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تبریخ دریبفـت33/5/11 :

تبریخ پذیزش33/3/13 :

چکیذُ
تیواسی لکِ هَجی یکی اص تیواسیْای هْن ٍ سایج خؼاست صا دس اکثش گیاّاى خاًَادُ ػَالًاػِ هی تاؿذ .دس حاا حاراش
عولی تشیي ساُ کٌتش ایي تیواسی اػتفادُ اص قاسچکؾّا هیتاؿذ .تا تَجِ تِ اّویت تیواسی لکِ هَجی ٍ هصاش

تایؾ اص

حذ ػوَم ؿیویایی ،ایي پظٍّؾ تِ هٌظَس تشسػی کاسایی تشکیثات غیش ػوی دس کٌتش ایي تیواسی ٍ هقایؼِ اثاش نًْاا تاا
قاسچکؾّای سایج اًجام پزیشفت .دس ایي پاظٍّؾ تااثیش ًوکْاای تیکشتٌاات ػاذین  ،)NaHCO3کلشیاذ کلؼاین ، )CaCl2
تشکیة تیَلَطیک تاػیلکغ ،سٍغي هیخک ٍ قاسچکؾّای سٍسا تیاع ٍ داکًَیل دس هیضاى سؿذ گًَِّاای قااسچ
 A. alternata ٍ Alternaria solaniدس هحیط نصهایـگاُ ٍ ؿذت تیواسی ًاؿی اص نًْاا دس هحایط گلخاًاِ تشسػای ٍ
هقایؼِ گشدیذً .تایج تشسػی دس هحیط نصهایـگاُ ًـاى داد کِ ّواِ تشکیثاات تاِ اػاتثٌاک داکًَیال دس هواً ات اص سؿاذ
هیؼلیَهی دٍ گًَِ قاسچی هزکَس هَثش تَدُ اًذ .تیـتشیي تاصداسًاذگی هشتاَب تاِ قااسچکؾ سٍسا تایاع تاا غلظات 30
پیپیام ٍ ًوک تیکشتٌات ػذین تا غلظت  35هیلیگشم تش هیلیلیتش تَدً .تایج نصهایـات گلخاًِای ًیاض حااکی اص تااثیش قاتال
تَجِ تشکیثات هَسد تحث دس کاّؾ هیضاى تیواسی لکِ هَجی ػایةصهیٌای تَدًاذ ترَسیکاِ حاذاکثش تااثیش سٍسا تایاع،
داکًَیل ،تیکشتٌات ػذین ،کلشیذ کلؼین ،تاػیلکغ ٍ سٍغي هیخک دس کاّؾ ؿذت تیواسی تاِ تشتیاة ، 92/33 ، 93 ، 88/33
 74 ٍ 70/33 ،93دسصذ تَد.

ٍاصُّبی کلیذی :قاسچکؾ ،لکِ هَجی ػیة صهیٌی.Alternaria alternate ، Alternaria solani ،
هیضتاًْااای اصاالی نًْااا دسگیاّاااى ػَالًاػااِ ،1ػاایة

هقذهِ
تیواسیْااای ًاؿاای اص گًَااِّااای جااٌغ نلتشًاسیااا اص
هتذاٍ تاشیي تیوااسیّاا دس گیاّااى هت اذد دس ػشاػاش
دًیاػت ایضد پٌاُ ٍ ّوکااساى .)9831 ،ایاي تیوااسیّاا
سٍی تشگ ،ػاقِ ،گل ٍ هیَُ عواذُ گیاّااى یکؼاالِ اثاش
های کٌٌااذ .تیوااسی لکااِ هاَجی ػاایةصهیٌای تااا عَاهاال
solani

ٍ Alternaria

 A. alternataیکاای اص

سایج تشیي تیواسیْا دس هٌاطق ػایةصهیٌای کااسی اػات.

صهیٌی ،گَجِفشًگی ٍ فلفال های تاؿاٌذ ًیشگاسد.)1945 ،
ایااي تیواااسی تیـااتشیي خؼاااست سا تااِ ػاایةصهیٌاای ٍ
گَجِفشًگی دس نهشیکا ،اػتشالیا ،فلؼریي ،اًگلیغ ٍ ٌّاذ
ٍاسد هیکٌذ ؿْثاصی ٍ ّوکااساى .)1390 ،لکاِ هاَجی اص
عوذُتشیي تیواسی ّاای لکاِتشگای هایتاؿاذ کاِ نػایة
صیادی چِ دس هشحلاِ تَلیاذ دس هضسعاِ ٍ چاِ دس صهااى
اًثاسداسی تِ هحصَ ٍاسد هیکٌذ سٍؿٌذ ٍ ّوکاساى،
Solanaceae

1

حویذی ٍ ّوکبراى

51
 .)1388تیواسی ّای حاصل اص نلتشًاسیا اغلة تا اػاتفادُ

ًوکْای تیکشتٌات ػذین ٍ کلشیذ کلؼین ٍ ّوچٌیي تشکیة

اص اسقام هقاٍم ،تزس عاسی اص تیوااسی یاا تیوااس ؿاذٍُ ،

تیَلَطیک تاػیلکغ حاٍی تاکتشیّای Lactobacillus

ػن پاؿی تا قااسچکؾّاای هٌاػاة کٌتاش های ؿاَد.
کَدّای ًیتشٍطًی ه وَال هیضاى نلَدگی تِ نلتشًاسیاا سا
کاّؾ هیدّذ .تٌاٍب صساعی ،حز

ٍ ػاَصاًذى تقایاای

،Lactobacillus
fermentum
،delbrueckii
، Lactobacillus planetarium،Lactobacillus casien
Sacaromyces
،Rhodopsedomona spalustris
6
 Bacillus subtillis ٍ cerevisiaeتِ هقذاس  10اػپَس
1

گیاّی نلَدُ ٍ سیـاِ کٌای علا ّاای ّاشص هیضتااى تاِ

دس ٍاحذ حجن ٍ سٍغي هیخک تا ًام تجاسی فشی ال کِ

کاّؾ تیواسی تاشای کـات ت اذی هحصاَالت حؼااع

اص ؿشکت یاع ػپیذٍؽ تْیِ ؿذ دس ایي تحقیق اػتفادُ

کواک های کٌاذ ایاضدپٌااُ ٍ ّوکااساى .) 1389 ،اهاشٍصُ

گشدیذ.

اػتفادُ اص تشکیثات طثی ای ٍ اػااًغ ّاا ٍ سٍغٌْاا تاا

 -3رقن سیبسهیٌی هَرد استفبدُ

هٌـااا گیاّاااى ػااثض تااشای جااایگضیٌی ػااوَم ؿاایویایی

تشای اًجام نصهایـات اص غذُ ػیة صهیٌی سقن نگشیا،

تَصیِ ؿذُ اػت نقا تاتاگلی ٍ تْذاد .)1391 ،تاا تَجاِ

تااذلیل غالثیاات ػاار صیااش کـاات دس اػااتاى خشاػاااى

تِ اّویت تیواسی لکِ هَجی دس اػتاى خشاػاى سراَی

سرَی اػتفادُ ؿذُ اػت .غذُ ّای ایاي سقان اص هشکاض

ٍ ایجاد خؼاستّای صیؼت هحیری تش اثاش تااقی هاًاذى

تحقیقات کـااٍسصی ٍ هٌااتط طثی ای خشاػااى سراَی

ػوَم ؿیویایی تش سٍی گیاّاى ٍ عذم هاذیشیت صاحی

تْیِ ؿذ.

هثاسصُ ؿیویایی ،اػتفادُ اص تشکیثات غیش ػوی ٍ ه ذًی
تِ عٌَاى ساّکاس ًَیٌی تشای جایگضیٌی ػاوَم ؿایویایی
تَصیِ ؿذُ اػت  .دس ایي پظٍّؾ تشسػای ّاایی سٍی
چٌااذ تشکیااة ؿاایویایی ؿاااهل سٍسا تاایاع ،داکًَیاال ،
تیکشتٌات ػاذین ،کلشیاذ کلؼاین ،تاػایلکغ ٍ ّان چٌایي
سٍغي هیخک تشای تاصداسًگی اص سؿذ گًَِّاای قااسچی
 A. alternata ٍ A. solaniدس هحاایط نصهایـااگاُ ٍ
گلخاًِ اًجام گشفتِ اػت.

 -4بزرســی کــبرایی تزکیبــبت در هوبًعــت اس رضــذ
هیسلیَهی جذایِّبی قبرچ
پااغ اص ػااتشٍى ًوااَدى هحاایط کـاات ػاایةصهیٌاای
دکؼتشٍص نگاس  )PDAدسٍى اتاَکوٍ ،غلظتْاای هاَسد
ًظش اص تشکیثات هختل

کِ دس جذٍ یک نهاذُ اػات تاا

نى هخلَب ؿذ ٍ ػپغ ،هحیط کـات تاِ داخال فاشٍ
پتاشی هٌتقال ؿاذ .پاغ اص اً قااد هحایط ّاا ،یاک حلقاِ
هیؼلیَهی اص قاسچّای  A. alternata ٍ A. solaniتِ

هَاد ٍ رٍشّب

ٍػط ّش یک اص فشٍ

 -1جذایِّبی قبرچی هَرد استفبدُ

پتشی تاِ اًکَتااتَس تاا دهاای 25±1دسجاِ ػااًتیگاشاد

پتشی هٌتقل ؿاذ ،ػاپغ فاشٍ

دس ایي تحقیق اص گًَِّای قاسچ Alternaria solani

اًتقا یافتٌذ .پغ اص گزؿت ؿؾ سٍص ،اًذاصُگیاشی قراش

جذایِ  A. alternataٍ1443Cجذایاِ  1445 Cاػاتفادُ

پشگٌِ دس دٍ جْت عوَد تش ّن اًجام ٍ ،دسصاذ هواً ات

گشدیااذ کااِ اص تخااؾ سػااتٌیْای هَػؼااِ تحقیقااات

اص سؿذ هیؼلیَم قاسچّای هزکَس ،تَػاط غلظات ه ایي

گیاّپضؿکی کـَس تْیِ ٍ تؼت اثثات تیواسیصایی تاشای

تشکیة تا اػاتفادُ اص فشهاَ یاک هحاػاثِ ؿاذ ػاو

گًَِّای دسیافتی هراتق اصَ کخ اًجام ؿذ.

ٍسصی ٍ ّوکاساى .)1390 ،هیاًگیي سؿذ قاسچ تش اػااع

 -2تزکیببت هَرد استفبدُ
قاسچکؾّای ایپشٍدیَى  +کاستٌذاصین تا ًام تجاسی

نصهَى داًکاي ٍ دس ػار  %5تاا ؿااّذ هحایط کـات
ػیةصهیٌی دکؼتشٍص نگاس فاقذ تشکیة) هقایؼِ ؿذ.

سٍسا تیاع ،کلشٍتالًَیل تا ًام تجاسی داکًَیل ٍ
Frey+lau

1

ارسیببی تبثیز تزکیببت هختلف در کٌتزل بیوبری...
=<1

100
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هیاًگیي قرش سؿذ هیؼلیَم دس غلظت ه یي ػن هیاًگیي قرش سؿذ هیؼلیَم دس ؿاّذ

دسصذ هواً ت اص سؿذ هیؼلیَم

هیاًگیي قرش سؿذ هیؼلیَم دس ؿاّذ

جذٍل -1غلظتّای هَرد استفادُ ترکیبات در ضرایط آزهایطگاُ.
ترکیبات ضیویایی

غلظت
 10پیپیام

رٍرالتیاس

 15پیپیام
 20پیپیام
 30پیپیام
 100پیپیام

داکًَیل

 125پیپیام
 150پیپیام
 5هیلیگرم  /هیلیلیتر
 10هیلیگرم  /هیلیلیتر

بیکربٌات سذین

 20هیلیگرم  /هیلی لیتر
 30هیلیگرم  /هیلیلیتر
 35هیلیگرم  /هیلیلیتر
 70هیلیگرم  /هیلیلیتر

کلریذ کلسین

 80هیلیگرم /هیلیلیتر
 90هیلیگرم  /هیلیلیتر
%1

باسیلکس

%1/5
%2
%0/5

رٍغي هیخک

%1
%2

ً -1-5وکْبی هعذًی
 -5بزرسی تبثیز تزکیببت درکبّص ضـذت بیوـبری در
هحیط گلخبًِ
ایااي قؼااوت اص نصهااایؾ دس تاتؼااتاى  92دس گلخاًااِ

تاشای تشسػای کاااسنیی ّاش کااذام اص ًوکْاای تیکشتٌااات
ػااذین ٍ کلشیااذ کلؼااین دس کاااّؾ ؿااذت تیواااسی اص دٍ
سٍؽ اػتفادُ ؿذ کِ دس ّش سٍؽ اص دٍ غلظات 60 ٍ 30

تخؾ گیاّپضؿاکی هشکاض تحقیقاات کـااٍسصی ٍ هٌااتط

هیلیگشم تش هیلیلیتش اص ًوکْا نصهایؾ ؿذ جذٍ دٍ ).

طثی ی خشاػاى سرَی دس قالة  24تیواس دس چْاس تکشاس

 1-1-5رٍش اٍل :طثااق تَصاایِ ا هااَگی ٍ عثااذالقادس

ٍ ّش گلذاى حاٍی یک گیاُ اًجام ؿذ.

ٍ )2009قتی کِ گیاّاى تِ هشحلِ  4-5تشگای دس ؿاشایط
یکؼاى اص ًظش ًَس ٍ دها دس هحیط گلخاًِ سػیذًذ ،اتتاذا

حویذی ٍ ّوکبراى

60
تَػط غلظت ه یٌی اص ًوک هحلَ پاؿی ؿاذًذ ٍ ت اذ اص

تیواسی طثق سٍؽ کَّي ٍ ّوکاساى  ٍ )1991تا اػتفادُ

پٌج سٍص ،گیاّااى تَػایلِ ػَػپاًؼایَى  104اػاپَس دس

اص ساترِ  2هحاػثِ ؿذ.

هیلیلیتش هایِکَتی ؿذُ ٍ ت اذ اص هاذت دٍ ّفتاِ ؿاذت
تیواسی ثثت گشدیذ.

 -3-5رٍغي هیخک
دس سٍغي هیخک ًیض طثق سٍؽ ا هَگی  )2009اتتاذا

 2-1-5رٍش دٍم :گیاّاى تاا غلظات هاَسد ًظاش ًوکْاا

گیاّاى تَػط هخلَب سٍغاي هیخاک  ٍ %1تاَئیي  80تاا

هحلَ پاؿی ،ػِ سٍص پغ اص هحلاَ پاؿای گیاّااى ،تاا

غلظت  %0/1هحلاَ پاؿای ؿاذًذ ،ػاِ سٍص ت اذ ،تَػاط

ػَػپاًؼیَى 104اػپَس دس هیلیلیتش قاسچ هایِکَتی ؿذ

ػَػپاًؼیَى  104اػپَس دس هیلای لیتاش قااسچ هایاِصًای

ٍ تشای حفظ سطَتت ،گلذاًْا  48ػاعت دس صیش پوػاتیک

ؿذُ ٍ ت ذ اص  15سٍص دٍتاسُ تَػاط غلظات هاَسد ًظاش

ًگْذاسی ٍ ت ذ اص دٍ ّفتِ ،دٍتاسُ تَػط تشکیثات هاَسد

سٍغي هیخک ٍ تاَئیي  80هحلاَ پاؿای تکاشاس ٍ ت اذ اص

نصهااایؾ ،هحلااَ پاؿاای گشدیااذ ٍ دٍ ّفتااِ ت ااذ ،ؿااذت

هااذت  10سٍص ؿااذت تیواااسی تَػااط سٍؽ کااَّي ٍ

تیواسی ثثت ؿذ نؿَس. )2009 ،

ّوکاساى  ٍ )1991ساترِ  2ثثت گشدیذ.

ؿاذت تیواااسی تیواسّاای هختلا

دس هحایط گلخاًااِ تااش

اػاع سٍؽ کَّي ٍ ّوکاساى  )1991اص صفش تا  4ثثات
ؿذ:
صفش :فاقذ عوئن تشگی
 :1عوئن کوتش اص  25دسصذ ػر تشگ .
 :2عوئن تیي  26تا  50دسصذ ػر تشگ.
 :3عوئن تیي  51تا  75دسصذ ػر تشگ .
 :4عوئن تیي  76تا  100دسصذ ػر تشگ.
ػااپغ اص ساترااِ  2تااشای هحاػااثِ ؿااذت تیواااسی طثااق
تَصیِ کَّي ٍ ّوکاساى  )1991دس گلخاًِ اػتفادُ ؿذ:
=<2
 ; D.Sؿذت تیواسی.
 ;Nت ذاد کل گیاّاى نلَدُ ؿذُ.
 ;nت ذاد تشگْای گیاّاى نلَدُ دس ّش تیواس.
 ;Cدسجِ نلَدگی دس تشگْای ّش تیواس.
 -2-5سوَم ضیویبیی ٍ تزکیب بیَلَصیک
تشای ػوَم سٍسا تی اع ،داکًَیال ٍ تشکیاة تیَلَطیاک
تاػیلکغ غلظتّایی هراتق جذٍ  2دس ًظش گشفتِ ؿاذ.
اتتذا گیاّاى تَػط تشکیة ػوی هَسد ًظش هحلاَ پاؿای
ٍ ت ذ اص ػِ سٍص تَػط ػَػپاًؼیَى قاسچی هایِ کَتی
ؿذًذ ٍ ت ذ اص دٍ ّفتِ ؿذت هیاضاى تیوااسی دس گیاّااى
نلااَدُ اسصیاااتی ّااشعفیلااذ ٍ ّوکاااساى ٍ )2010 ،ؿااذت

-6تجشیِ ٍ تحلیل آهبری
کلیِ نصهایؾ ّا دس قالة طش کاهو تصادفی ٍ تا ػاِ
تکااشاس دس هحاایط نصهایـااگاُ ٍ چْاااس تکااشاس دس هحاایط
گلخاًِ اًجام گشفت .دادُ ّای تذػت نهذُ تاا اػاتفادُ اص
ًشم افضاس  SAS 9.1هَسد تجضیاِ ٍ تحلیال قاشاس گشفتاِ ٍ
هیاااًگیي ّااا تااا اػااتفادُ اص نصهااَى داًکااي دس ػاار %5
هقایؼِ ؿذًذ.
ًتبیج ٍ بحث
 -1بزرســی کــبرایی تزکیبــبت در هوبًعــت اس رضــذ
هیسلیَهی جذایِّبی قبرچی
 -1 -1سوَم ضیویبیی
ًتایج ًـاى داد کِ سٍسا تیاع دس غلظت 10پایپایام
تاعث کاّؾ  %84/33سؿاذ هیؼالیَم قااسچ ٍ A. solani
 %80/66سؿذ هیؼلیَم قاسچ  A. alternataؿذ .غلظات
 30پاایپاایام تاصداسًااذگی  %100سٍی سؿااذ هیؼاالیَهی
گًَِّای قاسچی هَسد تشسػی داؿات کاِ ایاي ًتاایج تاا
یافتااِّااای کوااالی ً ، )1391صااش اصاافْاًی ٍ ّوکاااساى
 )1389هراتقت داسد.
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جذٍل  -2غلظتْای هَرد استفادُ ترکیبات در گلخاًِ.
غلظت

ترکیبات ضیویایی
رٍرالتیاس

 2کیلَگرمّ /کتار

داکًَیل

 2کیلَگرمّ /کتار

 30هیلیگرم /هیلیلیتر رٍش اٍل
 30هیلیگرم  /هیلیلیتر رٍش دٍم
بیکربٌات سذین

 60هیلیگرم /هیلیلیتر رٍش اٍل
 60هیلیگرم /هیلیلیتر رٍش دٍم
 30هیلیگرم /هیلیلیتر رٍش اٍل
 30هیلیگرم  /هیلیلیتر رٍش دٍم

کلریذکلسین

 60هیلیگرم /هیلیلیتر رٍش اٍل
 60هیلیگرم /هیلیلیتر رٍش دٍم
1/1000

باسیلکس

%1

رٍغي هیخک

قاسچکؾ داکًَیل تاثیشی دس کاّؾ سؿذ هیؼالیَهی

هیلیلیتش تاعث کاّؾ  %91/33سؿذ هیؼالیَم قااسچ A.

قاسچ دس ؿاشایط نصهایـاگاُ ًذاؿات کاِ ایاي ًتاایج تاا

 solaniؿذ دس حالی کِ ا هَگی ٍ عثذالقادس  )2009دس

یافتااِّااای سخـ ااًی ٍ ّوکاااساى  )1385هراتقاات داسد.

غلظاات  30هیلاایگااشم تااش هیلاایلیتااش کلشیااذ کلؼااین تااِ

کوااالی ً ٍ )1391صااشاصاافْاًی ٍ ّوکاااساى )1389

تاصداسًاذگی کاهال سؿاذ هیؼالیَهی قااسچ A. solani

کاااّؾ سؿااذ هیؼاالیَهی قاااسچّااای ٍ A. solani

سػیذًذ اختو

 A.alternataسا دس هقاتاال داکًَیاال گااضاسؽ ًوااَدُاًااذ.

خلَف کلشیاذ کلؼاین هاَسد اػاتفادُ تاؿاذ ٍ ّوچٌایي

الصم تِ تَری اػت کاِ عاذم تااثیش داکًَیال تاش سؿاذ

ّویي غلظت تاعث کاّؾ  %86/33سؿاذ هیؼالیَم قااسچ

هیؼلیَهی قاسچّای هَسد نصهایؾ تا خصَصایات ایاي

 A. alternataگشدیذ ؿکل.)1

قاسچکؾ هراتقت داسد ؿکل .)1
ً - 2-1وکْبی هعذًی

ًتیجِ هیتَاًذ ًاؿای اص تفااٍت دسصاذ

 -3-1تزکیب بیَلَصیک ببسیلکس
تشکیة تیَلَطیاک تاػایلکغ تاا غلظات دٍ دس ّاضاس

تیکشتٌااات ػااذین ًیااض دس غلظاات  20هیلاایگااشم تااش

تاعث کاّؾ  % 60/33سؿذ قاسچ % 50/66 ٍ A. solani

ؿذى سؿذ هیؼلیَم دس گًَاِ A.

سؿذ قاسچ  A. alternataؿذُ اػت ٍ ایي کاّؾ سؿذ

 solaniؿذ دس تحقیق ا هَگی ٍ عثاذالقادس  )2009دس

تخاااطش داسا تااَدى اًااَار تاکتشیْااای صیؼااتی دسٍى ایااي

غلظت  30هیلیگشم تش هیلی لیتش ػاثة تاصداسًاذگی %100

تشکیة اػت کِ یاصیکی ٍ ّوکاساى  ٍ )2011ؿاَجاى ٍ

سؿذ ایي گًَِ قاسچی ؿذّ .وچٌیي ًتاایج ًـااى داد کاِ

ّوکاساى  )2007کااّؾ سؿاذ گًَاِّاای قااسچی سا دس

غلظت  35هیلیگشم تش هیلیلیتاش تیکشتٌاات ػاذین تاعاث

هقاتل تاکتشیّای صیؼتی تائیذ کشدُاًذ ؿکل.)1

هیلیلیتش تاعث هتَق

تاصداسًذگی کاهل سؿذ هیؼلیَهی قااسچ A. alternata
گشدیذ ؿکل .)1کلشیذ کلؼین دس غلظت  90هیلایگاشم تاش

حویذی ٍ ّوکبراى
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هاًط اص سؿذ هیؼلیَم ّش دٍ گًَاِی قااسچی ؿاًَذ .دس

 -4-1رٍغي هیخک
سٍغي هیخک دس تشسػیّای نصهایـاگاّی دس غلظات

هَسد توام تشکیثاات هاَسد نصهاایؾ دس صیؼات ػاٌجی

 %5تاعاث کاااّؾ  % 64/66سؿااذ هیؼاالیَم قاااسچ A.

نصهایـاگاّی حؼاػایت گًَاِ ً A. solaniؼاثت تاِ

 solaniؿذُ ،دس حالی کِ ا هَگی  )2009دس غلظت ،%1

گًَِ  A. alternataتیـتشتَد .ایي هَرَر ًـاى دٌّذُ

تِ تاصداسًذگی  %100هیؼلیَم قااسچ  A. solaniسػایذُ

ٍجااَد تفاااٍت دس تاااثیش تشکیثااات هااَسد نصهااایؾ سٍی

اػت ،تفاٍت دس ًَر سٍغي هیخک تِ کاس سفتِ ٍ ّوچٌیي

گًَِّای هختل

هتفاٍت تَدى جذایِّای قاسچی اص دالیلی اػات کاِ های

 -2بزرسی تبثیز تزکیببت در کبّص ضذت بیوبری در

تَاى تشای هـاّذُ ایي اختو

رکش ًوَد ؿکل .)1

تیـتشیي تاثیش تشکیثات دس کااّؾ سؿاذ هیؼالیَهی
قاسچّای هَسد نصهایؾ ؿاهل قاسچکؾ سٍسا تیاع دس
غلظاات  20پاایپاایام ٍ تیکشتٌااات ػااذین دس غلظاات 20
هیلیگشم تش هیلیلیتش دس تشاتش قااسچ  A. solaniتاَد ٍ
طثق ًوَداس یک تیاًگش ایي اػت کِ دٍ تشکیة ًاام تاشدُ
دس ػر  %5تا یکذیگش ٍ کلشیذ کلؼین  90هیلایگاشم تاش
هیلایلیتاش داسای تفااٍت ه ٌایداسی ًیؼاتٌذ ٍ ّوچٌایي
سٍسا تیاع  30پی پیام ٍ تیکشتٌات ػذین  35هیلیگاشم
تااش هیلاایلیتااش تااِ طااَس کاهاال تاعااث تَق ا

سؿااذ A.

 alternataؿااذُ اػاات ٍ دس ػاار ً %5یااض تااا یکااذیگش
داسای تفاٍت ه ٌی داسی ًیؼتٌذ ؿکل.)1
کوتشیي تااثیش تشکیثاات دس کااّؾ سؿاذ هیؼالیَهی
قااسچ  A. solaniهشتاَب تاِ تیکشتٌاات ػاذین پاٌج
هیلیگشم تش هیلیلیتش اػت کِ تا داکًَیال  100پایپایام
دس ػر  %5نصهَى داًکي تفاٍت ه ٌای داسی ًذاسًاذ،
ّوچٌیي دس تشاتش قااسچ ً A. alternataیاض تیکشتٌاات
ػذین پٌج هیلیگشم تش هیلایلیتاش اػات کاِ تاا ؿااّذ ٍ
داکًَیل  150 ٍ100پیپیام دس ػر  %5اخاتو

ه ٌای

داسی ًذاسد ؿکل .)1
ّوِ تشکیثات هَسد اػتفادُ دس ایي نصهایؾ تاِ جاض
داکًَیاال دس نصهااَىّااای صیؼااتػااٌجی تااِ طااَس قاتاال
تاَجْی تاعااث کاااّؾ سؿاذ هیؼاالیَم دس ّااش دٍ گًَااِ
قاسچی دس هقایؼِ تا ؿاّذ ؿاذًذ ٍلای تٌْاا دٍ تشکیاة
سٍسا تیاع دس غلظت  30پیپیام ٍ تیکشتٌات ػاذین دس
غلظت  35هیلیگشم تش هیلیلیتش هَسد اػاتفادُ تَاًؼاتٌذ

قاسچی هیتاؿذ.

هحیط گلخبًِ
 -1-2سوَم ضیویبیی
هیاًگیي ؿاذت تیوااسی ًاؿای اص دٍ گًَاِ قااسچی
تشای ّوِ تشکیثات هَسد نصهایؾ تا اػاتفادُ اص نصهاَى
داًکااي دس ػاار  %5هااَسد هقایؼااِ قااشاس گشفاات .کلیااِ
تشکیثااات اػااتفادُ ؿااذُ دس تشاتااش دٍ گًَااِ قاااسچی دس
هقایؼِ تا ؿاّذ دس ػار  %5داسای تفااٍت ه ٌایداسی
هیتاؿٌذ ٍ تیـتشیي هیضاى ؿذت تیواسی دس هیااًگیيّاا
هشتاَب تاِ ؿااّذ دس A. alternata ٍ A. solaniتاِ
تشتیة  15/48 ٍ 31/82هیلیوتش تَد .کوتشیي هیضاى تاشٍص
ؿذت تیواسی ًاؿی اص گًَِ قاسچ  A. solaniهشتَب تِ
سٍسا تیاع تا  4/66هیلیوتش تَد ٍ دس گًَِ قااسچ
 A. alternataهشتَب تِ داکًَیال تاا ؿاذت تیوااسی 1
تَد کِ ایي ًتایج تا یافتِ ّای ًصش اصفْاًی ٍ ّوکااساى
 )1389هراتقت داسدکِ ػاوَم سٍسا تایاع ٍ داکًَیال
تش سٍی ؿذت ّای تیواسی دس هحیط گلخاًِ تااثیشگازاس
اػت ؿکل ّای .)3 ٍ2
ً -2-2وکْبی هعذًی
ًتایج ًـاى داد کِ ًوک کلشیذ کلؼین تذلیل داسا تَدى
خاصیت گیاُ ػَصی تش سٍی گیاّاى ،غلظتّاای تااالتش
ایي ًوک ٍ اػتفادُ اص نى دس تشًاهِ دٍ تاس هحلَ پاؿای
تَصاایِ ًواایؿااَدً .تااایج ایااي پااظٍّؾ ًـاااى داد کااِ
غلظت 30هیلیگشم تش هیلیلیتش تا یک تاس هحلَ پاؿی دس
تشاتاش قااسچ  A. solaniداسای کااّؾ  %39/33تاَد دس
ٍاقاااط تاااالتشیي غلظااات هاااَسد اػاااتفادُ ا هاااَگی ٍ
عثذالقادس ً )2009یض دس نصهایـاات گلخاًاِ ای خاَد 30
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دسصاذ خلاَف کلشیاذ کلؼاین

هیلیگشم تش هیلی لیتش تَد کِ تا یک تاس اػاتفادُ اص ًواک

هیتَاى ًاؿی اص اختو

داسای کاّؾ تیواسی  %61/4تَد ٍ ایي تفااٍت ًتیجاِ سا

هصشفی داًؼت ؿکل.)2
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ترکیبات مورد آزمایش
ً A. alternata ٍ A. solaniوَدار ً - 5- 4وَدار ا رهت ابل ترکی ضیویایی بر هیساى رضذ گًَِ ّای ار

ضکل - 1ه ایسِ هیاًگیي هیساى رضذ هیسلیَم ار ّای هَرد آزهایص در ه ابل ترکیبات در آزهایطگاُ
هیاًگیي ّای دارای حرٍف هطترک از ًظر آهاری در سطح احتوال  %5بر اساس آزهَى داًکي تفاٍت هعٌیداری ًذارًذ.

اػتفادُ اص تیکشتٌات ػذین ًیض دس غلظت ّاای تااالتش

قاسچی  A. solaniؿذ ٍ ّوچٌیي کااّؾ  %70/33گًَاِ

ٍ ّوچٌیي تا دٍ تاس هحلَ پاؿی تش سٍی گیاّااى تاذلیل

قاااسچی  A. alternataؿااذُ اػاات کااِ ایااي ًتااایج تااا

پظهشدگی کِ دس ػر تشگْا ایجاد هی ؿَد ًیاض تَصایِ

یافتِ ّای یااصیکی ٍ ّوکااساى  )2011هراتقات داسد کاِ

ًویؿَد ٍ ا هَگی ٍ عثذالقادس  )2009تیـتشیي غلظات

تاااکتشی  Bacillus subtilisهَجااَد دس ایااي تشکیااة

اػتفادُ ؿذُ سا ّواًٌذ کلشیاذ کلؼاین  30هیلایگاشم تاش

داسای خاصیت تاصداسًاذگی اص سؿاذ اػات ؿاکل ّاای

هیلیلیتش تا یک تاس هحلَ پاؿی تَصایِ کاشدُ اًاذ کاِ

.)3ٍ2

ًتایج ایي تحقیق تا ایي سٍؽ دس هقاتل قااسچ A. solani
داسای  %46/33کااّؾ تیواااسی هایتاؿااذ دس حالیکااِ دس
نصهایـات ا هاَگی ٍ عثاذالقادس  )2009دس هقاتال ایاي
گًَِ قاسچ تِ تاصداسًذگی  %42/3سػیذُ اًذ ؿکل ّای 2
ٍ . )3
 -3-2تزکیب بیَلَصیک
تشکیااة تیَلَطیااک تاػاایلکغ دس غلظاات ّ %1وااشاُ
تَئیي تاعث کاّؾ  62/33دسصذی ؿذت تیوااسی گًَاِ

 -4-2رٍغي هیخک
تا تَجِ تِ ًتایج ،سٍغي هیخاک دس غلظات  %1تاعاث
کاّؾ  % 53/83ؿذت تیواسی گًَِ قااسچی A. solani
ؿاااذ دس حالیکاااِ ا هاااَگی  )2009دس ّوااایي غلظااات
کاّؾ %44/7ؿذت تیواسی گًَاِ قااسچی  A. solaniسا
گضاسؽ کشدُ اػت ٍ ایي اختو

هیتَاًذ تذلیل هتفااٍت

تَدى تَئیي  80هصشفی تاؿذ ؿکل ّای  .)3ٍ2هیضاى
ؿذت تیواسی دٍ قاسچ  A. alternata ٍ A. solaniدس

حویذی ٍ ّوکبراى
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گیاّاى ػیة صهیٌی دس هحیط گلخاًِ هَسد تشسػی قشاس

تاػیلکغ ٍ سٍغي هیخک عوٍُ تش ػاوَم ؿایویایی دس

گشفت .گًَِ  A. solaniدس هحایط طثی ای داسای قاذست

کٌتش لکِ هَجی ػیة صهیٌی ًاؿی اص A. ٍ A. solani

پاساصیتی تیـتشی اػت تٌاتشایي تاشای کٌتاش تیوااسی

 alternataاهیذتخؾ هیتاؿذ کِ ایي تا ًظاش ا هاَگی ٍ

ًاؿاای اص گًَااِ  A. solaniتااِ غلظاات تیـااتشی اص

عثذالقادس  ،)2009ا هَگی  ٍ )2009یاصیکی ٍ ّوکاساى

تشکیثات ًیاص اػات .تاِ طاَسکلای ًتاایج حاصال اص ایاي

 )3122هراتقت داسد.

پااظٍّؾ ًـاااى داد کااِ اػااتفادُ اص تیکشتٌااات ػااذین،
35
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 هجلاِ پاظٍّؾ دس علاَم. A. solani  تااثیش ػاِ ًاَر اػااًغ گیااّی سٍی سؿاذ قااسچ. 1391،نقا تاتا گلای م ٍ تْاذاد ا
. 48 تا45 صفحِ ّای،8  جلذ،کـاٍسصی
678 . ًـاش نییاظ،ِ تشجوا. تیواسیؿٌاػای گیااّی.1389 ،ٍ ٍ هیٌاػیاى

 سحیویاى، تٌیّاؿوی ض، اؿکاى م،ایضدپٌاُ ک
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Abstract
Early blight is one of the most common and important disease that causes damage to most
Solanaceos plants. At the present time, the most practicable way of control of the disease is using
fungicides. Due to the importance of alternarios and excessive use of chemical compounds, this
study was conducted to evaluate the effectiveness of non-toxic compounds in controlling the disease
and comparing them with common fungicides. In this study, the effect of NaHCo3, CaCl2 salts,
biological compound of Bacillex, clove oil, Rovral Ts and Dakonil fungicides on growth of fungal
species Alternaria solani and A. alternata
greenhouse have

in vitro and the disease severity of resulting them in

been investigated. The results showed that all the compounds inhibited the

mycelium growth of two species of fungi in vitro except Daconil. The maximum growth inhibition
was done with Rovral Ts and sodium bicarbonate at concentration of 30 ppm and 35 mg/ ml
respectively. Greenhouse experiments indicated that tested compounds were effective in the disease
severity reduction. Maximum reduction of disease severity in greenhouse

due to Rovral Ts,

Daconill, sodium bicarbonate, calcium chloride, Bacillex and clove oil were 33/88, 93, 33/92, 93,
33/70 and 74%, respectively.
Keywords: Fungicide , Alternaria solani, Alternaria alternata, Early blight.

