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چکیده
 ایجاد شده و از گستردهترین بیماریهای انگور در دنیا و ایران بههErysiphe necator بیماری سفیدک پودری انگور بهوسیلۀ قارچ
، تاکستان در سه شهرسهتان زابهل30  بررسی پیشرفت زمانی همهگیری این بیماری بهوسیلۀ ارزیابی دادههای مربوط به.شمار میرود
 بازدیدهای میدانی از تاکستانها جهت ثبت. انجام شد1396-97  و1395-96 زهک و هامون از منطقۀ سیستان و طی دو سال زراعی
 منحنهی.داده های مربوط به وقوع و شدت بیماری از زمان شروع رشد گیاه تا زمان برداشت محصول بهصورت هفتگهی انجهام شهد
 الگلوجسهتیک و گهومپرتز بررسهی، لوجستیک، تکمولکولی،تغییرات زمانی این بیماری در تاکستانها با استفاده از مدلهای خطی
معیهار محاسهبات

( و انحهراaR2)  ضریب تبیین تصحیحشده،(R2) شدند و مدل ها بر اساس پارامترهای آماری نظیر ضریب تبیین

 برای سهه متغیهر میهزان وقهوع، نتایج نشان دادند که درمجموع دو سال زراعی.( مقایسه شدند و بهترین مدل انتخاب گردیدSEE)
 درصهد همههگیهری98/33  و100 ،100  مدل تکمولکولی بهه ترتیهب بها، شدت آلودگی برگها و شدت آلودگی خوشهها،بیماری
 محاسهبه و بهر ایهن90/27  و89/60 ،91/64  ضریب تبیین این مدل برای سه متغیر فوق به ترتیهب. برازش داشته است، موردمطالعه
 این مدل بهعنوان مناسبترین مدل جهت توصیف روند پیشرفت این بیماری در شرایط تاکستانهای منطقۀ سیسهتان انتخهاب،اساس
( در سطح تاکستانها نیز برای هر سه متغیر فهوقrm)  میانگین نرخ سرانه افزایش این بیماری، همچنین درمجموع دو سال زراعی.شد
. این پژوهش برای نخستین بار در سطح منطقۀ سیستان و ایران انجام میشود. بوده است0/005  و0/004 ،0/016 به ترتیب
. مدل تکمولکولی، مدلهای اپیدمیولوژیکی رشد،Erysiphe necator ،(Vitis vinifera L.)  انگور:واژههای کلیدی
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Grape powdery mildew (GPM), caused by plant pathogenic fungus Erysiphe necator, is the most widespread
disease of the grapevine worldwide, including Iran. Temporal analysis of disease epidemics was carried out by
evaluating GPM in 30 vineyards in three cities of the Sistan region, including Zabol, Zahak, and Hamoon during
2017 and 2018. Field survey of vineyards to record disease incidence (I) and severity (S) was started from plant
growth onset to harvest time, in a weekly program. Disease progress curves (DPCs) were evaluated by
mathematical growth models including linear, monomolecular, logistic, log-logistic, and Gompertz, and their
goodness of fit determined based on statistics such as the coefficient of determination (R2), adjusted R2 (aR2), and
the standard error of estimates (SEE). Results showed that in total two years, for three variables of disease
including disease incidence, leaf disease severity, and fruit disease severity, the monomolecular model was fitted
with 100, 100, and 98.33% of the studied epidemics, respectively. Means R 2 of this model for three disease
variables were calculated 91.64%, 89.60%, and 90.27%, respectively, and this model was selected as the most
appropriate for describing GPM progress in the Sistan region for the two studied years . Also, in a total of two
years rates of increase (rm) per unit of disease in the vineyards for three disease variables were 0.016, 0.004, and
0.005, respectively. This research is conducted for the first time in the region of Sistan and Iran.
Keywords: Grapevine (Vitis vinifera L.), Erysiphe necator, epidemiological growth model monomolecular model.
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مقدمه
انگور ) (Vitis vinifera L.یکی از مهمترین میوههاای
گرمسیری در دنیا است و اعتقاد بر ایان اسات کاه از
صدها سال پیش در بیشتر نقاط دنیا کشت میشاده
اساات ) .(Karbalaei khiavi et al., 2012بیماااری
سافیدک پاودری انگاور باهوسایلۀ قاار Erysiphe
 {(Schwein), 1834} necatorایجاد میشود که انگل
اجباری تمام ارقام انگور بوده و یکای از مخار تارین
بیماریهای انگور در دنیا به شمار میرود .(Miclot et
) al., 2012این بیماری برای نخستین باار از ایاران در
سااال  1325گاارارگ گردیااد؛ درحااا یکااه بیشااتر
موسااتانهااااای ایاااران آ ااوده باااه ایاان بیمااااری
بودهاند ) .(Behdad, 1988در اثر ابتال به این بیمااری،
تمام قسمتهای گیاه تحت تأثیر قرار گرفته و عالیمی
مانند پیچیدگی برگها ،ضعیف شدن ساقهها ،ممانعت
از جوانهزنی ،کاهش کیفیات و بازارپساندی محصاول،
افرایش هرینۀ تو یاد و خساار اقتصاادی باا ایجااد
مایشاود (Singh et al., 2017; Calonnec et al.,
) .2004; Behdad, 1988انگااور رقاام یاااقوتی یکاای از
مهمترین ارقام انگور در سطح کشور بوده و در منااق
مختلف کشور ازجمله مناق سردسیر و معتدل کشور
و همچناین منااق گارم و نیماه گارم کشاور کشات
میشود ( .)Shahrokhnia & Karami, 2017ایان رقام
زودرستاارین رقاام انگااور در سااطح کشااور اساات کااه
خاستگاه اصلی آن منطقۀ سیستان بوده و کشت و کاار
آن در این منطقه از دیرباز انجام میگرفته اسات .ایان
محصول ،اقتصادیتارین محصاول باا ی ایان منطقاه
محسو شده و سهم بسرایی در ا گوی کشات در ایان
منطقه دارد .منطقۀ سیستان ،یکی از کانونهای اصالی
تو یااد انگااور یاااقوتی در کشااور محسااو ماایشااود
) .(Kohkan et al., 2017در سال زراعی  ،1395استان
سیستان و بلوچستان با دارا بودن  3857/1هکتار (1/2
درصااد) سااطح زی ار کشاات محصااول انگااور ،در رتبااه
هجاادهم کشااوری و همچنااین از حااا میااران تو یااد
محصول انگور با دارا بودن میران تو ید  28988/1تان
( 0/8درصد) در رتبه بیستم کشوری قرار داشته اسات
( .)Agricultural Statistics, 2017در پااهوهشهااای

اپیدمیو وژیک ،هدف اصلی درک بیشتری از چگاونگی
توسعۀ بیماری در یک جمعیت گیااهی و نحاوة تحات
تااأثیر قاارار گاارفتن آن توسا سااایر عواماال و برخاای
راهبردهااای ماادیریتی اساات ).(Cooke et al., 2006
معمااولتاارین ابرارهااای ریاضاای اسااتفادهشااده در
اپیدمیو وژی بیماریهای گیااهی شاامل منحنایهاای
پیشااارفت زماااانی ،معااااد دیفرانسااایلی ،ساااطح
منحنااایهااااای پیشاااارفت بیماااااری ) (AUDPCو
شاابیهسااازیهااای کااامویوتری هسااتند (Contreras-
) .Medina et al., 2009همهگیری بیماریهای گیاهی
م ایتواننااد بااهوس ایلۀ تجری اهوتحلی ال گسااترگ ایاان
بیماریها در واحد زمان مطا عه شوند که به ایان ناو
تجریه وتحلیل بیماری در واحد زماان ،تجریاهوتحلیال
زمانی بیماری ) (temporal analysisمیگویند & (Campbell
 ., 1990)Maddenدر کاال هاادف اصاالی در ایاان گونااه
پهوهشها ،تعیین شباهتها و اختالفا بین همهگیری
بر اساس قبیعت یا رفتار منحنیهای پیشرفت بیماری
و بررسی عناصری مانند سرعت یا نرخ افرایش بیمااری
به عنوان عوامل تأثیرگذار در قول دورة همهگیری یک
بیماااری اساات .اگاار مقاادار بیماااری موجااود در یااک
جمعیت گیاهی در چندین زمان مختلف ارزیابی شاده
باشد نتایج به دست آمده میتوانند به صور مجموعه ای
تحت عنوان منحنی پیشرفت بیماری ارایه شاوند .ایان
منحنیها میتوانند پویایی همهگیری را در واحد زماان
نشان دهند ) .(Agrios, 2005این منحنیهای پیشرفت
بیماری که نمودارهایی از میران تراکم بیماری در برابر
برخی مقیاس های زمانی هستند «امضای همهگیاری»
نام دارند و تلفیقی از تأثیر متقابل ساه عامال میرباان،
بیمارگر و تأثیرا محیطی در قول یک هماهگیاری را
ارایه میدهند و همچنین امکان تجریهوتحلیل ،مقایسه
و فهم همهگیاری بیمااریهاای گیااهی را نیار فاراهم
میکنند ) .(Bowers & Kinkel, 1997برای پیشبینی
نحوة توسعۀ یک بیمااری در قاول زماان ،اساتفاده از
مدلسازیهای ریاضی ضروری است ).(Bowen, 1997
این مدلهاا مایتوانناد بارای پایشبینای توساعۀ
متوس بیماری و ارزیابی راهبردهای مدیریتی سودمند
واقا شااوند ) .(Calonnec et al., 2009تاااکنون
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پهوهشگران متعددی جنبههای مختلف اپیدمیو وژی
بیماری سفیدک پودری انگور را بررسی کردهاند (Sall,
1980; Halleen & Holz, 2001; Gadoury et al.,
2001; Calonnec et al., 2006; Calonnec et al.,
;2009; Moyer et al., 2010; Gadoury et al., 2012
& Karbalaei Khiavi et al., 2012; Fathi
) .Karbalaei-Khiavi, 2012هدف از انجام این بررسی،

تحلیل پیشرفت زمانی بیماری و تعیین بهترین مادل
اپیدمیو وژیکی که بیشترین بارازگ را باا هماهگیاری
مربوط به میران وقو و شاد آ اودگیهاای برگای و
خوشهای ناشی از بیمااری سافیدک پاودری انگاور در
سطح تاکستانها و شهرستانهاای منطقاۀ سیساتان
دارد ،است.
مواد و روشها
یادداشت برداری داده های مربوط بوپ شیفور ت
میزان وقطع و شدت بیماری
این پهوهش در سه شهرستان منطقۀ سیستان شاامل
شهرستانهای زابل ،زهک و هامون و در قی دو ساال
زراعی  1395-96و  1396-97انجام شد .در هر سال
در هر شهرستان  10تاکستان و مجموعاً برای دو سال
تعداد  30تاکستان بازدید شادند .رقام انگاور در تماام
تاکستان های تحت بررسی ،از نو یااقوتی قرمار باوده
اسات.در هار ساال بازدیادهای مانمم و هفتگای از
تاکسااتانهااا از ابتاادای فااروردینماااه شاارو و ثباات
دادههای مربوط به بیماری از زماان شارو عالیام تاا
زمان برداشت محصول در خردادماه انجام شاد .در هار
بازدید در هر تاکستان ،سه متغیر مرباوط باه بیمااری
شامل وقو بیماری (درصد درختچه های آ وده) ،شد
آ ودگی برگ (تعداد برگهای آ وده در هر درختچاه) و
شد آ ودگی خوشه (تعداد خوشههاای آ اوده در هار
درختچه) بررسی شدند .در او ین بازدید ،درختچه های
کشت شده در ردیف های یاک ،ساه ،پانج ،هفات و ناه
بهصور یاکدرمیاان (درمجماو  5ردیاف) و در هار
ردیف  10درختچه به صور یک درمیان (درمجمو در
هر تاکستان  50درختچه) جهت انجام یادداشت برداری
انتخا شادند (تغییریافتاه از .)Salman et al., 2011
درصد وقو بیمااری ( )Disease Incidenceبارای هار
تاکستان از معاد ۀ  I=∑x/Nبه دست میآید که در این
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معاد ااه x ،تعااداد درختچااۀ آ ااوده و  Nتعااداد کاال
درختچاههاای موردبررسای اسات ( Cardoso et al.,
 .)2004درصد شد بیماری ) (Disease Severityنیار
بر اساس روگ  )1987) Voytovichارزیابی و محاسابه
میشود .بدین صور در هر بازدید ،تعداد  150بارگ و
 30خوشه از هر درختچۀ انگاور آ اوده موجاود در هار
تاکستان بررسی شده و سوس درصاد شاد آ اودگی
روی برگها و خوشههای انگور بر اساس درصد پوشش
زخم های موجود به کل نواحی برگ و خوشاه ارزیاابی
شد .نمرهدهی درجۀ بیماری از  0تا  5است کاه در آن
 :0فاقد عالیام و دارای آ اودگی  0درصاد :1 ،آ اودگی
بین  0/1تا  5درصد :2 ،آ ودگی بین  5/1تا  10درصد،
 :3آ ودگی بین  10/1تاا  25درصاد :4 ،آ اودگی باین
 25/1تا  50درصاد و  :5آ اودگی باین  50/1تاا 100
درصد محسو میشود .متغیر دیگری باه ناام شاد
متوس بیماری ( )MSنیر برای هر تاکستان با استفاده
از معاد ۀ  MS=∑xi×ni/Nمحاسبه گردیاد کاه در ایان
معاد ه  xiبه معنی درجۀ شد بیمااری ni ،باه معنای
تعداد درختچۀ بیمار با هر درجۀ بیمااری و  Nنیار باه
معناای تعااداد کاال درختچااههااای موردبررس ای اساات
( .)Cardoso et al., 2004همچنااین ساایر اقالعااا
زراعی و مدیریتی مربوط به هر تاکستان مانند مساحت
کل باغ ،نو رقم ،سن تاکستان ،میران تو یاد محصاول
در سال گذشته ،انجام یا عادم انجاام هارس در اواخار
فصاال گذشااته ،تعااداد دفعااا آبیاااری ،نااو و میااران
قار کش مصرفی و تعداد دفعا سمپاشی در فرمهاای
خاصی تحت عنوان شناسنامههای زراعی تاکستان ثبت
گردیدند.
ترسیم و تجزیپوتحلیل منحنیهای شیفر ت
بیماری با استفاده از مدلهای رشد
در ابتدا نمودارهای مقادیر مرباوط باه درصاد وقاو و
شد آ ودگیهای برگی و خوشهای در مقابل زمان باه
تفکیک ساال ،شهرساتان و تاکساتان ترسایم گردیاد.
سوس نمودارهای به دست آماده باا اساتفاده از تجریاۀ
رگرسیون خطی با مدل هاای اپیادمیو وژیکی مختلاف
شامل خطای ،تاکمو کاو ی(ln [1/(1-y)]= ln [1/(1-
) ،yo)]+rMtوجساتیک (ln [y/(1-y)]= ln [yo/(1-
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) ،yo)]+rLtگ وجساتیک =])[yo/(1-ln (ln[y/(1-y
(t)])yo)]+rLL[lnو گاومورتر (-ln [-ln(y)]= -ln [-

) ln(yo)]+rGtبه عنوان معاد ه های پیش بینیشده برای
مقایسۀ آماری دادههای واقعی تبدیل شده بارازگ داده
شااادند ;(Soto-Estrada & Adaskaveg, 2004
) .Aghajani et al., 2010در ایان معااد  :y ،مقادار
بیماااری :t ،زمااان :yo ،ثاباات انتگاارال (معااادل مقاادار
بیماری در زمان صفر) و  rLL ،rL ،rMو  rGنرخ افارایش
سرعت بیماری باه ترتیاب بارای مادل تاکمو کاو ی،
جستیک ،گ جستیک و گاومورتر هساتند .انتخاا
بهترین مدل برای توصیف پیشرفت زماانی بیمااری در
هر شهرستان ،بر اساس آماره های ضریب تبیاین (،)R2
ضااریب تبیااین تصااحیحشااده ) (aR2و انحااراف معیااار
محاسبا ) (SEEانجام شد ( Campbell & Madden,
 .)1990تجریه وتحلیلهای آماری و ترسیم نمودارها باا
استفاده از نرمافرار Stat Graphics, Centurion XVII,
( Version 17.2.00شرکت  )StatPointانجام شد.
نتایج
نتایج کلی بهدستآمده از تجریۀ رگرسایون خطای
دادههااای مربااوط بااه مقااادیر وقااو و شااد آ ااودگی
برگها و خوشهها و برازگ آنها با استفاده از مدلهای
اپیدمیو وژیکی رشد نشان داد کاه درمجماو دو ساال
زراعاای اول و دوم ،باار اساااس ضااریب تبیااین ( )R2و
ضریب تبیین تصحیح شده داده ها ) ،(aR2همۀ مدل هاا
توانسااتند پیشاارفت بیماااری را تااا حااد بساایار بااا یی
توصیف نمایند؛ اماا بار اسااس آماارههاای رگرسایون
خصوصاااً انحااراف معیااار دادههااا ) ،(SEEبهتاارین و
قویترین توصیف از همهگیاریهاای ایان بیمااری در
قول زمان توس مدل تکمو کو ی ارایه گردیده اسات
(جدول  .)1نتایج بهدستآمده نشان داد که درمجماو
دو سال زراعای ،بارای هار ساه متغیار میاران وقاو
بیماری ،شد آ ودگی برگ و شد آ اودگی خوشاه،
مدل تکمو کو ی به ترتیب باا دادههاای  100 ،100و
 98/33درصد تاکستانها جهت توصیف همهگیری این
بیماری برازگ داشته است .همچنین میانگین ضاریب
تبیین ( )R2ایان مادل بارای دادههاای بارازگ یافتاه

مربااوط بااه متغیرهااای فااو درمجمااو هاار دو سااال
موردبررسی به ترتیب برابر با  89/60 ،91/64و 90/27
بوده است (جدول  .)1بار ایان اسااس و درمجماو دو
سال موردبررسی ،مدل تکمو کو ی بهعنوان قویترین
مدل برازگ یافته با همهگیریها هر سه متغیر میاران
وقو  ،شد آ ودگی برگ و شد آ اودگی خوشاه در
سااطح منطقااۀ سیسااتان انتخااا شااد .نتااایج کلاای
بهدستآمده از تجریۀ رگرسیون خطی دادههای مربوط
به مقادیر وقو و شد آ ودگی برگهاا و خوشاههاا و
برازگ آنها باا هرکادام از پانج مادل اپیادمیو وژیکی
رشد در سطح شهرستانها نیار نشاان دادناد کاه ایان
مدل برای هر سه متغیار بیمااری ،دارای بارازگ 100
درصدی با دادههای مربوط به همهگیری بیماری باوده
است .درمجمو دو سال موردبررسی ،میانگین ضاریب
تبیین ( )R2دادههای برازگ یافته با این مدل برای هار
سه متغیر فو به ترتیب برای شهرستان زابال ،89/72
 89/26و  ،92/83بااارای شهرساااتان زهاااک ،93/09
 89/66و  94/70و باارای شهرسااتان هااامون ،97/12
 93/68و  93/48محاسبه گردید (جدول  .)2همچنین
نتایج بهدستآمده از رگرسیون خطی دادهها در سطح
تاکساتانهاای هار شهرساتان نیار نشاان دادناد کاه
درمجمااو دو سااال زراعاای موردمطا عااه ،ماادل
تکمو کو ی برای هر سه متغیر میاران وقاو  ،شاد
آ ودگی برگ و شاد آ اودگی خوشاه باه ترتیاب باا
دادههای  100 ،100و  93/33درصد کل تاکستانهای
موردمطا عه ،برازگ داشته است .بر اسااس شایبخا
تأییدشده مدل تکمو کاو ی در بررسای منحنایهاای
پیشرفت این بیماری در منطقۀ سیستان ،در ساال اول
در خصوص متغیر میران وقو بیماری ،شهرستانهاای
زابل (متوس  )0/017و زهاک (متوسا  ،)0/016در
خصوص متغیر شد آ اودگی بارگ ،شهرساتان هاای
زهک (متوس  )0/004و هاامون (متوسا  )0/003و
در خصااوص متغیاار شااد آ ااودگی خوشااه نیاار
شهرسااتانهااای زاباال (متوساا  )0/006و هااامون
(متوس  )0/005به ترتیب دارای بیشترین و کمتارین
نرخ پیشرفت آ ودگی به ازای هر واحد بیمااری بودناد.
در سال زراعی دوم نیر از حا شیب خ این مادل در
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خصوص متغیر میران وقاو بیمااری ،شهرساتانهاای
زابل (متوسا  )0/0165و زهاک (متوسا ،)0/0162
در خصوص متغیر شد آ ودگی برگ ،شهرستانهاای
زابل (متوس  )0/0047و زهک (متوسا  )0/0049و
در خصااوص متغیاار شااد آ ااودگی خوشااه نیاار
شهرسااتانهااای زاباال (متوساا  )0/006و هااامون
(متوس  )0/004به ترتیب دارای بیشترین و کمتارین
نرخ توسعۀ بیماری در سطح منطقۀ سیستان باودهاناد.
نمودار منحنیهای پیشرفت زمانی وقو بیماری ،شد
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آ ودگی برگ و شد آ اودگی خوشاه باه تفکیاک دو
سال زراعی در شکل  1قابل مشااهده اسات .معااد
خطی مرباوط باه بهتارین مادل انتخاا شاده جهات
توصیف همهگیریهای وقو بیمااری ،شاد آ اودگی
برگ و شد آ ودگی خوشه ناشی از بیماری سافیدک
پودری انگور به تفکیاک دو ساال اجارای پاهوهش در
جدول  3و به تفکیاک شهرساتانهاا در هار ساال در
جدول  4ارایه گردیدههاند.

جدول  .1خالصۀ آمارههای تجریۀ رگرسیون خطی برای برازگ مدلهای مختلف رشد با دادههای مربوط به میران وقو بیماری،
شد آ ودگی برگ و شد آ ودگی خوشه ناشی از بیماری سفیدک پودری انگور به تفکیک سال در منطقۀ سیستان
Table 1. Summary of linear regression analysis statistics to fit different growth models with data of
disease incidence, leaf disease severity, and fruit disease severity caused by grape powdery mildew
seprated by year in the Sistan region
Disease incidence
Year

2017

2018

Fruit disease severity

Leaf disease severity

Model

)R2 (%

)aR2(%

SEE

)R2 (%

)aR2(%

SEE

)R2 (%

)aR2(%

SEE

Linear

89.47

89.42

5.6863

83.15

83.07

2.6718

88.07

88.01

3.0488

Monomolecular

91.32

91.28

0.0822

83.55

83.47

0.0304

88.64

88.59

0.0342

Logistic

84.26

84.17

4.4297

77.89

77.79

0.3191

68.36

68.19

0.6550

Log-logistic

93.62

93.58

0.1764

88.80

88.75

2.1780

91.54

91.50

2.5680

Gompertz

88.56

88.50

2.6718

80.53

80.44

0.1186

78

77.89

0.1850

Linear

90.48

90.43

5.1952

95.56

95.54

1.4134

92.27

92.23

2.1864

Monomolecular

91.97

91.93

0.0762

95.65

95.63

0.0161

91.90

91.86

0.0257

Logistic
Log-logistic
Gompertz

86.84
93.58
90.02

86.78
93.55
89.97

0.3060
4.2646
0.1556

89.23
94.88
92.84

89.18
94.86
92.81

0.2360
1.5185
0.0751

74.79
92.30
84.84

74.67
92.27
84.77

0.6186
2.1843
0.1559

جدول  .2خالصۀ آمارههای تجریۀ رگرسیون خطی برای برازگ مدلهای مختلف رشد با دادههای مربوط به میران وقو بیماری،
شد آ ودگی برگ و شد آ ودگی خوشه ناشی از بیماری سفیدک پودری انگور به تفکیک سه شهرستان در منطقۀ سیستان
Table 2. Summary of linear regression analysis statistics to fit different growth models with data of
disease incidence, leaf disease severity, and fruit disease severity caused by grape powdery mildew
seprated by three cities in the Sistan region

2018

2017

Year

Variable

Model

Disease incidence

Linear

R2
)(%
88.48

Zabol
aR2(%
)
88.31

6.06

Disease incidence

Monomolecula
r
Logistic

90.85

90.72

0.08

83.62

83.38

0.37

85.53

Disease incidence

Log-logistic

93.70

93.60

4.48

94.28

94.20

Disease incidence

Gompertz

87.83

87.65

0.18

89.55

89.40

Disease incidence

SE
E

R2
)(%
90.37

Zahak
aR2(%
)
90.23

5.55

91.91

91.79

0.08

85.31

0.35

87.81

SE
E

Hamoon
aR2(%
R2
)
)(%
94.12
94.20

4.17

96.44

96.38

0.05

87.63

0.32

SE
E

4.27

97.35

97.31

2.82

0.17

92.94

92.84

0.13

Disease incidence

Linear

86.71

86.51

6.18

92.97

92.86

4.55

96.29

96.24

3.24

Disease incidence

Monomolecula
r
Logistic

88.59

88.42

0.09

94.27

94.18

0.06

97.81

97.77

0.03

82.47

82.22

0.35

89.76

89.61

0.27

92.63

92.52

0.22

Disease incidence

Log-logistic

91.96

91.84

4.80

95.39

95.32

3.68

97.71

97.68

2.54

Disease incidence
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0.10

95.82

2.34

88.53

92.52

88.70

2.60

81.55

Gompertz

Disease incidence

82.93

83.18

Linear

81.81

82.07

0.02

83.73

83.97

0.32

77.59

77.91

0.32

75.94

76.29

Monomolecula
r
Logistic

93.06

2.10

87.97

88.14

1.97

90.40

90.54

Log-logistic

85.53

85.74

0.11

79.58

79.87

0.12

79.15

79.45

Gompertz

0.90

98.29

98.31

1.04

97.56

97.60

1.63

93.67

93.76

Linear

0.01

98.04

98.07

0.01

97.21

97.25

1.01

94.47

94.55

0.17

93.90

93.99

0.19

92.73

92.84

0.28

83.81

84.05

Monomolecula
r
Logistic

1.43

95.74

95.80

1.46

95.24

95.31

1.18

96.67

96.72

Log-logistic

0.05

96.87

96.91

0.05

95.98

96.04

0.09

88.47

88.63

Gompertz

2.98

89.16

89.31

2.41

91.72

91.84

2.62

91.34

91.47

Linear

0.03

89.97

90.02

0.02

92.35

92.46

0.02

92.36

92.47

0.33

74.46

74.89

0.68

76.21

76.56

0.63

68.67

69.15

Monomolecula
r
Logistic

2.38

93.07

93.17

2.04

94.08

94.17

1.87

95.57

95.64

Log-logistic

0.12

78.54

78.90

0.17

84.06

84.29

0.17

80.26

80.56

Gompertz

1.40

96.92

96.97

1.18

97.26

97.30

2.21

92.94

93.04

Linear

0.01

96.90

96.95

0.01

96.89

96.93

0.02

93.09

93.19

0.58

77.34

77.67

0.47

82.56

82.81

0.73

69.16

69.61

Monomolecula
r
Logistic

1.45

96.69

96.73

1.54

95.33

95.40

1.98

94.30

94.38

Log-logistic

0.13

88.10

88.28

0.11

91.20

91.33

0.18

81.72

81.99

Gompertz

Leaf disease
severity
Leaf disease
severity
Leaf disease
severity
Leaf disease
severity
Leaf disease
severity
Leaf disease
severity
Leaf disease
severity
Leaf disease
severity
Leaf disease
severity
Leaf disease
severity
Fruit disease
severity
Fruit disease
severity
Fruit disease
severity
Fruit disease
severity
Fruit disease
severity
Fruit disease
severity
Fruit disease
severity
Fruit disease
severity
Fruit disease
severity
Fruit disease
severity

0.02

89.13

89.29

0.02

0.28

82.49

82.75

1.83

92.96

0.10

( ناشی ازC) ( و شد آ ودگی خوشهB)  شد آ ودگی برگ،(A) نمودارهای منحنی پیشرفت زمانی وقو بیماری.1 شکل
96-97  و95-96 بیماری سفیدک پودری انگور به تفکیک دو سال
Figure 1. Diagrams of disease incidence (A), leaf disease severity (B), and fruit disease severity (C)
progress curves of grape powdery mildew separated by two years 2017 and 2018

2018

86.10

2.63

2017

85.89

81.82

2018

92.62

0.18

2017

95.88

0.13
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 معاد.3 جدول

 شد آ ودگی برگ و شد آ ودگی،مربوط به مدل تکمو کو ی برای توصیف همهگیریهای وقو بیماری
خوشه در اثر بیماری سفیدک پودری انگور به تفکیک سال در منطقۀ سیستان

Table 3. Equations of monomolecular model to describe epidemics of disease incidence, leaf disease
severity, and fruit disease severity caused by grape powdery mildew seprated by year in the Sistan region
R2 (%)
91.32

Equation
Ln[1/(1-y)]=(0.0166328)t+(-0.28455)

Variablr

Year

Disease incidence

2017

91.97

Ln[1/(1-y)]=(0.0161578)t+(-0.22151)

Disease incidence

2018

83.55

Ln[1/(1-y)]=(0.00427794)t+(-0.04617)

Leaf disease severity

2017

95.65

Ln[1/(1-y)]=(0.00474985)t+(-0.06893)

Leaf disease severity

2018

88.64

Ln[1/(1-y)]=(0.00597332)t+(-0.12854)

Fruit disease severity

2017

91.90

Ln[1/(1-y)]=(0.005427)t+(-0.10751)

Fruit disease severity

2018

 شد آ ودگی برگ و شد آ ودگی،مربوط به مدل تکمو کو ی برای توصیف همهگیریهای وقو بیماری
خوشه در اثر بیماری سفیدک پودری انگور به تفکیک سه شهرستان در منطقۀ سیستان

 معاد.4 جدول

Table 4. Equations of monomolecular model to describe epidemics of disease incidence, leaf disease
severity, and fruit disease severity caused by grape powdery mildew seprated by three cities in the Sistan
region
R2(%)

Equation

90.85

Ln[1/(1-y)]=(0.017444)t+(-0.278585)

Disease incidence

2017

88.59

Ln[1/(1-y)]=(0.0165949)t+(-0.19623)

Disease incidence

2018

91.91

Ln[1/(1-y)]=0.0169329)t+(-0.299187)

Disease incidence

2017

94.27

Ln[1/(1-y)]=(0.0164072)t+(-0.24055)

Disease incidence

2018

96.44

Ln[1/(1-y)]=(0.0163955)t+(-0.315206)

Disease incidence

2017

97.81

Ln[1/(1-y)]=(0.0162643)t+(-0.26261)

Disease incidence

2018

83.97

Ln[1/(1-y)]=(0.00432996)t+(-0.0389863)

Leaf disease severity

2017

94.55

Ln[1/(1-y)]=(0.00472543)t+(-0.05685)

Leaf disease severity

2018

82.07

Ln[1/(1-y)]=(0.003898)t+(-0.0414907)

Leaf disease severity

2017

97.25

Ln[1/(1-y)]=(0.00474929)t+(-0.07459)

Leaf disease severity

2018

89.29

Ln[1/(1-y)]=(0.00468096)t+(-0.0622539)

Leaf disease severity

2017

Variable

Year

89.07

Ln[1/(1-y)]=(0.00493192)t+(-0.08289)

Leaf disease severity

2018

92.47

Ln[1/(1-y)]=(0.00644477)t+(-0.127037)

Fruit disease severity

2017

93.19

Ln[1/(1-y)]=(0.00606521)t+(-0.11333)

Fruit disease severity

2018

92.46

Ln[1/(1-y)]=(0.00571578)t+(-0.134037)

Fruit disease severity

2017

96.93

Ln[1/(1-y)]=(0.00497685)t+(-0.10332)

Fruit disease severity

2018

90.02

Ln[1/(1-y)]=(0.00609255)t+(-0.139431)

Fruit disease severity

2017

96.95

Ln[1/(1-y)]=(0.00556637)t+(-0.11916)

Fruit disease severity

2018

، شد آ اودگی بارگ و شاد آ اودگی خوشاه، وقو
 بار96-97  و95-96 نشان دادند که در قای دو ساال
 ضریب تبیین تصحیحشاده، (R2) اساس ضریب تبیین
 ماااادل،( دادههاااااSEE) ( و انحااااراف معیااااارaR2)
 بهترین و قویترین مدل جهت توصیف و،تک مو کو ی

City
Zabol

Zahak

Hamoon

Zabol

Zahak

Hamoon

Zabol

Zahak

Hamoon

بحث
نتایج بهدستآمده از تجریۀ رگرسیون خطی در ارزیابی
مدل های مختلف اپیدمیو وژیکی رشد جهات توصایف
،منحنیهای پیشرفت بیماری در سه سطح شامل سال
شهرستان و تاکستان و سه متغیر بیماری شامل میران

100

نصیر پور و همکاران تحلیل زمانی پیشرفت همهگیریهای بیماری سفیدک پودری انگور در...

مطا عۀ همهگیری بیماری سافیدک پاودری انگاور در
منطقۀ سیستان بوده است .در پهوهشهاای متعاددی
مانند بررسی تجریۀ زمانی همهگیریهای ناشی از زنگ
معمو ی در ذر ) ،(Alemayehu et al., 2017بررسی
ا گااوی پیشاارفت زمااانی پهمردگاای ناشاای از قااار
 Ceratocystisدر اکا یوتوس )،(Ferreira et al., 2013
تجریۀ زمانی پیشرفت بیماری پوسیدگی ذ اا ی سایاه
ریشه ناشی از قاار  Macrophomina phaseolinaدر
درختان کاج ) ،(Arias et al., 2013بررسای پیشارفت
بیماااری سااوختگی باارگ بااادام ناشاای از باااکتری
،(Sisterson et al., 2012) Xylella fastidiosa

مقایسه و بررسی ا گوی پیشرفت زمانی دو همهگیاری
Sclerotinia
از پهمردگیهای کاهو ناشای از دو قاار
 minorو S. sclerotiorum

(Hao & Subbarao,

) ،2005تجریۀ زمانی و کمای هماهگیاریهاای زناگ
هلاو ) ،(Soto-Estrada & Adaskaveg, 2004بررسای
ا گوی زمانی پیشارفت هماهگیاری پهمردگای خا ادار
بااادامزمیناای ) (Camann et al., 1995و بررساای
پیشرفت زمانی همهگیریهای که برگی یونجه و شبدر
سااافید ) ،(Olanya & Campbell, 1990مااادل
تکمو کاو ی باهعناوان بهتارین مادل بارای توصایف
پیشرفت زمانی همهگیریها معرفی شده اسات .مادل
تکمو کاو ی بارای توصایف پیشارفت بیمااریهاایی
استفاده میشود کاه در آنهاا گساترگ ثانویاهایای از
بیماااارگر در قاااول فصااال زراعا ای وجاااود نااادارد،
بهعبار دیگر یعنی بیماری تکچرخه است .(Nutter,
) 2007درصورتیکه بیماری سفیدک پودری انگور یک
بیمااری چندچرخاه باوده ;(Calonnec et al., 2008
) Heffer et al., 2006و دارای دو گسااترگ او یاه و
ثانویاه در ساطح تاکساتان اسات(1978) Bulit & .
 Lafonگرارگ داده اند که عامل او یۀ شرو همهگیری
بیماری سفیدک پودری انگور ،میسایلیوم هاای داخال
جوانههای در حال خوا و یاا آسکوساوورها در داخال
کلیستوتسیومها هستند .از قرفی با توجاه باه چرخاۀ
زناادگی قااار عاماال ایاان بیماااری ،پااس از شاارو
فعا ی اتهااای رشاادی گیاااه و شاارو رشااد و توسااعۀ
مسیلیومهای قارچی داخل جوانههای آ وده (گساترگ
او یه) ،از جوانه زنی ایان میسالیومهاا ،کنیادیوفورهای

حامل اسوورهای پراکندهشونده توس باد بنام کنیادی
تو ید و کنیدیها پاس از جادا شادن از کنیادیوفورها
توساا باااد و دیگاار ناااقلین جابجااا شااده و باار روی
بافتهای سبر انگور خصوصاً برگها قرار گرفته که این
میتواند بهعنوان منبعی از زادمایاۀ قاار بارای آ اوده
کردن حباههاای در حاال رشاد عمال نمایاد و باعا
آ ودگیهای جدیاد در تاکساتان شاود و بادینصاور
آ ااودگی ثانویااه در فصاال بهااار و تابسااتان در سااطح
تاکساتان انتشاار ماییاباد ;(Calonnec et al., 2006
) .Wicks et al., 2002عاالوه بار ایان اگار قای دوره
آ وهوایی مساعد ،هایچ روگ کنتر ای اعماال نشاود،
اسوورزایی این کنیدیهای یرجنسی روی بافاتهاای
حساس گیاه میتواند منجر به پاراکنش بیشاتر قاار ،
ایجاد چرخههای ثانویه بیماری و خسار شدید شاود.
میااران پااراکنش کنیاادیهااا ،همچنااین ماایتوانااد
تعیینکنندة میران گسترگ زمانی و مکانی همهگیاری
ایاان بیماااری باشااد ;(Choudhury et al., 2018
)(2009) Carisse et al. .Willocquet et al., 1998
گرارگ کردهاند که پتانسیل آ اودهکننادگی قاار E.

 necatorبه این د یل است که این قار در قول فصل
زراعی از آ ودگی او یه تا آ ودگی ثانویه ،پایدار میماند.
 (1990) Aylorگاارارگ داده اساات کااه پااراکنش
کنیدیها در بیماریهای چندچرخه ،یک عامل بسایار
مهم محسو میشود و خصوصاً در مورد بیماریهاایی
مانناد سافیدک پااودری انگاور کاه بااهصاور هااوازاد
پراکنش مییابند ،میتواند تعیینکنندة میران گسترگ
مکااانی و زمااانی همااهگیااری ایاان بیماااری باشااد.
 (1998) Willocquet et al.نیار گارارگ دادهاناد کاه
رهاسازی اندام های تکثیری یک فرآیند بسیار مهام در
گسترگ زماانی بیمااریهاای چندچرخاه اسات و در
شرای میدانی ،لمت اسوورهای هاوازاد ،یاک متغیار
اپیادمیو وژیکی مناسااب جهات مطا عااه تاأثیر عواماال
محیطی بار پاراکنش کنیادیهاا محساو مایشاود.
همچنین بر اسااس پاهوهشهاای انجاام شاده توساعۀ
همهگیری و ایجاد چرخههای تکثیری بیماری سفیدک
پودری انگاور در قای فصال رشاد دارای یاک ا گاوی
مکانی و زمانی بوده و بهوسیله عوامل متعددی ازجملاه
عوامل آ وهوایی و مدیریتی تحت تأثیر قرار میگیارد.
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پهوهشگران متعددی تاأثیر عوامال مختلاف محیطای
مانند باد ،باران ،رقوبت نسابی و دماا بار روی میاران
پراکنش کنیدیهای قار  E. necatorبهعنوان عوامال
گسترگ ثانویۀ بیماری در سطح تاکستانها را بررسای
کاردهاناد & (Carroll & Wilcox, 2003; Halleen
Holz, 2001; Willocquet et al., 1998; Willocquet
) .& Clerjeau, 1998; Delp, 1954همچناااین

پهوهشهای مختلفی در خصوص تأثیر عوامل مدیریتی
خصوصاً استفاده و کاربرد ترکیبا مختلف قاار کاش
در زمانهای مختلاف در قاول دورة هماهگیاری ایان
بیماری در سطح تاکستانها بهمنمور کاهش پاراکنش
بیمارگر و توسعۀ بیماری انجام شده است (Thiessen et
al., 2017; Zadehdabagh, 2016; Kast & Bleyer,
;2011; Magarey, 2010; Carisse et al., 2009
 .)Wicks et al., 2002; Magarey et al., 2000باد یک

عامل مهم در پراکنش کنیدیها از سطح برگها اسات
که این مورد هام در شارای میادانی & (Hammett
) Manners, 1971و هاام در شاارای کنتاارلشااده
) (Hammett & Manners, 1974نشااان داده شااده
اساات .باااد ممکاان اساات بااهصااور یرمسااتقیم بااا
تکاندادن برگها در سطح کانوپی تاکساتان ،پاراکنش
کنیدیها را باع شود ).(Bainbridge & Legg, 1976
بادهایی با سرعت کمتر از  2/3متر بر ثانیاه باهعناوان
کمترین سرعت باد ،مایتوانناد باه قاور ماداوم باعا
پراکنش کنیدیها از سطح برگها شوند & (Halleen
) (1998) Willocquet et al. .Holz, 2001گاارارگ
نمودهاند که تأثیر باد بر پراکنش کنیادیهاا ،در ماورد
بیماریهای مختلفی ازجملاه سافیدکهاای پاودری و
سایر قار ها اثبا شده اسات؛ ا بتاه مقادار رهاساازی
کنیدیها از زخمهای موجود بر روی اندامهای گیاهی،
بستگی به سرعت باد دارد .آنها گرارگ کاردهاناد کاه
کمتاارین ساارعت باااد موردنیاااز جهاات پااراکنش
کنیدیهای قاار  E. necatorدر حادود  2/3متار بار
ثانیه است اما در ماورد پاراکنش کنیادیهاای عامال
بیماری سفیدک پودری جو ،این سارعت کمتار از 0/2
متر بر ثانیه بوده است که نشان میدهد برای جابجایی
کنیدیهای قاار  E. necatorسارعت باا تری از بااد
نیاز است .آنها ضامن اینکاه نشاان دادناد بااد باعا
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پراکنش کنیدیهای قار  E. necatorمیشود ،گرارگ
کردند که کنیدیهای ایان قاار باهقاور مقایساهای،
توانااایی کمتااری باارای پااراکنش توس ا باااد دارنااد و
پراکنش آنها در سطح تاکستانها تنها مرتب با وجود
باااد ا ااب در سااطح کااانوپی تاکسااتان نیساات ،بلکااه
پراکنش آنها هنگامی است که توس بااران یاا ساایر
سازوکارهای مداخلهگر ،بتوانند از سطح بارگهاا جادا
شوند (1998) Willocquet & Clerjeau .نیار پاهوهش
مشابهی جهت بررسای تاأثیر بااد در میاران پاراکنش
کنیدیهای قار  E. necatorانجام دادند .نتایج آنهاا
نیر در راستای تأیید این نکته که کنیدیهای این قار
توانایی کمی برای پراکنش از قری بااد دارناد ،نشاان
داد که بیشاترین پاراکنش کنیادیهاا در زماانهاای
خاصی مانند زمانی که بارگ های فشرده وجود داشاته
و یا سمپاگهای با فشار هوای با در ساطح تاکساتان
استفاده گردیده است ،دیده شده است.
 (1998) Willocquet & Clerjeauدر خصااوص
تااأثیر بارناادگی در پااراکنش کنی ادیهااای قااار E.
 necatorنیر گرارگ داده اند که بر اساس پهوهشهاای
انجامشده ،وجود بارندگی مالیم ،از قریا دو ساازوکار
ریرگ ) (Splashو ضربه آهساته و پرتاا (Tap and
) Puffمیتواند باع پراکنش کنیادیهاای قاار هاای
عاماال بیماااری ساافیدک پااودری شااود .آنهااا در
پهوهشهای خود نشان دادند که ریارگ بااران ،عامال
بسیار مهمی در پراکنش کنیدیهای قار E. necator
است .پراکنش کنیدیها هنگام ریرگ بااران باه علات
حرکتاای اساات کااه باار سااطح باارگهااا ایجاااد
میشود ) .(Halleen & Holz, 2001با توجه باه نتاایج
پهوهشهای با در خصوص تأثیر دو عامل آ وهاوایی
باد و باران بر پراکنش کنیدیهای این قار  ،دادههاای
هواشناسی مربوط به این دو عامل آ وهاوایی در باازة
زمانی ثبت مقادیر بیماری (ابتدای فروردینمااه غایات
انتهای خردادماه) در ساطح تاکساتانهاا بررسای شاد
(کلی اۀ آمارهااای هواشناساای از اداره کاال هواشناساای
استان دریافت گردیدند) .نتایج بررسی نشان دادند کاه
در سال اول میانگین بیشترین سرعت بااد باه ترتیاب
در سه شهرستان زابل ،زهک و هاامون  11 ،14و 9/4
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متر بر ثانیه و در سال دوم نیر به ترتیب  12 ،19و 10
متر بر ثانیه بوده است .میانگین میران بارندگی نیر باه
ترتیب برای هر سه شهرستان فاو در ساال اول ،0/1
 0/1و  0/1و در سال دوم  0/2 ،0/1و  0میلیمتر باوده
است ) .(Meteorological Statistics, 2018نتایج ایان
بررسی نیر همسو با نتایج پهوهشهای محققاین دیگار
(Willocquet et al., 1998; Willocquet & Clerjeau,

) ،1998در خصوص اینکه وجود بااد باهتنهاایی جهات
پراکنش کنیدیها مؤثر نیست اماا اگار در زماانهاای
وجود باد ،باارگهاای مالیام نیار رخ دهاد بیشاترین
پراکنش کنیدیها اتفا میافتد ،نشاان دادناد کاه در
تمام بازة زمانی مربوط به ثبت دادههای بیماری (شامل
بازة  90روزه سه ماه فروردین ،اردیبهشت و خرداد) باد
با سرعتهای متفاو وجود داشته است؛ اما بارندگیها
در کل این بازة زمانی به حاا تعاداد و مقادار بسایار
ناچیر نیر بوده است بهقوریکه در ساال اول و دوم در
شهرستان زابل 2 ،و  4نوبت و به میران به ترتیاب 0/1
و  0/1میلیمتر ،در شهرستان زهک  2و  6نوبات و باه
میران به ترتیب  0/1و  0/2میلایمتار و در شهرساتان
هامون  3و  2نوبت و به میاران باه ترتیاب  0/1و 0/1
میلیمتار بارنادگی رخ داده اسات (Meteorological
) .Statistics, 2018از قرفی دو عامل مهم دیگر شاامل
دما و رقوبت که از مهمترین عوامل مرتب باا توساعۀ
بیماری در سطح تاکستانها باه شامار مایروناد ،نیار
بررسی شدند .نتیجۀ بررسی نشاان داد کاه بار اسااس
عاماال آ وهااوایی دمااا ،در سااال زراعاای اول و دوم
میانگین دمای فروردینماه که مصادف با زماان شارو
فعا یتهای رشدی گیااه و خصوصااً رشاد جواناههاای
آ ودة حاوی مسلیوم های قاارچی باوده اسات ،در ساه
شهرستان زابل ،زهک و هامون به ترتیاب 23/7 ،23/5
و ( 23/1سال اول) و  23/8 ،23/6و ( 23/4ساال دوم)
درجۀ سلسیوس بوده اسات .از قارف دیگار میاانگین
دمای اردیبهشت و خردادماه به عناوان زماانهاای اوج
بیماری در سال اول و دوم برای سه شهرستان فو باه
ترتیب  31/05 ،31/55و ( 31/20سال اول) و ،30/70
 30/50و ( 30/90سااال دوم) درج اۀ سلساایوس بااوده
است ).(Meteorological Statistics, 2018
پهوهشهای مختلفی در خصوص بررسی تأثیر دماا

در توساعۀ ایان بیمااری انجاام شاده اسات.

)(1995

 Fessler & Kassemeyerو همچناین
 (1996) al.دمای مطلو جهت شارو فعا یات قاار
در اوایل فصل رشد گیاه و توسعۀ ایان بیمااری را -20
 27درجۀ سلسیوس (بهینه  24-25درجۀ سلسایوس)
Willocquet et

گرارگ کردهاند .دادههای هواشناسای مرباوط باه باازة
زمااانی شاارو فعا یااتهااای رشاادی گیاااه یعناای
فروردین ماه ،از حا دمایی باا نتاایج گارارگشاده باا
پااهوهشگااران فااو هاامخااوانی دارد و در هاار سااه
شهرستان و برای هر دو سال زراعی میانگین دمای هوا
بین  23/1تا  23/8درجۀ سلسیوس بوده اسات کاه در
دامنۀ دمایی مطلو جهت شرو فعا یتهای تکثیاری
قار  E. necatorاست .از قرف دیگر ،بررسی میانگین
دمای دو ماه اردیبهشت و خرداد قی هر دو سال نشان
میدهد کاه در ایان باازة زماانی ،میاانگین دماا از 30
درجۀ سلسیوس بیشتر بوده است (میاانگین ساهماهاۀ
دما در سال اول  31/26و در ساال دوم  30/70درجاۀ
سلسیوس) .بر اساس بیشتر پهوهشهای انجامشده در
خصااوص بررساای تااأثیر دماهااای مختلااف باار میااران
کنیدیزایای قاار  ،E. necatorدماهاای باا تر از 30
درجۀ سلسیوس بهعنوان شرای دمایی نامطلو بارای
کنیدیزایی قار عامل این بیماری معرفی شده اسات.
 (2007) Bendek et al.دماهااای حاادوداً  30درج اۀ
سلسیوس را برای توسعۀ ثانویه ایان بیمااری زیاانآور
گارارگ کاردهاناد(1995) Fessler & Kassemeyer .
و ) Delp (1954نیر گرارگ کردهاند کاه دماهاای باین
 32تا  35درجاۀ سلسایوس از جواناهزنای کنیادیهاا
ممانعت و دماهای حدود  40درجۀ سلسیوس باه قاور

کامل باعا مارگ کنیادیهاا مایشاود.

Karbalaei-

 (2012) Khiavi et al.نیاار گاارارگ دادهانااد کااه
بیشترین رهاسازی کنیدیها در دمای  20-25درجاۀ
سلسایوس اسات و دماای مطلااو جهات جواناهزنای
کنیدیهاای قاارچی  25درجاۀ سلسایوس اسات .بار
اساس پهوهشهای آن هاا در دماهاای زیار  20درجاۀ
سلسیوس رهاسازی کنیدیها به تدریج کاهش یافتاه و
وقتی دما از  34بیشاتر شاود رهاساازی کنیادیهاای
قارچی که در این بیماری باهعناوان عوامال گساترگ
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ثانویۀ بیماری در سطح تاکساتانهاا عمال مایکنناد،
به قور کامل متوقف میشود؛ بنابراین بر اسااس نتاایج
پهوهشهای انجاامشادة فاو و آمارهاای هواشناسای
مربوط به پهوهش حاضر ،وجاود دماهاای باا تر از 30
درج اۀ سلساایوس در بااازههااای زمااانی موردبررس ای،
میتواند بهعناوان عامال مهمای در کااهش رهاساازی
کنیدیها از میسلیومهای سطحی و جوانهزنی آنها بار
روی بافتهای جدید عمل کرده باشاد .عامال رقوبات
نسبی نیر به عنوان عامل آ وهوایی مهام دیگاری کاه
آنهم یک عامل بسایار مهام و حیااتی در جواناهزنای
کنیدیها و توسعۀ ثانویۀ همهگیری بیمااری سافیدک
پاودری انگاور در ساطح تاکسااتانهاا بشامار مایرود،
بررسی شد .در این پهوهش بر اساس عامل آ وهاوایی
رقوبت ،در ساال زراعای اول و دوم میاانگین رقوبات
نساابی فااروردینماااه کااه مصااادف بااا زمااان شاارو
فعا یتهای رشدی گیااه و خصوصااً رشاد جواناههاای
آ وده حاوی مسلیومهای قارچی است در سه شهرستان
زابل ،زهک و هامون باه ترتیاب  40 ،44و  42درصاد
(سااال اول) و  29 ،31و  31درصااد (سااال دوم) بااوده
اساات .همچنااین میااانگین رقوباات نساابی در دو ماااه
اردیبهشت و خرداد ،به ترتیب در سه شهرستان زابال،
زهک و هاامون در ساال اول برابار باا  21 ،25و 22/3
درصد و در سال دوم  25/3 ،18/5 ،20/5درصد باوده
است ) .(Meteorological Statistics, 2018نتایج ایان
بررسی ،بیانگر وجود رقوبت بیشتر در اوایل فصل رشد
(فااروردینماااه) نساابت بااه قااول دوره رشااد گیاااه
(اردیبهشااات و خردادمااااه) کاااه بیشاااترین توساااعۀ
همهگیری بیماری نیر در این بازة زمانی رخ مایدهاد،
بودهاند .پهوهشگران زیاادی در مطا عاا مرباوط باه
بررسای زیساتشناسای قاار  E. necatorاز رقوبات
به عناوان عامال مهمای در رهاساازی آسکوساوورها از
کلیستوتسها و جواناه زنای کنیادیهاای قاار عامال
بیماری نام باردهاناد(Bendek et al., 2007; Carroll .
& Wilcox, 2003; Delp, 1954; Gadoury et al.,
)2012; Willocquet & Clerjeau, 1998
 (2012a) Karbalaei-Khiavi et al.در پهوهشای

که بهمنمور بررسی زیستشناسی و اپیدمیو وژی قار
عامل ایان بیمااری در اساتان اردبیال انجاام داده اناد،

103

مطلو ترین میران رقوبت جهات رشاد و اساوورزایی
ای ان قااار را ب این  40و  50تااا  100درصااد گاارارگ
نمااودهانااد (2007) Bendek et al. .رقوباات نساابی
مطلو جهت جوانه زنی کنیدیهای قاار عامال ایان
بیماری جهت پراکنش در سطح تاکستانها را بین 47
تا  90درصد گارارگ کاردهاناد .همچناین & Carroll
 (2003) Wilcoxگاارارگ کااردهانااد کااه بنااا باار
پااهوهشهااای پااهوهشگااران در مناااق مختلااف
جغرافیایی دنیا بین شد این بیماری با میران رقوبت
هوا همبستگی وجود دارد .آنها با بررسی تأثیر رقوبت
بر روی توسعۀ بیماری سفیدک پودری انگاور گارارگ
کردند رقوبت نقاش مهمای را در مراحال مختلفای از
چرخۀ زندگی این قار ایفا میکناد کاه از جواناهزنای
کنیدیها گرفته تا توسعۀ کلنیسازی بر روی بافت های
آ وده درختچه های انگور و درنهایت تو ید کنیدیهاای
اضافی و انتشار ثانویۀ آ ودگی در سطح تاکستان .نتایج
بررسی آنها نشان دادناد کاه وقاو و شاد بیمااری
سفیدک پودری انگور با افرایش رقوبت تاا حادود 85
درصد ،افرایش پیدا کرده و یاک رابطاه خطای قاوی و
مثباات بااین سااطح رقوباات و میااران جوانااهزناای

کنیادیهاای قاار عامال ایان بیمااری وجاود دارد.
 )1954(Delpنیر گرارگ داده است که رقوبات نسابی
پایین ،توانایی جوانه زنی کنیدیهاا و گساترگ ثانویاه
بیماری در سطح تاکستانهاا را کااهش مایدهاد .وی
همچناین گاارارگ کارد کااه باین تیمارهااای مختلااف
رقوبتی با جواناهزنای کنیادیهاای قاار عامال ایان
بیماری و توسعۀ او یاه و ثانویاه مسایلیومهاا بار روی
برگ های انگاور ارتبااط وجاود دارد .از ساوی دیگار،
عالوه بر عوامل آ وهوایی ،عوامل مدیریتی انجامگرفته
در سطح تاکساتانهاا نیار بررسای شادند .بار اسااس
شناسنامههای زراعی تاکستانها ،در همه تاکستانهای
موردبررسی ،مدیریت انجام گرفته برای کنترل بیمااری
صرفاً بهصور سمپاشی با گل گوگرد بوده است .میران
مصرف این ترکیب حدود  60تا  90کیلوگرم در هکتاار
بوده و زم اسات در ساه نوبات قبا فواصال زماانی
منمم ،سمپاشی تکرار شود؛ اماا بایشتار با اداران در
سطح منطقه از انجام کامل هر سه مرحلۀ سامپاشای و
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بکار بردن دوز توصیهشده جهت کنترل بیماری بناا بار
د یل اقتصادی اجتنا میکنناد .گاوگرد معماو ً باه
شکل گَرد یا پودر وتابل استفاده میشود که فارم گَارد
آن مناسب مناق دارای آ وهوای خشک و فرم پاودر
وتاباااال آن مناسااااب مناااااق مرقااااو اساااات
) .(Khabazejolafaii, 2015بررسی دادههای ثبتشاده
مربوط به عوامل مدیریتی به تفکیک هر تاکستان نشان
داد که در قی هر دو سال زراعی ،در سطح تعادادی از
تاکستانهای منطقۀ سیستان ،سمپاشی با گال گاوگرد
در دو نوباات ،یکاای در اواخاار زمسااتان (اساافندماه) و
دیگری در اوایل بهار (اواس فاروردین) ،انجاام گرفتاه
است .سمپاشیهای انجامشده در اواخر زمساتان دارای
تأثیر کنتر ی بر بقای فرمهای زمساتانگاذران قاار و
سمپاشیهاای انجاامشاده در اواسا فاروردین باعا
کنترل رشد و کاهش توساعۀ میسالیوم هاای ساطحی
قار که عامل رهاسازی کنیدیها جهت توسعۀ ثاانوی
بیماری در سطح تاکستان هستند ،میشود .ا بته مقدار
قار کش استفادهشاده (کیلاوگرم در هکتاار) و تعاداد
تاکستانهای دارای سمپاشی در هر نوبت در هار ساال
متفاو بوده است؛ بدینصور که در ساال اول و دوم
از مجمااو کاال  30تاکسااتان ،تعااداد تاکسااتانهااای
سمپاشی شده در اسفندماه و اواس فروردین به ترتیب
در سال اول  5و ( 9مجموعاً  46درصد) و در سال دوم
 7و ( 14مجموع ااً  70درصااد) بااوده اساات .همچنااین
میران سم مصرفی درمجمو برای تاکستانهاای فاو
در سال اول و دوم به ترتیب  168و  257کیلاوگرم در
هکتار بوده است .نتایج ایان قسامت از بررسای نشاان
میدهد که بیشتر سم پاشیهاا در باازة زماانی اواسا
فروردین انجام شدهاند که در همین بازة زمانی نیار باه
د یل مساعد بودن شرای بهصور وجود دمای بهیناه
و رقوباات بااا بااهعنااوان عواماال تأثیرگااذار اصاالی در
پراکنش کنیدیها ،بیمااری درحاال توساعه در ساطح
تاکستان بوده است (آمارهای هواشناسی مربوط به این
بازة زماانی در بخاش قبلای ارایاه گردیاده اسات) .در
خصوص تأثیر سمپاشی در زمانهای مختلف بر کنترل
این بیماری پهوهشهای مختلفی نیر انجام شده اسات.
 (2016) Zadehdabagh et al.نشان دادند که با انجاام

سه مرحله سمپاشی (باه ترتیاب در اواخار زمساتان و
سوس اواس مرحلۀ گلادهی و تارگشادن اورههاا)،
بیماری کامالً کنترل و دیگر تا زمان برداشت محصاول
نیازی به کنتارل بیمااری نباود(2002) Wicks et al. .
نیر بهترین روگ سم پاشی با ترکیبا گاوگردی بارای
کنترل مطلو این بیماری را در سه نوبت درست قبل
از تورم جوانه ها ،بعد از ریخاتن گلبارگ هاا و تشاکیل
میوه و هم زمان با ظاهور وره هاای تارگ انگاور ذکار
نماودهاناد .همچناین  (2011) Kast & Bleyerنشاان
دادند که بهترین تأثیر ترکیبا سو فور علیاه بیمااری
سفیدک پودری انگور به صور کاربرد در فواصل کوتاه
در دورة پنجرة بااز (مرحلاهایای کاه حباههاای انگاور
به اندازه  2میلیمتر هستند) و به ترتیب در زماانهاای
قبل از گلدهی ،در قای شاکوفهدهای و قای تشاکیل
ورههای سبر انگور است و در ساایر زماانهاا ارتبااط
بسیار کمی بین زمان استفاده از قار کشهاا و ساطح
نهااایی بیماااری مشاااهده شااد Magarey (2010).و
همچنین  (2000) Magarey et al.نیر گرارگ دادهاناد
که کاربرد ترکیباا قاار کاش در زمساتان و در فااز
تأخیری قار  ،به د یل پایین بودن سطح زادمایۀ قار ،
کنترل مؤثرتری برای این بیماری ایجااد مایکناد کاه
نهایتاً منجر به کااهش آ اودهساازی جواناههاا شاده و
درنتیجه گسترگ بیماری در سال آیناده نیار کااهش
پیدا میکناد .ایان بیمااری عمومااً باا کااربرد دورهای
قار کشها بهصور کاربرد چهار تا هشت سمپاشی در
قول فصل کنترل میشود .هرچند که توصیه میشاود
برنامه های سم پاشی در مراحل مشخصی از دوره رشاد
انگور استفاده شوند اما ا لب تا موقعی کاه بیمااری در
تاکسااتان رؤیاات نشااود بکااار باارده نماایشااوند.
پیشگیریهای انجامشاده بارای ایان بیمااری در قای
فصل جاری ،از تو ید اندامهای زمستانگاذرانی کاه تاا
شرو فصل رشد جدید بقا می یابند جلوگیری میکند؛
بنابراین میتوان چنین نتیجهگیاری کارد کاه شارای
آ وهاااوایی موردبررسا ای ،در فاااروردینمااااه بااارای
کنیاادیزایاای قااار مساااعد بااوده اساات امااا در
اردیبهشااتماااه و خردادماااه ایاان شاارای جهاات
کنیدیزایی قار در سطح تاکستانها ،چندان مطلاو
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نبااوده اساات و بااا وجااود چنااین شاارای نامساااعدی،
کنیدیزایی قار و ایجاد چرخههای ثانویه بیمااری در
سطح تاکستانها ،کاهش داشته است .وجود باد بادون
وجود بارگهاای مساتمر و مالیام ،رقوبات پاایین در
دوماهۀ اردیبهشت و خرداد به همراه وجود دماهای با
در این دو ماه که در بخش قبلی به آن اشااره گردیاد،
به عنوان عوامل آ وهوایی مهم و ا بته نامساعد جهات
کنیدیزایی قار عامال بیمااری و تکثیار و گساترگ
ثانویۀ بیمارگر در سطح تاکستانها عمال کاردهاناد .از
قرفی اگرچه در فروردینماه شرای دماایی و رقاوبتی
جهاات توسااعۀ بیماااری مساااعد بااوده اساات ،امااا
سمپاشیهاای انجاامشاده در ایان باازة زماانی ،باعا
گردیده که بیمارگر علیر م وجود شارای آ وهاوایی
مساعد ،تحت کنترل قرار گرفته و تکثیر و پراکنش آن
در سطح تاکستان ،محادود شاود .درنهایات مایتاوان
متذکر شد که این شرای نامساعد جهت کنیادیزایای
قار در بازة زمانی موردبررسی ،به حا آ وهاوایی و
ماادیریتی ،بااا کاااهش گسااترگ بیماااری در سااطح
تاکستان ،آ اودگی ثانویاه را کااهش داده و منجار باه
کاهش نرخ توسعۀ بیماری در سطح تاکستان هاا شاده
است .درنتیجه با پایین آمدن نارخ توساعۀ بیمااری در
سطح تاکستان ،رفتار همهگیری ،مشاابه یاک بیمااری
تکچرخه تغییر یافته است و بناابراین ،توصایف رفتاار
همهگیری این بیماری چندچرخاه توسا یاک مادل
تکچرخه مانند مدل تکمو کو ی کامالً منطقی به نمر
م ایرسااد .عااالوه باار ایاان پااهوهش ،در پااهوهشهااای
اپیدمیو وژیکی بیماریهای چندچرخاه دیگاری مانناد
زناگ معماو ی در ذر )،(Alemayehu et al., 2017
بررساای پیشاارفت زمااانی بیماااری ساایگاتوکای مااوز
) ،(Rocha et al., 2012اپیدمیو وژی و وضعیت بالیات
گردو ) (Lang & Evans, 2010و تجریۀ کمی و زماانی
پیشرفت بیماری زناگ برگای هلاو & (Soto-Estrada
) ،Adaskaveg, 2004مادل تاکمو کاو ی باهعناوان
بهترین مدل جهت توصیف همهگیری بیماری انتخاا
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شده است .ا بتاه ) Arneson (2001نیار گارارگ داده
است که این امر کامالً امکانپذیراست کاه یاک ساری
داده ،بااهقااور مساااوی بااا ماادلهااای تااکچرخااهای و
چندچرخه ای برازگ نشان دهناد و ممکان اسات کاه
داده هایی از یاک هماهگیاری تاک چرخاه ای ،بارازگ
بهتری با یک مدل چندچرخهای بدهد و یا دادههایی از
همهگیری یک بیماری چندچرخه ای برازگ بهتری باا
یک مدل تک چرخه ای داشته باشند .ایان وضاعیت در
بررساای حاضاار نیاار مشاااهده گردیااد ،زیاارا ماادل
تک مو کو ی که برای توصیف همهگیری بیمااریهاای
تااکچرخااه اساات توانساات پیشاارفت یااک بیماااری
چندچرخه مانند سفیدک پودری انگور را تا حد بسایار
قابل قبو ی توصیف نمایند.
نتیجهگیری کلی
در پایان بر اساس نتایج کلی این پاهوهش مایتاوان از
د یل اصلی تغییر رفتار همهگیاری بیمااری سافیدک
پودری انگور مشابه یک بیماری تاکچرخاه ،باه عادم
وجود بارندگیهاای مالیام و مساتمر باهعناوان عامال
کمکی جهت پراکنش کنیدیهاا توسا بااد در قاول
دورة همهگیری این بیماری ،سم پاشیهای انجاام شاده
بهعنوان یک عامال کنتر ای مهام و ماؤثر بار کااهش
توسعۀ مسیلیومهای سطحی قار و کااهش رهاساازی
کنیدیها در بازة زمانی فروردینماه و همچنین شرای
نامساعد آ وهوایی بهصاور وجاود رقوبات پاایین و
دمای با در باازة زماانی اردیبهشات و خردادمااه کاه
هاامزمااان بااا توسااعۀ مراحاال رشاادی و باااردهی
درختچههای انگور در ساطح منطقاۀ سیساتان اسات،
اشاره کرد .درنتیجه همه این عوامل بهقاور مارتب باا
هم با تأثیر منفی بر پراکنش و جوانه زنای کنیادیهاا،
باعاا کاااهش ناارخ توسااعۀ بیماااری و تغییاار رفتااار
همهگیری این بیماری در پهوهش حاضر گردیدهاند.
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