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 چكیده 

بیماری مشخصه این  عالئم. باشدمی Leveillula taurica قارچ اسپرسبیماری سفیدک پودری  أمنش

آلودگی گیاه به این بیماری  .سترنگ در روی آنهانمدی سفیدو پوشش  هابرگ زیربصورت لكه در 

ها و ریز و چروکیده شدن در حالت شدید آن باعث کندی رشد گیاه و کوچك ماندن خوشه ویژهبه

از  هادام هاشد. تغذیبشود. مرحله اصلی خسارت آن در چین دوم و سوم میها و کاهش محصول میدانه

اسپرس زراعی جمعیت  13گردد. می علوفه آلوده به بیماری سفیدک اسپرس موجب سقط جنین

((Onobrychis sativa  های متحمل به بیماری سفیدک ارزیابی و تكثیر بذر جمعیت"در قالب پروژه

در  های کامل تصادفی با سه تكرارقالب طرح بلوکدر ، 1834در سال زراعی  "سطحی در اسپرس 

 ،(استان اصفهان) شهید فزوه، (استان زنجان) استان البرز(، خیرآباد) های تحقیقاتی البرزایستگاه

های متحمل به صورت کشت شدند و جمعیت (شرقییجاناآذرب)و خسروشهر  (استان لرستان)چنگایی 

ه و ، عملكرد علوفاز لحاظ آلودگی به بیماری سفیدک سطحی های حساسطبیعی در کنار جمعیت

 11818دو جمعیت  ،بر اساس نتایج این پروژه .مورد ارزیابی قرار گرفتند سال 8به مدت صفات کیفی 

کیفی  خوبو عملكرد  ه زیادلوفعملكرد عبه سفیدک سطحی با  عنوان متحملبه کرجمنشأ با  8111و 

کشت  لعملبر اساس دستورا شدند. شناسایی ماده قابل هضم ین، کربوهیدرات وئدرصد پروتاز نظر 

در   (Onobrychis sativa)های متحمل به سفیدک در گونه زراعی اسپرس تحقیقی ترویجی جمعیت

همراه با توده  ،کرج- 8111و کرج – 11818 به سفیدک سطحی متحمل دو جمعیت، مكان  کشور 1

 ،های البرز)استان کشور منطقه 1 در ترویجی تحقیقی طرح صورتبومی اسپرس حساس به سفیدک به

 اساس بر. شدند کشتبصورت آبی زارعان در زمین  (شرقیاصفهان، زنجان، لرستان و آذربایجان

 سفیدک به آنها پذیریتحمل اثبات برای ،ترویج کارشناسان توسط آنها تأیید و پروژه این هاییافته

ل مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نها توسط جمعیت دو این علوفه، مطلوب عملكرد و سطحی

برداران تحت قرارداد مادری آنها در زمینهای بهره بذر، گذاریبعد از نام .می گردند گذارینام کشور

 سطح کارانعلوفه اراضی دری آب شرایط درمتحمل به سفیدک جمعیت عنوان دو بهبعد و  شده تولید

 (میلیمتر 811) یبا میزان بارندگمناطقی در  زراعی کشت اسپرس .شوندمیمعرفی  کشت برای کشور

-8111) کشت دو جمعیت متحمل به سفیدک، یكی از نكات کلیدی این دستورالعملاست.  پذیرامكان

  .است قابل توصیهیادشده اراضی دیم با  شرایط بارندگی در  کرج(-11818کرج، 

، شاخص شدت Leveillula tauricaبیماری سفیدک سطحی،  ،Onobrychis sativa های کلیدی:واژه

 ی، صفات کمی، صفات کیفیبیمار



 مقدمه

باشد به معنی علف مقدس می Saintfoinبه معنی علف سالم و گاهی  Sainfoinبا نام انگلیسی اسپرس 

این اساس  کند. برساالنه خود را در اوایل بهار تولید می تولید رویشی(. این گیاه بیشتر 1881)گرامی، 

 بودهباشند، علوفه مناسبی در زمستان و اوایل بهار می برای مناطقی که دارای بارندگی و رطوبت کافی

 Hume etها ایفا کند )تأمین علوفه دام و قادر است در مناطق خشك نقش مؤثری نسبت به یونجه در

al., 1985زارها و کشت آن (. امكان کشت این گیاه بصورت دیم و وارد کردن آن در سیستم تناوب دیم

واند از نظر تولید علوفه قابل توجه باشد تود، میشآیش رها میهایی که زمین بصورت در سال

درصد که به کشت  14باالی شیب ویژه بهتولید علوفه در اراضی دیم برای (. در واقع 1818)کوچكی، 

مانند  ایتوان اقدام به کشت نباتات علوفهغالت اختصاص دارد و از عملكرد پایینی برخوردار است، می

(. گیاه اسپرس را باید بعلت سبز ماندن چندین ماهه و تكثیر 1881نمود )کشاورزی، یونجه و اسپرس 

طبیعی بوسیله بذر و مقاومت آن در برابر چرای مفرط و دوام چندین ساله بیشتر مورد توجه قرار داد 

  (.1814)بهراد، 

طور عمده هبیماری مهمی در مناطق عمده کشت اسپرس زراعی در ایران است که ب ،سفیدک سطحی

شود. این قارچ قادر به ایجاد می Oidiopsis tauricaبا فرم غیرجنسی  Leveillula tauricaتوسط قارچ 

فرنگی، یونجه و پنبه خانواده گیاهی ازجمله فلفل، گوجه 13گونه متعلق به  811 بیش ازآلوده نمودن 

از روی گیاه شیرین بیان  1848ال (. این بیماری در ایران ابتدا در سCorrell et al., 1987باشد )می

، کندی رشد گیاه، برگ رویر بقارچ بافت پوشش با  هنكروز یهالكهگزارش شده و عالئم آن شامل 

است )بامدادیان و ها و در نتیجه کاهش محصول ریز و چروکیده شدن دانهریزش برگهای آلوده، 

 )1813مهریان، 

اولین عالئم بیماری ناشی از  ،وایی فریدن اصفهان( طی تحقیقی در شرایط آب و ه1818نبی )شریف

های پایینی اسپرس ذکر کرده های سفید رنگ روی قسمترا به صورت لكه Leveillula taurica  قارچ

 .گیردو بتدریج تمامی اندامهای هوایی گیاه را دربرمی شدهکه معموالً اواخر اردیبهشت ظاهر 

های حقیقی گیاهان مرتعی به این نتیجه ناسایی سفیدک( با بررسی و ش1883سپهوند و همكاران )

بوده و خسارت آن به  Leveillula tauricaاند که عامل بیماری سفیدک سطحی اسپرس قارچ رسیده

 Blumeria( با مطالعه بیولوژی دو گونه قارچ 1838سپهوند و همكاران ) گیر است.چشماسپرس گیاه 



 

graminis  وLeveillula taurica نوان دو گونه غالب سفیدک پودری در مراتع استان لرستان، به عبه

بیشترین خسارت بیماری سفیدک سطحی اسپرس مربوط به چین دوم و سوم که این نتیجه رسیدند 

 باشد. می

ارزیابی و "پروژه الب قمكانی در  هایهایی از اسپرس به صورت آزمایشاین پروژه، جمعیتبرای انجام 

 "Onobrychis sativaای متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس زراعی هتكثیر بذر جمعیت

شرقی، در پنج استان آذربایجانطرحهای بلوک کامال تصادفی الب ق، در 1831-1834 در سال زراعی

در کنار  در سه تكرار به صورت طبیعی هانمونهکشت شدند.  اصفهان و البرز کرج، لرستان، زنجان

درصد آلودگی،  مانند گرفتند. صفات کمیقرار  مورد آلودگی حساس ایهکشت بعضی از جمعیت

 عملكرد یری شدند.گها اندازهجمعیت لكرد بذرمخشك علوفه و عو  بیماری، وزن تر شاخص شدت

 درصد مواد قابل هضم، درصد خاکستر و فیبر آب، درصد پروتئین، کربوهیدرات محلول در مانند کیفی

دو جمعیت  . در بررسی نتایج این پروژه،گردیدگیری اندازه NIR  دستگاه ها توسطجمعیت خام

 .شناخته شدند با عملكرد علوفه مطلوب  متحمل هاینوان جمعیتعبهکرج - 8111 کرج و-11818

های متحمل جمعیت تحقیقی ترویجی ی برای پروژهیروش اجراتهیه  .1 :این دستورالعمل تهیهاز  هدف

 مقایسه .4 و در پنج مكان کشور نسبت به عامل بیماری سفیدک سطحی Onobrychis sativa اسپرس

 منظور تولید بذرهاز نظر عملكرد کمی و کیفی ب اسپرس بومی ی متحمل اسپرس با جمعیتهاجمعیت

مستعد  کاریعلوفه اراضی در بردارانبه بهره معرفیبعد و  متحمل به سفیدکجمعیت دو رهاسازی  و

  .باشدمی کشور



 

 کرج متحمل به سفیدک-1003جمعیت 

 

 

 متحمل به سفیدک کرج-35151جمعیت 



 

 

 )سمت چپ( کرج متحمل به سفیدک-1003جمعیت  ،کرج حساس به سفیدک )سمت راست( -113جمعیت 

 



 دستورالعمل اجرایی

دک پودری متحمل به سفیدو جمعیت  مانندانجام پروژه ملی در سطح کشور و بدست آوردن یافته استفاده از  با

این دستاورد در عرصه در قالب موارد ذیل قابل ارائه  ینکات فنی کاربرد ،کرج أبا منش 1003و  35151اسپرس 

اسپرس  های متحمل به سفیدککشت جمعیت ترویجیتحقیقی  ( مشخص کردن مکان الگوی کشت3باشد: می

تحقیقات سسه ؤم، ارت جهاد کشاورزیوز –برداری و نظام بهره )حداقل پنج مکان( با همکاری معاونت ترویج

در  های تبریز، اصفهان، لرستان و زنجانجنگلها و مراتع کشور و مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان

به و متحمل  کرجمنشأ با  1003و  35151 دو جمعیت ( کشت بذرهای2 ،قالب پروژه مشترک تحقیقی ترویجی

( 1 همراه با یک جمعیت بومی، شرقی، اصفهان، زنجان و لرستانآذربایجاناستان البرز،  پنجدر  سفیدک پودری

به سفیدک اسپرس از نظر شاخص شدت بیماری و عملکرد کمی و کیفی  های متحملبررسی و ارزیابی جمعیت

همراه با  ی متحمل به سفیدکهاجمعیت ارزیابی( 3 ،سال متوالیسه در مناطق تحت کشت مورد نظر طی  علوفه

کز تحقیقات اآنها توسط کارشناسان اداره ترویج، مریید أتو  مکانهای کشت تحقیقی ترویجیاز  بومی اسپرستوده 

های متحمل به بذرهای تولیدی جمعیتاز ( رهاسازی انبوهی 5 ،ثبت کنترل و گواهی بذر کشورسسه ؤمو 

 ،آنها توسط کارشناسان ترویجیید أتبا توجه به نتایج این پروژه و  (6، کشور کاریمستعد علوفه سفیدک در اراضی

 تحقیقات ثبت و گواهی سسهؤمپذیری آنها به سفیدک سطحی و عملکرد مطلوب علوفه، توسط اثبات تحمل برای

 ،برداران تحت قراردادمادری آنها در زمینهای بهره گذاری، بذربعد از نام( 7شوند. ذاری میگنامکشور  بذر و نهال

 برای کشور سطح کارانعلوفه اراضی آبی در شرایط متحمل به سفیدک درجمعیت وان دو عنبه بعدو  شده تولید

 براینبنا ،پذیر بودهامکان (میلیمتر 100) با میزان بارندگی مناطقکشت اسپرس در  ( 8. شوندمی کشت معرفی

اضی دیم با اردر  کرج–35151کرج و -1003دستورالعمل ترویجی، کشت دو جمعیت این یکی از نکات کلیدی 

  باشد.قابل توصیه می یادشدهشرایط بارندگی 
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