؿیـِدس ؿشایظ دسٍى ّگضاهیذبٌَهیل، ایپشٍدیَى ٍ في

ّای هیاٍم بِ بٌَهیل ٍ ایپشٍدیَى دس ػغح ٍػیقی دس ًَاحی هَسد هغالقِ ّا ًـاى داد کِ جذایِگشفت. ًتایج بشسػی

ّا کؾّای هیاٍم بِ قاسچّای هیاٍم بِ بٌَهیل ٍجَد ًذاؿت، جذایٍِجَد داسًذ بِ عَسی کِ بجض ػلواع کِ جذایِ

ّگضاهیذ با فشاٍاًی کن دس ؿؾ هٌغیِ ّای هیاٍم بِ فيبی ؿذًذ. جذایِبا دسكذّای هتفاٍت دس ػایش هٌاع  سدیا

کؾ ًیض دس دس هٌاع  هَسد بشسػی ّایی با هیاٍهت چٌذگاًِ ًؼتت بِ دٍ قاسچبشداسی ؿٌاػایی گشدیذ. جذایًِوًَِ

ا ًحَُ ابش هـابِ ٍ بِ ّایی بکؾّایی کِ با بٌَهیل ٍ ایپشٍدیَى ٍ یا با قاسچسػذ ػوپاؿیپشاکٌذُ بَدًذ. بِ ًؾش هی

بِ فٌَاى  B. cinereaّای هیاٍم ّا دس اًگَس اًجام گشفتِ اػت، هٌجش بِ گضیٌؾ جذایِهٌؾَس کٌتشل ػایش بیواسی

-کؾبیواسگش غیشّذف ٍ افضایؾ فشاٍاًی آًْا ؿذُ اػت. ًتایج ًـاى داد کِ اػتفادُ اص بٌَهیل ٍ ایپشٍدیَى یا قاسچ

ّگضاهیذ دس كَستی کِ بِ بتت بشػذ ٍ ٌتشل بیواسی دس اغلب هٌاع  اػتاى غیشهَبش ٍ فيّای با ًحَُ ابش هـابِ دس ک

 هَسد اػتفادُ قشاس گیشد، هَبش خَاّذ بَد.

 .کؾ، هیاٍهت چٌذگاًِکؾ، هیاٍهت بِ قاسچخاکؼتشی، قاسچ کپکاًگَس،  َبی کلیدی:ياصٌ

 مقدمٍ

اص خاااااًَادُ  .Botrytis cinerea Persقاااااسچ 

Sclerotiniaceae  ِساػاات ٍHelotiales ،بیواااسی فاهاال 

کاِ   اػات گًَِ گیااّی   200خاکؼتشی دس بیؾ اص  کپک

ٍ ًیاض پاغ    ٍ باغاات  سؿاسا دس هضخؼاست قابل تَجْی 

هختلاف اص جولاِ اًگاَس ٍاسد    بِ هحلَالت اص بشداؿت 

-اػتفادُ اص اسقام هیاٍم، هلشف هحتاعاًِ کاَد .کٌذهی

ّاا ٍ ّاشع   ّای اعشاف خَؿِداس، حزف بشگّای اصت

ػتض بِ هٌؾَس تَْیِ بْتش ٍ کاّؾ سعَبت ًؼاتی ّاَا   

ّا ٍ کٌتشل ؿیویایی اص جولاِ  س اعشاف خَؿٍِیظُ دبِ 

دس اًگَس  B. cinerea ّایی ّؼتٌذ کِ بشای کٌتشلسٍؽ

، 1988)پیشػاااَى ٍ گاااَّیي   تَكااایِ ؿاااذُ اػااات 

-. با تَجِ بِ ایٌکاِ سٍؽ (2007ٍیلیاهؼَى ٍ ّوکاساى 

 ؿاذت  هَجاب کااّؾ ًؼاتی    فیاظ  کٌتاشل  ّای صسافی

دس اًگاَس   ًیاض  ًذ ٍ سقوی با هیاٍهت باالؿَبیواسی هی

 ػاوَم باا   ػوپاؿای ًـاذُ اػات،    ٍ تَكیِ ؿٌاػایی

 کپااکٌتااشل کااؾ هْوتااشیي ٍ هااَبشتشیي سٍؽ کقاااسچ
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)االد ٍ ّوکاااساى  باؿااذّااا هاایخاکؼااتشی دس تاکؼااتاى

ّااای کااؾقاااسچ(. 2007، ٍیلیاهؼاَى ٍ ّوکاااساى  2004

 B. cinereaحفاؽتی ٍ ػیؼتویک هتقذدی بشای کٌتاشل  

کاِ   تَكیِ ؿذُ اػات  دس هٌاع  هختلف دًیا دس اًگَس

ٍ  1تااَاى بااِ هاااًکَص ّااای حفاااؽتی هاایکااؾقاااسچاص 

ُ  کؾػیؼتویک بِ قاسچ ٍ اص ػوَم 2کاپتاى -ّاای گاشٍ

 5کشبَکؼاایویذ، دی4هاًٌااذ بٌَهیاال 3ّااای بٌضیویااذاصٍل

-هاًٌااذ فااي 7ٍ ّیذسٍکؼاای آًیلیااذ 6هاًٌااذ ایپشٍدیااَى

ّاای ػیؼاتویک   کؾبا ایٌکِ قاسچاؿاسُ کشد.  8ّگضاهیذ

خاکؼاتشی   کپاک دس هیایؼِ با ػوَم تواػی دس کٌتشل 

ّاا  کؾقاسچس اص ایي باؿٌذ ٍلی اػتفادُ هکشّهَبشتش هی

ّای هیاٍم قاسچ ٍ دس ًْایت هیااٍم  بافث گضیٌؾ ػَیِ

کاؾ  عَسیکاِ قااسچ  گشدد، بِقاسچ هی ّایؿذى جوقیت

)بشًات ٍ   ؿاَد اباش های  هَسد ًؾش دس کٌتشل بیواسی بی

 (.2014، ّاى 2007َّلَهَى 

ّای هٌاػب بشای کٌتاشل  کؾبِ هٌؾَس تَكیِ قاسچ

ِ  بیواسی دس یک هٌغیِ، اعالؿ اص ٍجَد ٍ -فشاٍاًی ػاَی

کِ بشای ایٌکاس  .کؾ ضشٍسی اػتهیاٍم بِ قاسچ 9ّای

ـ بایؼتی جذایِ آٍسی ّای قاسچ اص هٌغیِ هَسد ًؾش جوا

ِ سدیابی ٍ هَسد بشسػی قشاس گیشًذ.   ّاای هیااٍم  ػاَی

ِ   اغلب ّاای  ّاای قااسچ دس غلؾات   اص عشی  کـات جذایا

-اًجاام های    EC50کؾ ٍهحاػاتِ هیاادیش   هختلف قاسچ

اص یاک   10دص هتوایض کٌٌذُدس هَاسدی کِ یک  ِالتت .گیشد

تاَاى باا   ، هیباؿذدس یک بیواسگش تقییي ؿذُ کؾ قاسچ

کاؾ،  غلؾت یا دُص هـاخق قااسچ   آىّا دس کـت جذایِ

 ّای هیاٍم ٍ حؼاع سا اص ّوذیگش تفکیک کشد کِػَیِ

ؿاَد  هی جَییّن كشفِ دس ٍقت ٍ ّضیٌِ دس ایي حالت

                                                 
1
Mancozeb 

2
Thiram 

3
Benzimidazole 

4
Benomyl 

5
Dicarboximide 

6
Iprodione 

7
Hydroxyanilide 

8
Fenhexamid 

9
Strains 

10
Discriminatory dose 

، 2011کَسٍلاف ٍ ّوکااساى   ، 2007)بشًت ٍ َّلَهَى 

 (.2013ٍاکش ٍ ّوکاساى 

خاکؼاتشی اًگاَس دس    کپکایٌکِ بیواسی  تَجِ بِ با

غشبی ّای اًگَس اػتاى آرسبایجاىدس باك ّای اخیشػال

بِ فٌَاى یاک   بِ كَست خیلی ؿذیذ ؿایـ ؿذُ اػت ٍ

ایي هحلَل قتال اص بشداؿات ٍ باِ ٍیاظُ     هـکل جذّی 

ِ  پغ اص بشداؿت ٍ دس عَل   ّاا اًتااسداسی دس ػاشدخاً

ّاای هاَبش اص جولاِ    کٌتشل آى با سٍؽ ،ؿذباهیهغشح 

 .با ایٌحاال، سػاذ کٌتشل ؿیویایی ضشٍسی باِ ًؾاش های   

دس  کـای باشای کٌتاشل ایاي بیوااسی     تاکٌَى ّایچ قااسچ  

کؾ تَكیِ ًـذُ اػت. چٌذیي قاسچ ایشاى یّاتاکؼتاى

 شّاا ، بشای کٌتشل ػایش بیواسگB. cinereaهَبش بش فلیِ 

باِ بتات    دس ایاشاى دس هحلَالت هختلف غیاش اص اًگاَس  

 کپاک سػیذُ اػت ٍلی تَكیِ ایي ػوَم باشای کٌتاشل   

ّاای  خاکؼتشی اًگَس بذٍى اعالؿ اص حؼاػیت جوقیات 

سػاذ.  اًگَس اػتاى، هٌغیی بِ ًؾش ًوی ّایقاسچ دس باك

ٍجاَد ٍ  با ّذف تقیایي  تحیی  حاضش  ،بش ّویي اػاع

ّاای بٌَهیال،   کاؾ باِ قااسچ   ّاای هیااٍم  فشاٍاًی ػَیِ

 B. cinereaّااای ّگضاهیااذ دس جذایااِایپشٍدیااَى ٍ فااي

ّای هٌاع  هختلاف اػاتاى   آٍسی ؿذُ اص تاکؼتاىجوـ

. الصم بِ رکاش اػات   ِ اػتگشفت اًجامآرسبایجاى غشبی 

 کپاک ّاای هاَبش فلیاِ    کاؾ ّگضاهیذ کاِ اص قااسچ  کِ في

دس هٌاع  ٍ کـاَسّای هختلاف دًیاا     خاکؼتشی اًگَس

، ٌّاَص دس ایاشاى باِ بتات     (2014ّااى  ) اػات  رکش ؿذُ

 ًشػیذُ اػت.

 َبمًاد ي ريش

ٍ بزداری، جداسبسی ي خبلصومًوٍ َهبی  سبسی جدایه
B. cinerea 
ِ ًوًَاااِ ّاااای اًگاااَس داسای  باااشداسی اص خَؿااا

ّاا  تاکؼاتاى اص  B. cinereaوـکَک بِ آلَدگی بِ فالیو

هٌاع  هختلف اػتاى آرسبایجاى غشبی  یّاػشدخاًٍِ 

ّاا دس  بشداسی اص تاکؼاتاى ًوًَِ(.1)جذٍل  اًجام گشفت

اًجاام   1391ّای ؿاْشیَس تاا آبااى هااُ ػاال      عی هاُ

ّای ّا دس عی هاُّای ػشدخاًِّای هیًَُوًَِگشفت ٍ
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آٍسی ؿذًذ. ّش کاذام اص  جوـ 1390بْوي ٍ اػفٌذ ػال 

ٍ  ُضا قاشاس دادُ ؿاذ  ّای کاغازی هجا  ّا دس پاکتًوًَِ

بقااذ اص بتاات هـخلااات ّااش ًوًَااِ سٍی پاکاات، بااِ    

. بشای جذاػاصی قااسچ فاهال   ًذآصهایـگاُ هٌتیل گشدیذ

حااٍی   ؿافاف  ّا دس ؽشٍف پالػاتیکی بیواسی، خَؿِ

قشاس دادُ ؿذًذ ٍ  ػتشٍى یک فذد کاغز كافی هشعَ 

بشای حفؼ سعَبت دس داخل ؽشٍف ٍ تؼاْیل دس سؿاذ   

قاسچ، دس  آًْا بؼاتِ ؿاذ. ؽاشٍف هازکَس دس هحایظ      

آصهایـگاُ ًگْاذاسی ؿاذًذ ٍ ّاش سٍص هاَسد بشسػای      

ُ قشاس گشفتٌذ. پغ اص سؿذ قاسچ سٍی حتِّ -ّا ٍ دم هیاَ

، بخـی اص پشگٌِ قااسچ باِ ٍػایلِ ػاَصى باسیاک ٍ      ّا

-صهیٌای ؿذ ٍ بِ هحایظ کـات ػایب   ػتشٍى بشداؿتِ 

PDAآگاااس )-دکؼااتشٍص
)لٌااَکغ ٍ  اًتیااال یافاات   (1

 ّاگتک اص عشی ّا جذایِػاصی خالق(.2003اػپاتغ 

ِ    . ؿاذ  اًجامکشدى  ّاای  ًگْاذاسی عاَالًی هاذت جذایا

داس حااٍی هحایظ   ّاای پالػاتیکی دس   خالق دس لَلِ

 یدسجااِ چْاااسدس یخچااال بااا دهااای    PDAکـاات 

ّااا بااا اػااتفادُ اص   جذایااِ .گشفااتاًجااام ػلؼاایَع 

ؿااٌاختی ٍ عتاا  سٍؽ هیشصایاای ٍ هـخلااات سیخاات

 .ؿٌاػایی ؿذًذ (2008) ّوکاساى

َبی کصمقبيم بٍ قبرچ B. cinereaَبی ردیببی سًیٍ

 بىًمیل، ایپزيدیًن ي فه َگشامید

هیاٍم اص عشی  کـت  B. cinereaّای سدیابی ػَیِ

سٍی هحیظ کـت حاٍی دص هتوایض کٌٌاذُ ّاش کاذام اص    

، ػااخت  Benomylبا ًام تجاسی ّای بٌَهیل )کؾقاسچ

)باا ًاام    ایپشٍدیَى، هجاسػتاى( Agro-Chemieؿشکت 

-آلوااى( ٍ فاي   Bayer، ػااخت ؿاشکت   Rovralتجاسی 

 Bayer، ػاخت ؿاشکت  Teldorّگضاهیذ )با ًام تجاسی 

-ّای هتوایض کٌٌذُ بشای قاسچاًجام گشفت. غلؾتآلواى( 

گشم هادُ هاَبشُ  هیلی 1/0ّگضاهیذفيّای بٌَهیل ٍ کؾ

گاشم هاادُ   هیلی یککؾ ایپشٍدیَى بش لیتش ٍ بشای قاسچ

 PDAّاای کـات   هَبشُ بش لیتش بَد. پغ اص تْیِ هحیظ

                                                 
1
Potato dextrose agar 

کاؾ،   ّای هٌاػب هشبَط بِ ّاش قااسچ  ٍ افضٍدى غلؾت

هتش اص حاؿیِ دس حاال سؿاذ   ج هیلیّایی بِ قغش پٌحلیِ

ّای ػِ سٍصُ اص ّاش جذایاِ قااسچ بشداؿاتِ     فقال پشگٌِ

ّای پتاشی باِ ًحاَی قاشاس دادُ     ؿذ ٍ دس ٍػظ تـتک

-تـتکؿذ کِ پشگٌِ با هحیظ کـت تواع داؿتِ باؿذ. 

 23سٍص دس اًکَبااتَس باا دهاای     ػِّای پتشی بِ هذت 

ًگْذاسی ؿذًذ.  ػلؼیَع ٍ دس ؿشایظ تاسیکی یدسجِ

کؾ سؿاذ  ّایی کِ سٍی هحیظ کـت حاٍی قاسچجذایِ

کشدًذ باِ فٌاَاى ػاَیِ هیااٍم دس ًؾاش گشفتاِ ؿاذًذ        

ّاا باشای   (. دس ایي آصهاایؾ 2011)کَسٍلف ٍ ّوکاساى 

کاؾ( ػاِ تکاشاس دس ًؾاش     قاسچ-ّش تیواس )تشکیب جذایِ

ّاا یاک بااس دیگاش تکاشاس      گشفتِ ؿذ ٍ توااهی آصهاایؾ  

 ؿذًذ.

ٍ  2یستگیبزرسی ضب مقهبيم ي  B. cinereaَهبی  جدایه

 َبکصحسبط بٍ قبرچ

ّای حؼاع ٍ هیااٍم  بشای هیایؼِ ؿایؼتگی جذایِ

ِ  ّای هیاٍم بِ یک قاسچکؾ، جذایِبِ قاسچ -کاؾ، جذایا

کؾ ٍ دٍ جذایِ حؼاع اًتخاا   ّای هیاٍم بِ دٍ قاسچ

ؿذًذ. باذیي هٌؾاَس ػاِ هـخلاِ ؿایؼاتگی ؿااهل       

ّا صًی ّاگدسكذ جَاًِهیضاى سؿذ سٍی هحیظ کـت، 

ّاای خیااس   ّا سٍی کَتیلذٍىٍ ؿذت بیواسیضایی جذایِ

، ػاى 2009هَسد بشسػی قشاس گشفت )طاًگ ٍ ّوکاساى 

 (.2010ٍ ّوکاساى 

   ِ ّاای هٌتخاب سٍی   بشای تقییي هیاضاى سؿاذ، جذایا

ّـاات  تکااشاس )تـااتک پتااشی 5بااا  PDAهحاایظ کـاات 

ِ   ػاًتی داسی هتشی( کـت ؿذًذ ٍ بقاذ اص ػاِ سٍص ًگا

دس ػلؼاایَع ٍی دسجااِ 23دس اًکَباااتَس بااا دهااای  

 ؿشایظ تاسیکی، سؿذ پشگٌِ قاسچ دس دٍ جْت فواَد باش  

ّا بِ گیشی ؿذ. ػپغ بِ هٌؾَس تحشیک جذایِّن اًذاصُ

 23ّاای پتاشی دس ؿاشایظ باا دهاای      صایی، تـاتک ّاگ

ِ   فلَسػٌتَ صیش ًَس ػفیذ ػلؼیَػی دسجِ  باا چشخا

سٍص، بااِ هااذت ّفاات سٍصػااافت دس ؿااتاًِ 16ًااَسی 

                                                 
2
Fitness 
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 .جذاسازی شذُ Botrytis cinereaّای برداری، تعذاد خَشِ ٍ تعذاد جذایِّای ًوًَِهحل -1جذٍل 

 تعذاد خَشِ هٌطقِ شْرستاى
تعذاد 

 جذایِ

 8 20 زیٌالَ ارٍهیِ

 12 20 اطراف فرٍدگاُ ارٍهیِ

 21 30 کْریس ارٍهیِ

 6 20 باغقرُ ارٍهیِ

 8 15 اهاهسادُ ارٍهیِ

 6 10 گردآباد ارٍهیِ

 14 15 بالَ )سردخاًِ( ارٍهیِ

 9 15 زیٌالَ )سردخاًِ( ارٍهیِ

 10 25 - سلواس

 9 20 - سردشت

 103 190  کلّ

 

لیتش آ  هیغاش  هیلی 10ّا با سیختي ًگْذاسی ؿذًذ. ّاگ

ّا ٍ خاشاؽ دادى ػاغحی آًْاا    دس ػغح پشگٌِػتشٍى 

آٍسی ؿذًذ ٍ پغ اص فتَس دادى اص دٍ الیِ پاسچاِ  جوـ

ّاااا تْیاااِ گشدیاااذ.   هلوااال، ػَػپاًؼااایَى ّااااگ  

ّااا بااا اػااتفادُ اص الم ّواػاایتَهتش دس  ػَػپاًؼاایَى

ّاگ دس ّش هیلی لیتش تٌؾین ؿاذًذ.   1×105غلؾت حذٍد 

ش جذایاِ  هیکشٍلیتش اص ػَػپاًؼیَى ّاگ ّا  100هیذاس 

دسكاذ پخاؾ گشدیاذ ٍ     دٍآگاس -سٍی هحیظ کـت آ 

 یدسجااِ 23داسی دس اًکَباااتَس بااا دهااای بقااذ اص ًگااِ

ػااافت،  12دس ؿااشایظ تاااسیکی بااِ هااذت   ػلؼاایَع

ّااگ اص ػاِ    100ّا با بشسػای  صًی ّاگدسكذ جَاًِ

هحل هختلف دس ّش تـتک پتشی دس صیاش هیکشٍػاکَ    

صدُ دس ًؾش فٌَاى جَاًِّایی بِ ًَسی بتت گشدیذ. ّاگ

گشفتِ ؿذًذ کِ عَل لَلِ تٌذؽ آًْا بشابش با عَل ّااگ  

تکاشاس دس ًؾاش    ػِیا بضسگتش اص آى بَد. بشای ّش تیواس 

ّا یک باس دیگش تکاشاس ؿاذًذ.   گشفتِ ؿذ ٍ توام آصهایؾ

هٌتخب با بشسػای آلاَدگی    ّایؿذت بیواسیضایی جذایِ

باذیي هٌؾاَس،   ّای خیاس تقیایي گشدیاذ.   سٍی کَتیلذٍى

ّاای پالػاتیکی دس گلخاًاِ باا     بزسّای خیااس دس گلاذاى  

سؿذ دادُ ؿذًذ ٍ پغ ػلؼیَع  یدسجِ 22± 3دهای 

ّای خیاس جذا ؿاذًذ.  ّا اص گیاّچِسٍص کَتیلذٍى 12اص 

ػااپغ دس هشکااض ّااش کَتیلااذٍى یااک صخاان کَچااک بااا 

 5اػتفادُ اص ػَصى ػتشٍى ایجااد گشدیاذ ٍ یاک حلیاِ     

سٍصُ دس حال سؿاذ   ػِّای ِ پشگٌِهتشی اص حاؿیهیلی

ٍ فقااال جذایااِ قاااسچ سٍی هحاال صخاان قااشاس دادُ ؿااذ 

عَسی کِ پشگٌِ قاسچ بِ عاَس هؼاتیین باا ػاغح صخان      

ِ   5تواع داؿتِ باؿذ. بشای ّش جذایاِ   -کَتیلاذٍى هایا

 ِ هتاشی  هیلای  5ّاای  صًی گشدیذ. دس تیواس ؿاّذ اص حلیا

-بذٍى قاسچ اػتفادُ ؿذ. کَتیلاذٍى  PDAهحیظ کـت 

 ِ صًای ؿاذُ، سٍی کاغازّای كاافی ػاتشٍى      ّای هایا

داس اًتیااال هشعااَ  دس داخاال ؽااشٍف پالػااتیکی دس  

ِ  23یافتٌذ ٍ بقذ اص بؼتي دس  آًْاا، دس دهاای     یدسجا

ِ   ػلؼیَع داسی ؿاذًذ. بقاذ اص   دس ؿشایظ تااسیکی ًگا

ِ   چْاسگزؿت  ِ   سٍص، قغاش لکا صًای  ّاای حاكال اص هایا
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ُ ی کَتیلذٍىسٍ گیاشی ٍ بتات گشدیاذ )طاًاگ ٍ     ّا اًاذاص

(.تجضیِ ٍاسیاًغ 2010، ػاى ٍ ّوکاساى 2009ّوکاساى 

اًجاام   9ًؼاخِ   GenStatافضاس ّا با اػتفادُ اص ًشمدادُ

 یاک ّاا دس ػاغح احتواال    ؿذ ٍ بشای هیایؼِ هیااًگیي 

SNKدسكذ، آصهَى 
 هَسد اػتفادُ قشاس گشفت. 1

 وتبیج

 قبرچی بیَجدایٍ

ِ   180دس ایي هغالقِ اص تقذاد  باشداسی  خَؿاِ ًوًَا

ؿذُ اص هٌاع  هختلف اػتاى آرسبایجااى غشبای، تقاذاد    

 Botrytisجذایاااِ باااا هـخلاااات قااااسچ جاااٌغ   103

هغالقاات   (.1)جاذٍل  ػاصی گشدیاذ  جذاػاصی ٍ خالق

ّااا بااش عتاا  سٍؽ اػااتاًذاسد  ؿااٌاختی جذایااِسیخاات

 ِ ِ کلّاای ایاي جاٌغ هقلاَم کاشد کاِ       ؿٌاػایی گًَا  یا

تقلا  داؿاتٌذ. دس بشخای     B. cinereaّا بِ گًَاِ  جذایِ

ّاای هتقلا  باِ    قااسچ  B. cinereaهَاسد فالٍُ بش گًَِ 

ًیاض جذاػاااصی  Penicillium  ٍAspergillusّااایجاٌغ 

 .ؿذًذ

 بٍ بىًمیل وسبت B. cinereaَبی جدایٍ مقبيمت

 62جذایاِ )  64جذایِ هَسد بشسػای، تقاذاد    103اص 

دسكاذ(   38جذایاِ )  39حؼااع ٍ   بٌَهیال دسكذ( باِ  

ّاای  . دس بایي هٌااع  ٍ هحال   (2)جاذٍل   هیاٍم بَدًاذ 

  ِ  حاكال اص ؿْشػاتاى   ّاای هَسد بشسػی، ّواِ جذایا

 ّایػلواع ًؼتت بِ بٌَهیل حؼاع بَدًذ ٍ دس جذایِ

هیااٍم  ّای جذایِبشداسی، ًوًَِ هٌاع ػایش  حاكل اص

ّاای هختلاف سدیاابی ؿاذًذ. فاذم ؿٌاػاایی       بِ ًؼتت

بیااًگش   تَاًذهی ّای ػلواعهیاٍم دس ًوًَِّای جذایِ

 بٌَهیاال ٍ دس کاالّ حؼاػاایت جوقیاات قاااسچ ًؼااتت بااِ

ٍلای   تاؿذّای آى ؿْشػتاًّا دس تاکؼتاىبٌضیویذاصٍل

ِ الضاهاً ًـاى ّاای هیااٍم دس آى   دٌّذُ فذم ٍجَد جذایا

ِ    هٌغیِ ّاای هیااٍم دس   ًیؼت. بیـاتشیي فشاٍاًای ػاَی

                                                 
1
Student- Newman- Keuls 

ٍدگاُ دس اسٍهیِ ؿٌاػاایی گشدیاذ   ّای اعشاف فشًوًَِ

جذایِ تٌْا یک جذایِ حؼاع ٍ بییِ  12بِ عَسی کِ اص 

کؾ هیاٍم بَدًذ. بقاذ اص  قاسچ ایي بِ ًؼتت دسكذ( 92)

ّای ػشدخاًِ باالَ ٍ  ّای اعشاف فشٍدگاُ، ًوًَِجذایِ

 دس اسٍهیِ آٍسی ؿذُ اص تاکؼتاى صیٌالَّای جوـجذایِ

دسكاذ داسای بیـاتشیي فشاٍاًای     63ٍ  64بِ تشتیب باا  

 (.2)جذٍل  ّای هیاٍم بِ بٌَهیل بَدًذػَیِ

 بٍ ایپزيدیًن وسبت B. cinereaَبی جدایٍ مقبيمت

 ِ ّاا باا دص هتواایض کٌٌاذُ ایپشٍدیاَى      اسصیابی جذایا

کاؾ باا   بِ ایي قااسچ ّای هیاٍم هـخق ًوَد کِ ػَیِ

ِ هٌااع   فشاٍاًی هتفاٍت دس ّواِ   ٍجاَد  باشداسی  ًوًَا

 34 تقذاد جذایِ هَسد بشسػی، 103(. اص 2)جذٍل  ذًداس

ِ   فٌَاى جذایِ بِدسكذ(  33جذایِ ) ایاي   ّاای هیااٍم با

ِ  صیٌالَّای هٌغیِ جذایِ. هـخلـذًذکؾ قاسچ  اسٍهیا

ػاایش هٌااع  داسای ًؼاتت     اب دسكذ، دس هیایؼِ 50با 

ِ دسكاذ   .ًذهیاٍم بَدّای جذایِباالتشی اص  ّاای  جذایا

ِ   کاؾ قااسچ  هیاٍم بِ  هٌااع   ّاای ایپشٍدیاَى دس ًوًَا

دسكااذ کوتااشیي فشاٍاًاای سا  16باااك بااا گشدآباااد ٍ قااشُ

 (.2جذٍل ) داؿتٌذ

 َگشامیدوسبت بٍ فه B. cinereaَبی مقبيمت جدایٍ

-ّای قااسچ ًؼاتت باِ فاي    بشسػی حؼاػیت جذایِ

دسكاذ( باِ ایاي     91جذایاِ )  94ّگضاهیذ ًـااى داد کاِ   

دسكاذ( ًؼاتت باِ آى     9جذایاِ )  9حؼاع ٍ کؾ قاسچ

-ّای هیاٍم بِ ایاي قااسچ  (. جذای2ِهیاٍم بَدًذ )جذٍل 

کؾ دس ؿؾ هٌغیِ ؿٌاػایی گشدیاذ کاِ دس بایي آًْاا     

دسكاذ داسای   37ّای هٌغیِ اهاهضادُ اسٍهیاِ باا   ًوًَِ

 ّای هیاٍم بَد.بیـتشیي فشاٍاًی جذایِ
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 .ّگساهیذّای هقاٍم بِ بٌَهیل، ایپرٍدیَى ٍ فيدر ّر هٌطقِ ٍ تعذاد ٍ فراٍاًی جذایِ Botrytis cinereaّای تعذاد جذایِ -2جذٍل 

 ّگساهیذهقاٍم بِ في  هقاٍم بِ ایپرٍدیَى  هقاٍم بِ بٌَهیل  ّای بررسی شذُجذایِ      

 فراٍاًی )درصذ( تعذاد  فراٍاًی )درصذ( تعذاد  فراٍاًی )درصذ( تعذاد  هٌطقِ

  13 1  50 4  63 5 8 زیٌالَ )ارٍهیِ(

  17 2  41 5  92 11 12 اطراف فرٍدگاُ )ارٍهیِ(

  0 0   33 7  1 2 21 کْریس )ارٍهیِ(

 17 1   16 1  17 1 6 باغ )ارٍهیِ(قرُ

  37 3   37 3  13 1 8 اهاهسادُ )ارٍهیِ(

  0 0   16 1  33 2 6 گردآباد )ارٍهیِ(

  0 0   35 5  64 9 14 سردخاًِ بالَ )ارٍهیِ(

  0 0   33 3  44 4 9 سردخاًِ زیٌالَ )ارٍهیِ(

  10 1   20 2  0 0 10 سلواس

  11 1   37 3  44 4 9 سردشت

 9 9  33 34  38 39 103 تعذاد کلّ

َهبی مهًرد   کهص َب بهٍ قهبرچ  جدای1ٍچىدگبوٍ مقبيمت

 بزرسی

ِ  دس ایاي هغالقاِ     B. cinereaّاای  تقاذادی اص جذایا

باِ دٍ   ّوضهااى ًؼاتت   داسای هیاٍهت چٌذگاًِ بَدًذ ٍ

اهّا هیاٍهات ّوضهااى باِ     دًذدا ت ًـاىکؾ هیاٍهقاسچ

ِ  کاذام  کؾ دس ّیچػِ قاسچ ّاا هـااّذُ ًـاذ    اص جذایا

 ّاا کاؾ ّای دٍگاًِ بِ قاسچهیاٍهت فشاٍاًی .(3)جذٍل 

هتفااٍت   جذاػاصی ّا ٍ هٌغیِکؾبؼتِ بِ تشکیب قاسچ

 هیاٍم بِ بٌَهیل ٍ ایپشٍدیَىّای هجوَفجذایِدس  بَد.

دس  ٌٍذداؿت دس هٌاع  هَسد بشسػی تشیٍػیـ پشاکٌؾ

ذ. بیـتشیي فشاٍاًای هیاٍهات   ؿذًؿؾ هٌغیِ هـاّذُ 

   ِ -دٍگاًِ دس هٌاع  هَسد بشسػی ًیض هشباَط باِ ػاَی

 38بِ هیاضاى بَد کِ  ایپشٍدیَىّای هیاٍم بِ بٌَهیل ٍ 

                                                 
1
Multiple resistance 

)جذٍل  ٍجَد داؿت اسٍهیِ صیٌالَّای ًِوًَدسكذ دس 

3). 

 َبکصَبی مقبيم ي حسبط بٍ قبرچضبیستگی جدایٍ

 ِ ّاای حؼااع ٍ هیااٍم،    بشای هیایؼِ ؿایؼتگی جذایا

( هاَسد بشسػای قاشاس    BC13تاا   BC1جذایِ ) 13تقذاد 

 اجضایّای تجضیِ ٍاسیاًغ دادُ ًتایج(. 4گشفت )جذٍل 

 ِ ِ    ؿایؼتگی جذایا ّاا اص لحااػ   ّاا ًـااى داد کاِ جذایا

ّااای ؿایؼااتگی بااا ّوااذیگش اخااتالف آهاااسی ؿاااخق

( داؿااتٌذ. دس هیایؼااِ هیاااًگیي   P<0.01داسی )هقٌاای

ُ  ّا ًیض جذایِؿاخق ّاای هختلاف آهااسی    ّاا دس گاشٍ

قاشاس گشفتٌاذ )جاذٍل     )ػغح احتوال آهاسی یک دسكذ(

4.) 
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ّای بٌَهیل، کشّایی با هقاٍهت دٍگاًِ بِ قارچدر ّر هٌطقِ ٍ تعذاد ٍ فراٍاًی جذایِ Botrytis cinereaّای تعذاد جذایِ -3جذٍل 

 .ّگساهیذایپرٍدیَى ٍ في

 ّگساهیذایپرٍدیَى ٍ في  ّگساهیذبٌَهیل ٍ في  ایپرٍدیَىبٌَهیل ٍ   ّای بررسی شذُجذایِ        

 فراٍاًی )درصذ( تعذاد  فراٍاًی )درصذ( تعذاد  فراٍاًی )درصذ( تعذاد  هٌطقِ

 0 0  0 0  38 3 8 زیٌالَ )ارٍهیِ(

 0 0  0 0  25 3 12 اطراف فرٍدگاُ )ارٍهیِ(

 0 0  0 0  5 1 21 کْریس )ارٍهیِ(

 0 0  0 0  0 0 6 باغ )ارٍهیِ(قرُ

 13 1  13 1  0 0 8 اهاهسادُ )ارٍهیِ(

 0 0  0 0  0 0 6 گردآباد )ارٍهیِ(

 0 0  0 0  7 1 14 سردخاًِ بالَ )ارٍهیِ(

 0 0  0 0  22 2 9 سردخاًِ زیٌالَ )ارٍهیِ(

 0 0  0 0  0 0 10 سلواس

 0 0  11 1  11 1 9 سردشت

 1 1  2 2  11 11 103 کلّ

 

اص لحااااػ ؿاااذت بیوااااسیضایی )قغاااش لکاااِ( سٍی   

( BC1  ٍBC2ّای حؼااع ) ّای خیاس، جذایِکَتیلذٍى

( BC11ّگضاهیاذ ) ٍ یک جذایِ هیااٍم باِ بٌَهیال ٍ فاي    

ٍ دس یاک گاشٍُ آهااسی     داسای بیـتشیي هیاًگیي بَدًذ

ٍ  BC3ّوچٌیي دٍجذایِ هیاٍم بِ بٌَهیل ) قشاس گشفتٌذ.

BC4  ِکوتااشیي ؿااذت بیواااسیضایی سا داؿااتٌذ. هیایؼاا )

ًیاض   PDAهیاًگیي قغش سؿذ پشگٌاِ سٍی هحایظ کـات   

ِ یکی اص هـخق ًوَد کِ ( ٍ BC2ّاای حؼااع )  جذایا

( BC13ّگضاهیاذ ) هیاٍم بِ ایپشٍدیاَى ٍ فاي  یک جذایِ 

بیـتشیي هیذاس سؿذ بَدًذ ٍ دس یک گشٍُ هجاضا   داسای

یک جذایِ هیاٍم بِ قشاس گشفتٌذ اگشچِ اص ًؾش آهاسی با 

(، دٍ جذایااِ هیاااٍم بااِ ایپشٍدیااَى  BC8ّگضاهیااذ )فااي

(BC5  ٍBC6)  دیگااش جذایااِ حؼاااع ٍ(BC1 تفاااٍت )

. جذایِ هیاٍم بِ بٌَهیل ٍایپشٍدیَى ٌذداسی ًذاؿتهقٌی

(BC10داسای کوتااشیي قغاا )یااک ش سؿااذ بااَد. ّوچٌاایي 

( ٍ یک جذایِ هیاٍم بِ ایپشٍدیاَى  BC1جذایِ حؼاع )

(BC5ًِبیـتشیي دسكذ جَا )   صًی ّااگشا داؿاتٌذ ٍ دس

اص ًؾاش  یک گشٍُ آهاسی قاشاس گشفتٌاذ. ایاي دٍ جذایاِ،     

هیااٍم  ، یک جذایِ (BC2)آهاسی با دیگش جذایِ حؼاع 

یاَى  هیاٍم باِ ایپشٍد یک جذایِ ( ٍ BC7ّگضاهیذ )بِ في

یکای   داسی ًذاؿاتٌذ. ( تفاٍت هقٌیBC13ّگضاهیذ )ٍ في

 ِ ( BC9ّااای هیاااٍم بااِ بٌَهیاال ٍ ایپشٍدیااَى )اص جذایا

 (.4)جذٍل  صًی سا داؿتکوتشیي دسكذ جَاًِ

 بحث

ّااای کااؾّااا اص جولااِ اٍلاایي قاااسچ  بٌضیویااذاصٍل

ػیؼتویک ّؼتٌذ کِ دس ًیاط هختلف دًیا باشای کٌتاشل   

B. cinerea    ِ اًاذ ٍ هیاٍهات   هَسد اػاتفادُ قاشاس گشفتا

ّای قاسچ بِ آًْا بِ خلَف پغ اص چٌذ ػاال  جوقیت

پاؿی، بِ دفقات اص کـَسّای هختلف گضاسؽ ؿاذُ  ػن

ّای هیاٍم تاا بایؾ اص   اػت بِ عَسی کِ فشاٍاًی ػَیِ

دسكذ ًیاض گاضاسؽ ؿاذُ اػات )بیاَس ٍ ّوکااساى        80

شص ، یااَسهي ٍ جفاا 1999، لااشٍکغ ٍ ّوکاااساى  1989

ًتاایج ایاي تحییا      (.2011کَسٍلف ٍ ّوکااساى  ، 1999

-ّای هیاٍم بِ بٌضیویاذاصٍل ًـاى داد کِ فشاٍاًی ػَیِ

ّای هٌغیاِ باا فشاٍاًای آًْاا دس     ّا دس بقضی تاکؼتاى

پاؿی ؿذُ دس ػایش کـَسّا ّای ػنباغات ٍ تاکؼتاى

 قابل هیایؼِ ٍ حتی دس هَاسدی بیـتش اػت.
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 .هَرد بررسی B. cinereaّای هیاًگیي هشخصات شایستگی جذایِ -4جذٍل 

 زًی اسپَر )درصذ(جَاًِ هتر(قطر پرگٌِ )ساًتی هتر(قطر زخن )ساًتی فٌَتیپ جذایِ

BC1 حساس a
*7/2 abc62/3 a85 

BC2 حساس a85/2 a78/3 ab82 

BC3 هقاٍم بِ بٌَهیل e12/1 d44/3 de76 

BC4 هقاٍم بِ بٌَهیل e95/0 e96/2 de76 

BC5 هقاٍم بِ ایپرٍدیَى bc94/1 abc63/3 a85 

BC6 هقاٍم بِ ایپرٍدیَى de16/1 abc61/3 bc80 

BC7 ّگساهیذهقاٍم بِ في bc9/1 bcd58/3 abc81 

BC8 ّگساهیذهقاٍم بِ في de38/1 ab75/3 bcd79 

BC9  ٍ ایپرٍدیَىهقاٍم بِ بٌَهیل de36/1 cd44/2 f72 

BC10 هقاٍم بِ بٌَهیل ٍ ایپرٍدیَى de23/1 f53/2 ef74 

BC11 ّگساهیذهقاٍم بِ بٌَهیل ٍ في a69/2 e98/2 cde78 

BC12 ّگساهیذهقاٍم بِ بٌَهیل ٍ في bc6/1 e83/2 ef74 

BC13 ّگساهیذهقاٍم بِ ایپرٍدیَى ٍ في b12/2 a78/3 abc81 

 دار ًذارًذ.درصذ اختالف هعٌی 1ّای دارای حرٍف هشابِ از ًظر آهاری در سطح احتوال هیاًگیي : در ّر ستَى،*

-ّای گاشٍُ دی کؾایپشٍدیَى ٍ دس حالت کلّی قاسچ

کشبَکؼاایویذّا جااضٍ ػااوَهی ّؼااتٌذ کااِ پااغ اص     

خاکؼااتشی دس  کپااکّااا بااشای کٌتااشل   بٌضیویااذاصٍل

هحلَالت هختلف تَكیِ ؿذًذ. اهّا با تَجِ باِ ایٌکاِ   

B. cinerea ّای باا پتاًؼایل تکااهلی بااال     اص جولِ قاسچ

ّاا  کاؾ ّای هکشّس با ایي گشٍُ اص قااسچ پاؿیاػت، ػن

 ِ ّاای هیااٍم   ًیض بافث گضیٌؾ ٍ افضایؾ فشاٍاًی جذایا

ّای بیواسگش ؿذُ اػات. دس صهیٌاِ فشاٍاًای    دس جوقیت

ّاای  کشبَکؼایویذّا گاضاسؽ  ّاای هیااٍم باِ دی   َیِػ

هتفاٍتی اص کـَسّای هختلف ٍجَد داسد بِ عَسی کاِ  

ّای ایتالیا )پاًتیااًکَ ٍ  دسكذ دس تاکؼتاى 10اص حذٍد 

ّای آفشییاای  دسكذ دس تاکؼتاى 95( تا 2015ّوکاساى 

( ٍ دس ػاایش هحلاَالت   2001جٌَبی )فاَسی ٍ ّاَلض   

دسكاذ )سٍدسیگاض ٍ    86اص فشًگی تاا بایؾ   هاًٌذ گَجِ

ّای تحیی  ( ًیض گضاسؽ ؿذُ اػت. یافت2014ِّوکاساى 

ّای هیاٍم بِ ایپشٍدیَى حاضش هـخق ًوَد کْجذایِ

ّای اػتاى آرسبایجاى با فشاٍاًی ًؼتتاً باال دس تاکؼتاى

 ِ ّاا اص  غشبی ٍجَد داسًذ بِ عَسی کِ دسكذ ایي ػاَی

خای ًیااط   ّای هیاٍم گضاسؽ ؿاذُ اص بش فشاٍاًی ػَیِ

 دًیا ًیض بیـتش اػت.

ِ    کاؾ ّگضاهیذ یکای اص قااسچ  في       ّاای هاَبش باش فلیا

B. cinerea  اص کـاَسّا باش فلیاِ     بؼایاسی اػت کِ دس

خاکؼاتشی دس هحلاَالت هختلاف هاَسد      کپکبیواسی 

ّگضاهیذ ًیاض  گیشد. اػتفادُ هذاٍم اص فياػتفادُ قشاس هی

گضیٌـی بش ّای ػیؼتویک، فـاس کؾّواًٌذ ػایش قاسچ

کٌاذ ٍ هَجاب افاضایؾ    ّاای بیوااسگش ٍاسد های   جوقیت

ؿاَد باِ عاَسی کاِ دس     ّای هیااٍم های  جذایِ فشاٍاًی

( ٍ دس 2012دسكذ )التَسُ ٍ تاَسع   27ّا تا تاکؼتاى

دسكذ )اهیشی ٍ ّوکاساى  44ػایش هحلَالت تا حذٍد 

ّای قاسچ گضاسؽ ؿذُ اػات.  ( هیاٍهت دس جذای2013ِ

ّااای هیاااٍم ذٍدی فشاٍاًاای ػااَیِالتتااِ دس هااَاسد هقاا

اػت  هـاّذُ ؿذُدسكذ ًیض  100باال ٍ حتی تا  بؼیاس

ّگضاهیاذ دس ایاشاى باِ    (. با تَجِ بِ ایٌکِ في2010)ٍبش 

بتت ًشػیذُ اػت ٍ دس اػتاى آرسبایجاى غشبی ٍ حتای  

ّای کـَس هَسد اػتفادُ قاشاس ًگشفتاِ   دس ػایش اػتاى

کِ دس ایي تحییا    ّای هیاٍماػت، فشاٍاًی پاییي ػَیِ

       ّاای بیٌای باَد صیاشا جوقیات    ؿٌاػایی ؿذ قابال پایؾ  
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B. cinerea  هقشم ایاي قااسچ  دس   ِ ٍ  کاؾ قاشاس ًگشفتا

 اًذ.تحت فـاس گضیٌـی ًیض ًتَدُ

هیاٍهت چٌذگاًِ یا هیاٍهت یاک جذایاِ قااسچی باِ     

کؾ باا هکاًیؼان اباش هتفااٍت کاِ دس      بیؾ اص یک قاسچ

د بشسػای سدیاابی ؿاذ، اص    هاَس  B. cinereaّای جذایِ

ًیاط هختلف دًیا ًیض گضاسؽ ؿاذُ اػات. هیاٍهات باِ     

تااشیي کشبَکؼاایویذّا اص سایااج ّااا ٍ دیبٌضیویااذاصٍل

ّای چٌذگاًِ ؿٌاػاایی ؿاذُ دس ایاي بیوااسگش     هیاٍهت

، یااَسهي ٍ جفااشص  1986اٍس ٍ هاااتنًَی اػاات )ًااَس  

، یاایي ٍ ّوکاااساى  2014، سٍدسیگااض ٍ ّوکاااساى  1999

ّاایی باا هیاٍهات چٌذگاًاِ، بافاث      د جذایِ(. ٍج2015َ

ایجاااد هحااذٍدیت دس هااذیشیت بیواااسگش بااا اػااتفادُ اص 

ؿَد ٍ اػاتفادُ اص تشکیتاات هازکَس باِ     ّا هیکؾقاسچ

 کٌذ.كَست هخلَط ٍ یا هتٌاٍ  سا با هـکل هَاجِ هی

 ِ ّااای هیاااٍم بااِ بٌَهیاال ٍ   دسكااذ باااالی جذایاا

ّااا تاکؼااتاىّااای بشخاای اص ایپشٍدیااَى کااِ دس ًوًَااِ

ّایی کاِ دس ػاایش کـاَسّا اص    هـاّذُ ؿذ، با فشاٍاًی

پاؿی ؿاذُ گاضاسؽ ؿاذُ    ّای ػنّا ٍ هضسفِتاکؼتاى

، 2001، فااَسی ٍ ّااَلض 1989)بیااَس ٍ ّوکاااساى  اػاات

، 2014، سٍدسیگاض ٍ ّوکااساى   1999لشٍکغ ٍ ّوکاساى 

، (2011کَسٍلااف ٍ ّوکاااساى ، 1999یااَسهي ٍ جفااشص 

کاؾ دس ایاشاى باشای کٌتاشل     اسچهـابِ باَد. ایاي دٍ قا   

ّای قاسچی هحلَالت هختلاف بجاض اًگاَس باِ     بیواسی

 کپاک اًذ ٍلی بِ عاَس سػاوی باشای کٌتاشل     بتت سػیذُ

دس هحلاَالت   B. cinerea خاکؼاتشی ًاؿای اص قااسچ   

ُ  هختلف ٍ ًیض بیواسی -ّای قاسچی اًگَس تَكایِ ًـاذ

اًذ. بش اػاع اعالفات ًگاسًذگاى، بقضای اص باغاذاساى   

ّاای گاشٍُ بٌضیویاذاصٍل باِ ٍیاظُ      کاؾ تاى اص قاسچاػ

بٌَهیل ٍ کاسبٌذاصین ٍ ًیض تشکیب کاسبٌذاصین ّواشاُ باا   

ّااایی هاًٌااذ ػاافیذک ایپشٍدیااَى بااشای کٌتااشل بیواااسی

سػاذ  کٌٌذ. بٌابشایي بِ ًؾش هیپَدسی اًگَس اػتفادُ هی

ّاای  پاؿی با تشکیتات تَكیِ ًـاذُ فاَ ، جوقیات   ػن

ًیاض باِ فٌاَاى بیوااسگش غیشّاذف       سا B. cinerea قاسچ

ِ  تحت تابیش قشاس دادُ اػت ٍ بافث گاضیٌؾ  ّاای  جذایا

ّاا ٍ  ّاای قااسچ دس بقضای تاکؼاتاى    هیاٍم دس جوقیت

افضایؾ فشاٍاًی آًْا ؿذُ اػت. ایي فشضیِ باا هیایؼاِ   

کاؾ هازکَس باا    ّای هیااٍم باِ دٍ قااسچ   فشاٍاًی ػَیِ

بیـاتش قاَت   ّگضاهیاذ  ّای هیاٍم باِ فاي  فشاٍاًی ػَیِ

ّگضاهیذ تاکٌَى دس آرسبایجاى غشبای ٍ  گیشد صیشا فيهی

ّای کـَس اػتفادُ ًـذُ اػات ٍ باِ   حتی ػایش اػتاى

   ِ -دلیل فذم فـاس گضیٌـی ًاؿای اص آى، فشاٍاًای ػاَی

اػات.   پااییي ّای هیاٍم بِ ایي تشکیب دس هجوَؿ خیلی 

ّوچٌیي با تَجاِ باِ ایٌکاِ فاهال بیوااسی قاادس اػات        

گش سا ًیض آلَدُ کٌذ، ایي احتوال ًیض ٍجَد هحلَالت دی

ّا دس هحلَالت کؾّایی کِ با ایي قاسچپاؿیداسد ػن

ّا اًجاام  ّا ٍ گیاّاى هجاٍس ٍ یا دس گلخاًِدیگش دس باك

 .Bّااای هیاااٍم گشفتااِ اػاات، هَجااب گااضیٌؾ ػااَیِ

cinerea   ٍ بااِ فٌااَاى بیواااسگش غیشّااذف ؿااذُ اػاات

ّا اًتیال بِ تاکؼتاى ّای هزکَس اص آى هحلَالتجذایِ

 اًذ.یافتِ

ًـااى داد کاِ دس    حاضاش  ّای تحییا  ًتایج بشسػی

ّگضاهیاذ تاابیشی   حالت کلّی هیاٍهت بِ ایپشٍدیَى ٍ في

دس ؿایؼتگی قاسچ ًاذاسد صیاشا استتااط هـخلای بایي      

ّا ٍجاَد  ّا با ؿایؼتگی جذایِکؾهیاٍهت بِ ایي قاسچ

ِ بٌَهیال ٍ  سػذ هیاٍهت ب(.بِ ًؾش هی4ًذاؿت )جذٍل 

ّا هَجب کااّؾ ؿایؼاتگی   دس حالت کلّی بٌضیویذاصٍل

ّایی کِ فیاظ باِ بٌَهیال    بیواسگش ؿذُ اػت صیشا جذایِ

کؾ دیگش هیاٍم بَدًذ داسای یا بِ بٌَهیل ّوشاُ با قاسچ

ّای ؿایؼتگی پااییٌی بَدًاذ. دس بایي    هیاًگیي ؿاخق

ّگضاهیاذ(  فاي )هیااٍم باِ بٌَهیال ٍ     BC11آًْا جذایاِ  

ِ      اػتث ّاای  ٌا باَد صیاشا ؿاذت بیوااسیضایی آى باا جذایا

داسی ًذاؿت اگش چِ هیااًگیي قغاش   حؼاع تفاٍت هقٌی

صًی ّاگ آى پاییي بَد. ایاي  سؿذ پشگٌِ ٍ دسكذ جَاًِ

(هغابیات  2011ّای کَسٍلف ٍ ّوکااساى ) ًتایج با یافتِ

داسد کِ ًـاى دادًذ هیاٍهت باِ ایپشٍدیاَى تاابیشی دس    

 ِ جاذا ؿاذُ اص اًگاَس     B. cinereaّاای ؿایؼتگی ػاَی

ًذاسد دس حاالی کاِ هیاٍهات باِ بٌَهیال بافاث کااّؾ        

ای دیگش، تفااٍتی دس  ؿَد. دس هغالقِؿایؼتگی آًْا هی

-ّا با جذایِّای هیاٍم بِ بٌضیویذاصٍلؿایؼتگی جذایِ

  ِ ّاای  ّای حؼاع هـاّذُ ًـذ دس حالی کاِ دس جذایا
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ؿاذ  هیاٍم باِ ایپشٍدیاَى، قاذست بیوااسیضایی ٍ قغاش س     

ّااای حؼاااع کوتااش بااَد پشگٌااِ دس هیایؼااِ بااا جذایااِ

(. دس صهیٌِ ابش هیاٍهات  2000)کاالهاساکیغ ٍ ّوکاساى 

-ًیاض گاضاسؽ   B. cinereaّگضاهیذ دس ؿایؼاتگی  بِ في

ِ    ّای هتفاٍتی ّاای  ٍجَد داسد بِ عاَسی کاِ دس جذایا

ـ     آٍسی ؿاذًذ،  هیاٍهی کاِ اص هحلاَالت هختلاف جوا

کااؾ ٍ اجااضای قاااسچاستتاااعی باایي هیاٍهاات بااِ ایااي  

( دس 2007ؿایؼتگی هـااّذُ ًـاذ )طاًاگ ٍ ّوکااساى     

، هیاٍم ّای جْؾ یافتِ آصهایـگاّیحالی کِ دس ػَیِ

قذست بیاء دس ؿشایظ ًاهؼاافذ، تَلیاذ ّااگ ٍ دسكاذ     

صًی ّاگ کاّؾ یافتِ اػت )صیاَگغ ٍ ّوکااساى   جَاًِ

 تَاًاذ هی ّا(. ایي تفاٍت2012، بیالسد ٍ ّوکاساى 2003

ی ّای پشٍتنیٌّای هختلف دس تَالی طىبِ جْؾ هشبَط

ّا باؿذ صیاشا باا ٍجاَد ایٌکاِ     کؾّذف ایي قاسچ هَسد

ّای هزکَس بافث بشٍص ّای هختلف طىجْؾ دس قؼوت

ؿَد ٍلای جْاؾ دس   کؾ هَسد ًؾش هیهیاٍهت بِ قاسچ

بقضی ًَکلنَتیذّا ؿایؼتگی قاسچ سا تحت تاابیش قاشاس   

، هااا ٍ ّوکاااساى 2003دّااذ )صیااَگغ ٍ ّوکاااساى هاای

، باایالسد ٍ ّوکاااساى 2009، صیااَگغ ٍ ّوکاااساى 2007

ّاای هیااٍم باِ    سػذ ػَیِ(. بٌابشایي، بِ ًؾش هی2012

ّااا دس اػااتاى آرسبایجاااى غشباای داسای   بٌضیویااذاصٍل

-ّایی ّؼتٌذ کِ هَجب کاّؾ ؿایؼتگی آًْا هیجْؾ

بْتااش اػاات  ،بااشای ابتااات ایااي فشضاایِ ّااش چٌااذؿااَد 

ای بیـتشی هَسد بشسػی قشاس گیاشد  ّؿایؼتگی جذایِ

یابی ٍ طى پشٍتنیي ّذف آًْا یقٌی بتاتَبَلیي ًیض تَالی

ّااا ّااای هٌجااش بااِ هیاٍهاات بااِ بٌضیویااذاصٍلٍ جْااؾ

 ؿٌاػایی گشدد.

-ّای هیاٍم بِ قاسچبِ هٌؾَس پایؾ ٍ سدیابی ػَیِ

 10بشسػاای تقااذاد  ،B. cinereaّااای کااؾ دس جوقیاات

اػت ٍ دس كاَستی کاِ   جذایِ اص ّش هحل تَكیِ ؿذُ 

یافات ؿاَد،   کاؾ  دسكذ( هیاٍم بِ قاسچ 10یک جذایِ )

 ٍ ٍجاَد  هتَػاظ  ،آى جوقیات  بشٍص هیاٍهت دس 1خغش

یااا ٍ دسكااذ  20یااا بیـااتش )ٍ تقااذاد دٍ جذایااِ هیاااٍم 

                                                 
1
Risk 

 بااال دس ًؾاش گشفتاِ ؿاذُ اػات      خغشبیـتش( بِ فٌَاى 

ًتاایج   بش اػاع ایي هقیااس، . (2015)اؿٌابل ٍ ّوکاساى 

بااشآٍسد هٌاػااتی اص ٍجااَد ٍ تَاًااذ هیحاضااش تحییاا 

-ّا دس اغلب هحال کؾّای هیاٍم بِ قاسچفشاٍاًی ػَیِ

باا تَجاِ باِ ایٌکاِ فشاٍاًای       ذ.اؿا ّای هَسد بشسػی ب

-ّای هیاٍم بِ بٌَهیل ٍ ایپشٍدیَى دس اغلب هحلػَیِ

-دسكذ بَد، بِ ًؾش های  20 یا بیؾ اص 20ًضدیک بِ ّا 

ى داسای پتاًؼیل تکاهلی ّای قاسچ دس اػتاسػذ جوقیت

بشٍص هیاٍهت باِ   خغشٍ قذست ػاصگاسی باال ّؼتٌذ ٍ 

ّا بااال اػات. بٌاابشایي باا فٌایات باِ ایاي        کؾایي قاسچ

هیااٍم  ّاای  جذایِهَضَؿ ٍ با تَجِ بِ فشاٍاًی باالی 

ّاایی باا   ٍجَد ػَیِ ٍیظُ بِ بٌَهیل ٍ ایپشٍدیَى ٍ بِ

اػاتفادُ اص   کاؾ، هیاٍهت دٍگاًِ ًؼتت بِ ایي دٍ قاسچ

آًْااا دس کٌتااشل بیواااسگش دس ایااي هٌغیااِ قاباال تَكاایِ 

ِ با تَجِ بِ ایٌکِ ؿایؼاتگی   ّوچٌیي .ًیؼت ّاای  جذایا

 ِ ّاای حؼااع اػات،    هیاٍم بِ ایپشٍدیَى هـابِ ػاَی

کاؾ ًیاض   حتی دس كَست فذم ػوپاؿای باا ایاي قااسچ    

ّای قاسچ پایاذاس خَاّاذ باَد    هیاٍهت بِ آى دس جوقیت

ِ   ٍلی بِ دلیال کااّؾ   ّاای هیااٍم باِ    ؿایؼاتگی ػاَی

-دس كَست فذم اػاتفادُ اص ایاي قااسچ    ّا،بٌضیویذاصٍل

دس اص لحاااػ تنَسیااک بایؼااتی فشاٍاًاای آًْااا   ّااا،کااؾ

ّا کاّؾ یابذ ٍ بِ هشٍس صهااى ًؼاتت باِ ایاي     جوقیت

)بشًات ٍ َّلَهاَى   ّا حؼاع ؿًَذ کؾگشٍُ اص قاسچ

 .(2015دًٍالذ ، هیکابشیذص ٍ هک2007

ّگضاهیاذ دس  ّای هیاٍم بِ فيػَیِایٌکِ  با تَجِ بِ

 بااال ٍ یاا فشاٍاًای آًْاا     سدیاابی ًـاذًذ  اغلب هٌاع  یا 

تَاًذ بِ فٌَاى یاک ػانّ هٌاػاب    کؾ هی، ایي قاسچتَدً

دس کٌتشل بیواسی دس هٌغیاِ هاذّ ًؾاش قاشاس گیاشد ٍ دس      

ّاای هیااٍم   ٍجَد ػَیِ آیٌذُ بِ بتت بشػذ.با ایي حال

 دسكااذ یااا بیـااتش دس 10اًاای بااا فشاٍ ّگضاهیااذفاايبااِ 

ِ   بقضی هٌااع   ػلواع، ػشدؿت ٍ  دس اعاشاف اسٍهیا

کاؾ دس  باشٍص هیاٍهات باِ ایاي قااسچ      خغاش بیاًگش  ًیض

ِ باؿذ. هیّای قاسچ جوقیت  بٌابشایي دس كَست تَكای

کااؾ، بایؼااتی احتیاااط الصم  ایااي قاااسچ  ٍ اػااتفادُ اص

  ِ ّاای ضاذهیاٍهت باِ    كَست گیشد ٍ دس قالاب بشًاها
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-  با قاسچٍیظُ بِ كَست هخلَط یا هتٌاٍ کؾ بِقاسچ

باا ًیغاِ اباش     ّاای حفااؽتی یاا ػاوَم ػیؼاتویک     کؾ

ّگضاهیاذ  کؾ فاي قاسچ هتفاٍت هَسد اػتفادُ قشاس گیشد.

ًیاض   Sclerotiniaّاای  ، سٍی گB. cinereaًَِفالٍُ بش 

پَػایذگی اػاکلشٍتیٌیایی    . با تَجِ بِ ایٌکِهَبش اػت

دس اػااتاى  ابگشداىآفتااّااای بؼاایاس هْاان  اص بیواااسی

ِ  باؿذ،هیآرسبایجاى غشبی  -بْتش اػت حؼاػیت جذایا

-دس اػااتاى ًیااض ًؼااتت بااِ فااي S. clerotiorumّااای 

ّگضاهیااذ هااَسد بشسػاای قااشاس گیااشد ٍ کاااسآیی آى دس  

ّوچٌیي تَكایِ  هـخق گاشدد. ًیض کٌتشل ایي بیواسگش 

ِ   ؿاَد هی باِ ػاایش    B. cinereaّاای  حؼاػایت جذایا

ًیغِ ابش هتفااٍت کاِ دس ایاشاى ٍجاَد     ّای با کؾقاسچ

 ّای هٌاػب ٍ هاَبش کؾداسًذ ًیض اسصیابی ؿَد تا قاسچ

خاکؼاتشی اًگاَس دس    کپاک تشای کٌتاشل بیوااسی   دیگشی

 د.گشداػتاى تَكیِ 
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Abstract 

Gray mold, caused by Botrytis cinerea, is one of the most important diseases of grape 

worldwide. Although, it has recently become a major problem in West Azarbaijan province 

causing significant yield losses, no fungicide has been registered to control the disease. In 

currentstudy, susceptibility of 103B. cinerea isolates collected from vineyards in different 

regions of the province was assessed to three fungicides including benomyl, iprodione and 

fenhexamid using discriminatory doses of fungicides in in vitro conditions. Results indicated that 

isolates resistant to benomyl and iprodione were widely distributed across the surveyed regions 

at different frequencies, whereas the isolates resistant to benomyl were not detected in the 

samples collected from Salmas. Isolates resistant to fenhexamid were detected at low frequency 

in six sampling locations. The results also showed that the isolates with multiple resistances to 

two fungicides were widely distributed in the studied regions. It is likely that application of 

benomyl and iprodione or fungicides with similar mode of action to control fungal diseases in 

grape other than gray mold, have resulted in selection of B. cinereastrains resistant to these 

fungicidesas non-target pathogen leading to increase in their frequencies. The results revealed 

that the use of benomyl and iprodione or fungicides with similar mode of action would be 

ineffective to control the disease, while fenhexamid seems to be an alternative and effective 

fungicide to be registered and used to control the disease. 

Keywords: Gray mold, Fungicide, Fungicide resistance, Multiple resistances. 
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