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های ای، بنفش خیلی تیره، پتانسیل عملکرد باال و مقاوم به بیماریآذین، رقم جدید بادمجان دلمه
 کشورپژمردگی فوزاریومی و ورتیسیلیومی، مناسب مناطق عمده کشت بادمجان 

 

Azin, a new eggplant cultivar, with very dark purple color, high yield potential and 

resistance to fusarium and verticillium wilt diseases, suitable for cultivation in 

most of eggplants growing area in Iran 
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)الین آذین  بادمجان  جدید  تک BJ30رقم  )انتخاب  خالص  الین  انتخاب  روش  به  سال(  طی  در   های بوته( 

ای برازجان گزینش، ارزیابی و معرفی شد. این الین در طول تمامی آزمایشات آگمنت، از توده بومی بادمجان دلمه   97-1386 

در مقایسه میانگین تجزیه مرکب    BJ30های برتر آزمایش بود. الین  مقدماتی، پیشرفته و سازگاری و پایداری همواره جزء الین

تن در هکتار با شاهد قلمی    9تن و اختالف عملکرد حدود    5/43( با عملکرد  1389)سال    مناطق در آزمایشات پیشرفته عملکرد

های برتر دیگر وارد آزمایشات سازگاری های کیفی مناسب به عنوان یک الین برتر انتخاب و به همراه الینورامین و با ویژگی 

و پایداری شد. بر اساس نتایج تجزیه مرکب آزمایشات سازگاری و پایداری در مناطق کرج، دزفول، ارومیه، جیرفت و ساری، 

تن در هکتار باالترین عملکرد را دارا بود و در تجزیه پایداری به روش ضریب برتری    1/34با متوسط عملکرد    BJ30الین  

نسبت به عوامل    BJ30ی، رتبه دوم پایدارترین ژنوتیپ را به خود اختصاص داد. همچنین ارزیابی واکنش الین امیدبخش نسب

باشد. الین مقاوم می  هاهای پژمردگی فوزاریومی و ورتیسیلیومی نشان داد که این الین نسبت به هر دو این بیماریبیماری

های های کیفی مناسب میوه و مقاومت به بیمارید بسیار باال، یکنواختی و ویژگیبا توجه به دارا بودن عملکر   BJ30امیدبخش  

 به عنوان رقم آذین معرفی شد.  1397شایع بادمجان در سال 
 
 ، پایداری، سازگاری، عملکرد بادمجانکلیدی: آذین،  هایواژه 
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 مقدمه

بالالالادمالالالجالالالان  تالالالولالالالیالالالد     مالالالجالالالمالالالوا 

(Solanum melongena L.)    از بالیالش   51دنالیالالا 

میلیون تن، رتبه   68/0میلیون تن اسالت. و ایران با 

پنجم تولیالد دنیالا را در اختیالار دارد. ایران در یال   

ها رتبه سالالالوم تولید دهه گذشالالالته در برخی سالالالال

(. با توجه به نیاز باالی  15جهانی را داشالته اسالت )

بذور ارقام اصالالح شالده بادمجان در داخل کشالور  

ال(، سالالازگاری بیشالالتر و بهتر تن در سالال  15تا  10)

هالای محلی باله شالالالرایط محیوی کشالالالور، ژنوتیال 

وارداتالالی،   بالالذور  بالاله  روزافالالزون   وابسالالالالتالالاالالی 

قیمت باالی بذور وارداتی و نیز حسالاسالیت برخی  

های زیسالتی و ،یرزیسالتی  از ارقام وارداتی به تنش

تالالا حالالدامکالان   اسالالالالت کالاله  مختلف، ضالالالروری 

بالرنالالامالالهژنالوتالیالال  در  مالوجالود  داخاللالی  هالالای  هالالای 

حی مختلف قرار گرفتاله و ارقالام منالاسالالالب  اصالالالال

ایران جزو منالاطقی اسالالالالت 2معرفی شالالالونالد )  .) 

 بالاشالالالدپالسالالالم بومی بالادمجالان میکاله دارای ژرم

هالای  نژادی در تودههالای باله(. برنالاماله20و    19،  18) 

بومی بادمجان کشالور، عالوه بر دسالتیابی به ارقام  

پالسالالالم  جالدیالد، موجالب حف  و ناهالداری ژرم

رزشالالمند شالالده و مانع فرسالالایش  بومی این گیاه ا

 هالای اخیر  (. در سالالالالال21شالالالود )ژنتیکی آن می

ارقالام مختلف هیبریالد و ،یرهیبریالد بالادمجالان، باله  

 صالالورت قانونی و ،یرقانونی وارد کشالالور شالالده 

ای گسالالالترش یافته  و به صالالالورت سالالالازمان نیافته 

 اسالالالالت. معرفی ارقالام داخلی بالا صالالالفالات کمی

ای  هال و کیفی منالاسالالالب، باله شالالالرر وجود برنالاماله 

ترویجی در راسالتای گسالترش این ارقام،  -حمایتی

اهالرمال مالی سالالالالامالالان  یتالوانالالد  در  ایالن مالورالر   دهالی 

 های داخلی محصالالالول باشالالالد. به عالوه، ژنوتی  

به دلیل سالالازگاری به شالالرایط محیوی کشالالور،  

های زیسالتی و ،یرزیسالتی  مقاومت بهتری به تنش

هالای مختلف آبی و آفالات و بیمالاریهمچون کم

 دارند.

خصالالالوی میزان و مالاهیالت تنوا  عالات دراطال

هالای زراعی برای طراحی  ژنتیکی در داخالل گوناله

حی بسالیار ضالروری اسالت. های اصالالو ارر برنامه

باله گروهالاصالالال  هالا و ینالبنالدی  حاران تمالایالل 

داخل گونه   سالم و شالناسالایی روابط ژنتیکیالپژرم

حی  الهای اصال دارند. پیشالرفت در برنامه  زراعی را

.  موجود در خزانه ژنی بستای دارد به مقدار تنوا  

طور معمول  شالناسالی بهتعیین مشالخصالات ریخت

بنالدی مجموعاله  سالاولین گالام در توصالالالیف و ک

 (.14) سم استالپ ژرم

و  منالالاطق  در  پالالایالالداری آن  و  دانالاله  عملکرد 

سالالالالیالان متعالدد همیشالالاله باله عنوان معیالار مهمی در  

گزینش و معرفی ارقام مورداسالالالتفاده قرار گرفته 

  یهالا در ارزیالابی پالایالداری ژنوتیال  (.22اسالالالت )

ژنوتیالال ا  مختلف  اهالالانیالال گ انتخالالاب  هالالای  مکالالان 

های پیشالالالرفته   پایدار و پرمحصالالالول در بین الین

  ای نیفیظر(.  5)  ردنسبت به ارقام شالالالالاهد وجود دا

 نشالالالان داد ( نیز در آزمایشالالالی  1393همکاران )و 

 هالای بالادمجالان، بیشالالالترینالینهالا و  کاله بین توده

هالکالتالالار(    32150)  عالماللالکالرد مالیالوه  و کالیاللالوگالرم در 

مالیالوه عالماللالکالرد   کالیاللالوگالرم   17333)  کالمالتالریالن 

باله ترتیالب   باله توده بالادمجالان در هکتالار(  متعلق 

 .(6) قصری و هیبرید بل  بیوتی بود
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در محصالالالوالت سالالالبزی و صالالالیفی کیفیت و 

بازارپسالندی و خای بودن بسالیار اهمیت داشالته و 

بالازار  بعضالالالالا تفالاوت رنالد برابری قیمالت را در  

عنوان مثالال رنالو و یالا  کنالد. بالهمصالالالری ایجالاد می

شالالالکالل متفالاوت و خالای در این محصالالالوالت 

باله فروش بالا قیمالت بسالالالیالار بالاالتر   همواره منتج 

از معمول شالده اسالت. نکته مهم دیار این اسالت   

که با توجه به اینکه برخی از محصالالوالت سالالبزی 

و صالالیفی همانند بادمجان، گوجه فرنای، فلفل و 

رندین دور برداشالالت در طول فصالالل خیار دارای  

بالاله منوقالاله وزراعی می بالالا توجالاله  لالالذا   بالالاشالالالنالالد، 

 تالاری  کشالالالالت، تعالداد دورهالای برداشالالالالت و  

تواند بسالالالیار در نتیجه عملکرد کل محصالالالول می

 (.  4و  3متفاوت باشد )

با توجه به سالو  زیرکشالت بادمجان در کشالور  

 و نوا یائقه و بازارپسالالندی مناطق مختلف کشالالور 

پالسالالالم  وا ژنتیکی مناسالالالب در ژرم و همچنین تن   

بالاله  عالماللالیالالات  بالالادمالجالالان کشالالالور،  و بالومالی   نالژادی 

داخاللالی در شالالالکالالل    ارقالالام جالالدیالالد  و  مالعالرفالی  هالالا 

تواند  های مختلف بسالیار ضالروری بوده و می رنو 

نقش مهمی در کاهش واردات بذر بادمجان داشته  

 باشد. 

 

 هامواد و روش

هالای بومی بالادمجالان کشالالالور از  نژادی تودهباله

هالای محلی از  آوری تودهو بالا جمع  1384سالالالال  

های  نقار مختلف کشالالور شالالروا شالالد. طی سالالال

، یازده توده محلی عمده بادمجان،  1386تا   1384

بلنالد نیشالالالالابور، شالالالالامالل توده قلمی ورامین، رالاه

دستارد اصفهان، پابلند یزد، شندآباد آیربایجان،  

مالالازنالالدران، قصالالالری دز برازجالالان  جویبالالار  فول، 

بوشالالهر، سالالرخون بندرعباس، جهرم و لرسالالتان از  

جالمالع خالالالال  مالنالالاطالق  الیالن  انالتالخالالاب  و  آوری 

آن در  بالالوتالاله(  تالال   دو)انالالتالالخالالاب  طالالی   هالالا 

 پروژه جداگانه انجام شد. 

در پروژه انتخاب الین خال  از ژرم پالسالالم  

بومی بالادمجالان ایران شالالالش توده بومی بالادمجالان 

ای  ، دلمههای دسالتارد اصالفهانایران شالامل توده

برازجان، محلی لرسالالتان، پابلند یزد، محلی جهرم  

آوری و تحت و شالالالندآباد از مناطق مربوطه جمع

برنامه اصالحی انتخاب الین خال  قرار گرفتند. 

المللی در سالالالال اول  هالای بینطبق دسالالالتورالعمالل

بوته از هر توده کشالت و با توجه به   300(  1386)

ز این  هالای برتر اصالالالفالات مورد نکر تال  بوتاله

بوتالالهتوده از  و  انتخالالاب  بوور  هالالا  انتخالالابی  هالالای 

(. در سالالالالال دوم 13جالداگالاناله بالذرگیری شالالالالد )

های انتخابی به همراه  (، ت  بوته1387آزمایش )

های مادری )به عنوان شالالاهد( در ی  طرح توده

آماری آگمنت بررسالالالی و در پایان سالالالال دوم با 

هالای  هالا و تودهانجالام مقالایسالالاله میالاناین بین الین

نمره  مالالاد نمودن  لحالالاو  همچنین  و  مربوطالاله  ری 

های برتر انتخاب شالدند. های کیفی، الینویژگی

هالای منتخالب سالالالالال دوم، در سالالالالال سالالالوم الین

(، باله همراه رقم قلمی ورامین باله  1388آزمالایش )

هالای کالامالل عنوان شالالالاهالد در قالالالب طرح بلو 

تصالادفی در ساله تکرار کشالت و مورد موالعه قرار  

هالای  یالت میوه الین گرفتنالد. جهالت بررسالالالی کیف

هالای هر الین  بالادمجالان نموناله تصالالالالادفی از میوه
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هالا،  انتخالاب و برای شالالالکالل و رنالو ظالاهری میوه

بافت گوشالالالت میوه، میزان بذر، طعم میوه خام و 

همچنین پخت و پز و بررسالی میزان جذب رو،ن  

شالالده مورد ارزیابی قرار گرفتند و طعم میوه پخته

به نحوی که  دهی شالد،نمره 9تا  1و در نهایت از  

برای بهترین   9ترین و نمره برای ضالالالعیف 1نمره 

کیفیت مدنکر قرار داده شد. در نهایت با توجه به  

هالا  مجموا صالالالفالات کمی و کیفی، بهترین الین 

 انتخاب شدند.

هالای منتخالب باله همراه توده قلمی ورامین  الین

به عنوان شاهد، به مدت ی  سال و در سه منوقه 

دزفالول   و  ورامالیالن  بالررسالالالی  کالرج،  پالروژه  تالحالالت 

هالای بومی کشالالالور در  هالای منتخالب بالادمجالانالین

آزمالایشالالالالات پیشالالالرفتاله در قالالالب طرح آمالاری  

تکرار مورد    3هالای کالامالل تصالالالادفی و در  بلو 

موالالعاله قرار گرفتنالد. مجموا عملکرد تیمالارهالای  

آزمایشالی و همچنین نمرات کیفی برای هر تیمار 

هالا بهترین  ربالت و در نهالایالت پز از تجزیاله داده

هالای بالادمجالان از نقواله نکر صالالالفالات کمی و الین

کیفی جهالت انجالام آزمالایشالالالالات سالالالالازگالاری و 

 پایداری انتخاب شدند. 

از آزمالایشالالالالات  هالای دلمالهالین ای منتخالب 

های کامل پیشالرفته عملکرد در قالب طرح بلو 

 تصالالادفی در سالاله تکرار و به مدت دو سالالال، در 

دزفالول    ارومالیالاله،  جالیالرفالالت،  کالرج،  مالنالوالقالاله   پالنالج 

ران مورد موالالعاله قرار گرفتنالد. تیمالارهالای  و مالازنالد

الین پیشالالالرفتاله بالادمجالان    رهالارآزمالایش شالالالامالل  

و سالالاله شالالالاهالد   BJ30و  D1  ،D7  ،D13ای  دلماله

توده محلی برازجان، توده قصالالری دزفول و رقم  

باللالال  )تالجالالاری  بالودBlack Beautyبالیالوتالی   .نالالد( 

ها به روش  بررسالی پایداری عملکرد این ژنوتی  

 انجام پذیرفت.ضریب برتری نسبی 

های بادمجان به منکور بررسالالالی مقاومت الین

های عمده، آزمایشالی به مدت دو سالال به بیماری

)الیالن   فالالاکالتالوریالالل  طالرح  قالالالالالب  در  کالرج    ×در 

 جالدایاله قالارری( در شالالالرایط گلخالاناله و بالا سالالالاله 

تکرار )هر تکرار شالالالالامالل یال  گلالدان بالا سالالالاله 

هالای بالادمجالان از  گیالاهچاله( انجالام و مقالاومالت الین

نسالالالبالت باله عوامالل    BJ30ین امیالدبخش  جملاله ال

بیماری پژمردگی فوزاریومی و ورتیسالالیلیومی در  

ارقالام شالالالالاهالد قلمی   بالا  گلخالاناله، در مقالایسالالالاله 

بیوتی  ای بل و دلمه (long purple)پرپل  النو

برداری  بررسالی شالد. در سالال اول این تحقیق نمونه

و جداسالالازی و شالالناسالالایی عامل بیماری از مناطق 

انجام و در سالالال دوم مختلف کشالالت در کشالالور 

هالای بالادمجالان باله عوامالل بیمالاری  مقالاومالت الین

زیر شالامل:   بررسالی شالد. بدین صالورت که عملیات

هالای عالامالل  سالالالازی جالدایالهجالداسالالالازی و خالال 

بیمالاری از منالاطق مختلف کشالالالالت بالادمجالان در  

جالالدایالاله شالالالالنالالاسالالالالایالی  عالالامالالل کشالالالالور،   هالالای 

بالررسالالالی   فالوزاریالوم،  و  ورتالیسالالالیاللالیالوم  بالیالمالالاری 

فالوزاریالوم  هالال بالیالمالالاریالزایالی جالالدایالاله قالالاررالی   ای 

و ورتیسالالالیلیوم، و در نهالایالت ارزیالابی مقالاومالت 

های  های امیدبخش بادمجان نسالبت به جدایه الین

قارری مهاجم عوامل بیماری در شالالرایط گلخانه  

انجالام گرفالت. سالالالاز نتالایج آمالاری حالاصالالالل از  

منحنی  زیر  سالالالو   بیمالالاری،  ارزیالالابی شالالالالدت 

هالای بالادمجالان باله بیمالاری گسالالالترش بیمالاری الین
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ردگی فوزاریوم و شالالاخ  بیماری پژمردگی پژم

ها به بیماری پژمردگی ورتیسالیلیومی مقایساله  الین

باله شالالالالاخ  بالا توجاله  ارزیالابی  شالالالالده و  هالای 

هالای مقالالاوم، هالای مورد بررسالالالی، الینبیمالالاری

 متحمل و حساس تعیین شدند. 

های  الین  یو معرف  یبه منکور بررس  در نهایت

ی  هالای بوم تودهاز  حالاصالالالل  بالادمجالان    دبخشیال ام

بردار،  کشالور به عنوان رقم در سالو  بهره بادمجان

در  آزمالایشالالالی در شالالالرایط مزارا کشالالالالاورزان  

 دوسالاری واقع در جنوب اسالتان کرمانشالهرسالتان 

و  BJ30, D7 ،D1دبخشیهای امبا کشالالت الین

ای ،یرهیبریالد کالانیون )رقم ،الالالب  بالادمجالان دلماله

تالا ضالالالمن آشالالالنالایی   انجالام شالالالد کشالالالت منوقاله(

های  ها، الین یا الینن منوقه با این الینکشالاورزا

این آزمالایش      یال هر  برتر معرفی شالالالونالد. در 

و درکنالار   مربعمتر  1000در سالالالو     مالارهالایاز ت 

 .شدندکشت  اریکدی

 

 و بحث  نتایج 

 ( و1386در پالایالان سالالالال اول پروژه )سالالالال  

با توجه به صالالفات کمی و کیفی و با تاکید ویژه   

هالای  بر روی صالالالفالات مربور باله میوه، تال  بوتاله

های آنها بذرگیری  برتر انتخاب و در پایان از میوه

( به صالالورت  1387سالالال دوم پروژه )سالالال  شالالد.

آگمنت انجام شالالالد، با توجه به مقایسالالاله میاناین 

الین برتر انتخاب شالالدند، که رقم   35انجام شالالده  

تن در هکتالار و بالا اختالی   7/29ن بالا عملکرد آیی

تن در هکتار با شالالاهد مادری   10عملکرد حدود 

بالالاالترین   برازجالالان و همچنین  محلی  توده  یعنی 

 ( نیز انتخاب شد.9نمره کیفی )

در پایان سالالال سالالوم پروژه که در قالب طرح 

های کامل تصالادفی انجام شالد و با توجه به  بلو 

ه و همچنین لحالاو مقالایسالالاله میالاناین انجالام شالالالد

کالیالفالی،   نالمالرات  عالنالوان    22نالمالودن  بالاله  بالرتالر  الیالن 

های منتخب جهت انجام آزمایشالات پیشالرفته الین

رقم آیین شالالالالدنالالد.  معرفی  و  این    انتخالالاب  در 

تن    2/34آزمایشالالات نیز با متوسالالط عملکرد باال )

دار پنج تن  در هکتالار( و اختالی عملکرد معنی

 9کیفی در هکتار با شالالاهد محلی ورامین و نمره 

هالای  هالای برتر در بین الین باله عنوان یکی از الین

های بومی بادمجان کشالور قرار  مسالتخرج از توده

 (.1گرفت )جدول 

آزمالون نالتالالایالج  بالاله  تالوجالاله  تالجالزیالاله بالالا   هالالای 

واریالانز جالداگالاناله و مرکالب و همچنین مقالایسالالاله  

میاناین عملکرد در آزمایشالات پیشالرفته عملکرد  

ی میوه بر و بالا توجاله ویژه باله صالالالفالت ویژگی کیف

الین    12(، 17و  16، 12ها )اسالالاس دسالالتورالعمل

برتر بادمجان، شالالالامل هشالالالت الین قلمی و رهار  

ای جهت انجام آزمایشالات سازگاری و الین دلمه

پایداری عملکرد انتخاب شالدند. مقایساله میاناین 

با متوسالط   مجزای مناطق نشالان داد که رقم آیین

در  تن    9تن در هکتالار و حالدود    5/43عملکرد  

داری با شالاهد محلی ورامین  هکتار اختالی معنی

از نکر کیفی نیز منحصالالر به فرد   داشالالت. این رقم

را کسالالالب کرد   8بوده و متوسالالالط نمره مولوب  

 (.2)جدول 
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 1388های بادمجان در سال مقایسه میاناین عملکرد مقدماتی الین  -1جدول 
 

 ژنوتی  

 د میاناین عملکر
 نمره کیفی  )تن در هکتار(

 میاناین عملکرد  ژنوتی   

 نمره کیفی  )تن در هکتار(
Y6 42/7 a 8  J11 31/7 bcd 5 
E17 40/7 ab 5  N12 31/4 bcde 8 
Y9 40/2 ab 7  Y23 31/3 bcde 6 
E28 37/5 abc 6  D7 30/9 bcde 8 
BJ1 36 abc 8  E29 30/9 bcde 6 
Y3 35/9 abc 7  M60 30/2 cde 5 
L27 35/7 abc 6  D13 30/1 cde 8 
N61 35/6 abc 7  D35 30 cde 7 
L29 34/6 abc 7  D53 29/6 cdef 7 
 cdef 7 29/4 شاهد )قلمی ورامین(   abc 9 34/2 آذین 
L18 33/5 bcd 6  V50 29/1 def 6 

SH12 33/3 bcd 9  V61 28/2 def 8 
L30 33 bcd 5  B5 28/1 def 7 
J10 32 bcd 6  B29 27/8 ef 9 
Y44 32 bcd 7  SH21 27/5 ef 8 
SH2 31/9 bcd 9  SH5 29/4 f 7 
D1 31/8 bcd 8  N46 24/5 f 8 

M45 31/8 bcd 6  B60 19 g 8 

 باشند دار میهایی که دارای حداقل ی  حری مشتر  هستند فاقد اختالی آماری معنیدر هر ستون میاناین
 

 1389های بادمجان در آزمایشات پیشرفته در سال مقایسه میاناین عملکرد الین  -2جدول 
 

 ژنوتی  

 میاناین عملکرد 

 نمره کیفی  )تن در هکتار(
 

 ژنوتی  
 میاناین عملکرد 

 ی فینمره ک )تن در هکتار(
Y9 52/7 a 5  J10 38 cdefghi 5 

E17 50/4 ab 4  N61 36/3 cdefghij 7 

L29 50/2 ab 5  34/4 قلمی ورامین defghij 7 

D1 49/7 ab 8  M45 33/2 efghijk 6 
Y6 46/1 abc 8  M60 32/2 fghijk 6 
Y3 45/4 abcd 7  N12 30/7 ghijk 9 

E29 43/7 abcd 4  V61 29/5 hijk 8 
 abcde 8  B29 27/6 ijk 9 43/5 آذین

D7 43/1 abcde 7  D13 27/6 ijk 7 
SH2 41/8 abcdefg 8  SH12 26 jk 8 
V44 39/1 bcdefgh 8  B60 23 k 8 

L27 39/1 bcdefgh 5     

 باشند دار میهایی که دارای حداقل ی  حری مشتر  هستند فاقد اختالی آماری معنیدر هر ستون میاناین
 

های آزمایشالات سالازگاری  تجزیه مرکب داده

در پنج منوقه و دوسالال آزمایش نشالان داد که ارر  

سالال، مکان و تیمار و همچنین اررات متقابل سالال 

در مکالان، مکالان در واریتاله، و سالالالال در مکالان در  

دار بود. معنی  درصالالد 1واریته در سالالو  احتمال  

باله ترتیالب بالا میالاناین   D7و    D1هالای آیین،  الین
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هالکالتالالار   4/31و    7/33،  1/34عالماللالکالرد   در  تالن 

(. رقم  3بیشالالالترین عملکرد را داشالالالتنالد )جالدول  

آیین بالا قرار گرفتن در رتباله اول عملکرد، دارای  

 دار با هر سه ژنوتی  شاهد بود.اختالی معنی

 

 آزمایشات سازگاری و پایداری  مقایسه میاناین عملکرد تیمارها در -3جدول 
 

 ژنوتی  

 میاناین عملکرد 
 رتبه پایداری  )تن در هکتار(

1/34 آیین  a 2 

D1 7/33  ab 1 
D7 4/31  abc 3 

9/30 محلی برازجان )شاهد(  bc 4 
4/30 قصری دزفول )شاهد(  bc 6 
7/28 بل  بیوتی )شاهد(  c 7 

D13 4/28  c 5 

 باشند دار میهایی که دارای حداقل ی  حری مشتر  هستند فاقد اختالی آماری معنیمیانایندر هر ستون 

 

  یالدبخشهالای اممقالاومالت الینجهالت ارزیالابی  

  یقارر   یهای پژمردگبادمجان نسالالالبت به بیماری

های  بر اسالاس شالاخ و ورتیسالیلیومی    یومیفوزار

از انجالام 11و    10،  9،  8،  7،  1ارزیالابی ) (، پز 

هالای مهالاجم عوامالل  هالا بالا جالدایالهزنی الینمالایاله

بیمالاری فوزاریوم و ورتیسالالالیلیوم در گلخالاناله و 

مشالاهده عالئم بیماری در گیاهان، شالدت بیماری  

(DS) بیالمالالاری پیشالالالرفالالت  منالحالنالی  زیر  سالالالوال    ،

(AUDPC)   در مورد بیماری فوزاریوم، شالاخ

 (VDI)، تغییر رنالو آونالدی   (LSI)عالیم برگی

بالیالمالالاری   شالالالالاخال   بالیالمالالاری   (DI)و  مالورد  در 

گیری  اندازه  ها ورتیسالالیلیوم برای هر ی  از الین

بل  بیوتی مقایساله شالد. نتایج  و با شالاهد حسالاس

حاصالالالل از واکنش به بیماری فوزاریومی نشالالالان 

نسالالالبالت باله   B29الین از  بعالد  آیین  رقم  دادنالد کاله

 یزانمقاومت را داشالالت و م  یشالالترینب بیماری  این

آن   یشالرفتپ  یمنحن  یرو سالو  ز  یماریشالاخ  ب

 .بود 4/16و  14/48 یبترتبه

در رابوه با بیماری ورتیسالالیلیومی رقم آیین با 

شالالالالاخالال  الیالالن    6/1مالالیالالانالالاالالیالالن  و   مالالقالالاوم 

 V44  مالیالالانالاالیالن بالیالمالالاری   8/3بالالا  بالاله   نسالالالالبالالت 

 متحمل بودند. نتایج این آزمایشالات نشالان داد که 

جالال  بالاله  نسالالالالالبالالت  قالالاررالالی  دایالالهآییالالن   هالالای 

بالیالمالالاری فالوزاریالومالی و عالالامالالل  پالژمالردگالی  هالالای 

هالای مقالاوم ورتیسالالالیلیومی جزو معالدود ژنوتیال 

 (.5و  4باشد )جداول می

با    ی ا بادمجان دلمه  یدبخش ام   ی ها ین ال  یسالاله مقا در  

  به   آیین   رقم   ین زارع   یط رقم مورد کشالالت در شالالرا 

  ،یر   تجالاری   شالالالالاهالد   و   D7 و D1 الین   دو   همراه 

  منوقاله کشالالالالاورزان    ی اراضالالال   در   کالانیون   هیبریالد 

  نشالان داد که  یج کشالت شالدند. نتا   یرفت ج   دوسالاری 

تن در هکتالار در    67/ 5بالا عملکرد میوه    رقم آیین 

تن در هکتار    56/ 3مقایسالالاله با رقم کانیون با تولید  

. الین  ( 1)شالالالکالل    داری نشالالالان داد اختالی معنی 
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تن در هکتالار و الین    58بالا عملکرد    D1امیالدبخش 

عالماللالکالرد    D7امالیالالدبالخالش   هالکالتالالار،    53بالالا  تالن در 

 دار عملکرد نسالبت به شالاهد نداشالتنداختالی معنی 

کیفی باله    هالای   ز نکر ویژگی ا   ، ولی ( 1)شالالالکالل  

مقاومت  مراتب بهتر از شالاهد کانیون بودند. از نکر 

 برگخوارکه   ها به جز ظهور کرم به آفات و بیماری 

آسالتانه خسالارت اقتصالادی نبود، آفت و بیماری  در  

 دیاری مشاهده نشد. 
 

بادمجان نسبت  دبخش یهای امالین   ارقام و در  ی ومی( فوزار DI)یمار یشاخ  ب ن یانایم سهیمقا -4جدول 

 Fusarium oxysporum فوزاریوم  های مهاجم قارچبه جدایه 
 

 SS3میاناین جدایه  DS2میاناین جدایه  ژنوتی  بادمجان 
N12 44/144  a 2/122  bcde 
D13 89/138  ab 2/122  bcde 
D7 7/127  abcd 33/133  abc 
D1 33/133  abc 7/127  abcd 

V44 7/127  abcd 66/116  cde 
SH2 2/122  bcde 2/122  bcde 

Black beauty 2/122  bcde 2/122  bcde 
SH12 66/116  cde 2/122  bcde 

Y6 2/122  bcde 2/122  bcde 
ن یآذ  12/111  def 55/105  ef 

Long purple 55/105  ef 2/122  bcde 
Y3 22/72  g 44/94  f 
B29 44/44  h  50 g 

 باشند دار میهایی که دارای حداقل ی  حری مشتر  هستند فاقد اختالی آماری معنیدر هر ستون میاناین

 

 های های قارری ورتیسیلیوم بر الینمقایسه میاناین شاخ  بیماری ارر متقابل جدایه  –5جدول 

 امیدبخش بادمجان 
 

 ژنوتی  بادمجان  DR9میاناین شاخ  بیماری جدایه قارری  SHمیاناین شاخ  بیماری جدایه قارری 
12 f 18 a Black beauty 

14 de 18 a N12 

  12 f 18 a Y3 

14 de 18 a B29 

12 f 18 a D7 

9/11 h 16 bc D1 

17/33 ab 15 cd Y6 

11/78 fg 12/44 ef SH12 

12 f 12 f Long purple 

  3/89 i  10 gh V44 

1/22 j 2 ig ن یآذ 

 باشند دار میهایی که دارای حداقل ی  حری مشتر  هستند فاقد اختالی آماری معنیدر هر ستون میاناین
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 گیرینتیجه

بالا توجاله باله نتالایج آزمالایشالالالات انجالام شالالالده و 

الیالن   مالواللالوب  بسالالالالیالالار  و   BJ30 عالماللالکالرد 

خصالالالوصالالالیالات کیفی مولوب میوه، این الین باله  

ای  عنوان یال  رقم جالدیالد داخلی بالادمجالان دلماله

معرفی شالد. آیین الینی امید بخش از توده بومی  

ای و باله رنالو بنفش دلمالهبرازجالان بالا تیال  میوه  

در مقالایسالالاله میالاناین   بالاشالالالد. آیینکالامال تیره می

 4/67اررات متقالابالل ژنوتیال  و مکالان بالا عملکرد  

تن در هکتالار در منوقاله کرج بالاالترین عملکرد را  

هالا در تمالامی منالاطق باله خود در بین تمالامی ژنوتیال 

اختصالالای داد. عالوه بر این، این الین در مناطق 

هالمالواره   نالیالز  ژنالوتالیالال دیالاالر  بالود. جالزو  بالرتالر  هالالای 

باله روش   پالایالداری کاله  همچنین در آنالالیزهالای 

ضالالالریب برتری نسالالالبی انجام پذیرفت، این الین  

رتبه دوم پایدارترین ژنوتی  را به خود اختصای  

های شالایع به بیماری  آیین  رقم  ،داد. عالوه بر این

 بادمجان مقاومت نشان داد.

رقم جدید بادمجان آیین، رقیب داخلی بسیار 

جالدی برای ارقالام خالارجی اسالالالالت کاله کالامال 

جهت با اهدای برنامه اقتصالادی مقاومتی بوده  هم

و قوعالا گالامی در جهالت جلوگیری از خروج ارز  

از کشالالالور و همچنین کمال  باله اشالالالتغالال داخلی  

 باشد. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منوقه  ای در های امیدبخش بادمجان دلمهترویجی الین ها در آزمایش تحقیقی ملکرد ژنوتی ع -1شکل 

 1394-95های سال جیرفت در 

 

 توصیه ترویجی

بالا توجاله باله تیال  پالاکوتالاه رقم آیین، تراکم  

توصالالیه    بوته در هکتار برای این رقم  20000بوته  

های کشالت شالود. به این منکور فاصالله ردیفمی

 50هالا بر روی ردیف  یال  متر و فواصالالالالل بوتاله

متر در نکر گرفته شالالود. جهت تامین نشالالا سالالانتی
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برای تراکم پیشنهادی و با توجه به تلفات موجود 

در زمان تولید و انتقال نشالالاب به مزرعه و همچنین 

ود  نیالاز باله واکالاری، می بالایسالالالتی برای تولیالد حالد

نشالالالاب برای هر هکتالار برنالاماله ریزی نمود   30000

گرم بالذر بالادمجالان بالا قوه نالامیاله   250کاله نیالاز باله  

مناسالالب می باشالالد. جهت تولید نشالالاب با کیفیت و 

ای  خانه   128های  نسالالبتام مقرون به صالالرفه، سالالینی

شالود. دمای  متر( توصالیه میسالانتی 4)اندازة خانة  

درجاله    29تالا    24زنی برای رقم آیین،  بهیناله جواناله

گراد اسالالت. دراین دما نشالالاهای رقم آیین  سالالانتی

زنی، به  شوند. پز از جوانهروز ظاهرمی 8تا   6در

تر های ضخیمزائی بهتر و داشتن ساقهمنکور ریشه

گراد پالایین  درجاله سالالالانتی  18بهتر اسالالالت دمالا تالا  

 آورده شود.

شالالود که در مناطق کشالالت بهاره  توصالالیه می

حتی االمکالان، زمین مورد نکر در فصالالالالل پالاییز 

شالالالخم زده شالالالود. در ،یر اینصالالالورت، در اواخر  

اسفند یا اوایل بهار، به محض اینکه خا  مزرعه  

گاورو شالد، نسالبت به خا  ورزی اولیه و رانویه  

تن    40تا  30شالالود میزان  اقدام شالالود. پیشالالنهاد می

ورزی   پوسالالالیالده، قبالل از خالا کود دامی کالامالم

اولیه در زمین پخش شالود. این عملیات هر ساله تا 

بایسالالت تکرار شالالود. قبل از  رهار سالالال یکبار می

ورزی رالانویاله، بالا توجاله باله  انجالام عملیالات خالا 

نتیجه آزمون خا ، کودهای شالالالیمیائی به میزان 

شالالود. پز از ایجاد  الزم در سالالو  مزرعه پخش 

سالالیسالالتم آبیاری    جوی و پشالالته، عملیات نصالالب

بر روی  قوره از مالالالب کشالالالی  بعالالد  و  انجالالام  ای 

 شود. ها، آبیاری انجام میتی 

زمین بادمجان رقم آیین باید دائمام مرطوب و 

دار باشالالالد. آبیالاری درزمان گلالدهی وتشالالالکیالل  نم

میوه بسیار بحرانی است. کمبود آب در این دوره  

می تواند منجر به تشالالالکیل شالالالکوفه های انتهایی  

و میوة بدشالکل شالود. کاهش اندازة میوه    پوسالیده

آید.  و عملکرد نیز در ارر تنش رطوبتی بوجود می

ترین  تنش رطوبتی در زمالان رسالالالیالدگی میوه مهم

باشالالد. عامل محیوی در تل  شالالدن محصالالول می

روز   4تا  3شالالود آبیاری در تابسالالتان توصالالیه می

روز یکبار صالورت   8تا   6یکبار و در بهار و پائیز  

طول فصالالل رشالالد ، تغذیه با کودهای  پذیرد. در  

باله  20-20-20میکرو )-کالامالل مالاکرو (، بسالالالتاله 

بار  شالرایط خا  مزرعه هر دو تا رهار هفته ی 

 شود.توصیه می

میوة مولوب می بایسالالتی سالالفت، براا، عاری  

از برش یالا رروکیالدگی و بالا انالدازة منالاسالالالالب و 

بازارپسالند باشالد. تيخیر در برداشالت ممکن اسالت  

ذور در داخالل میوه شالالالود. باله  بالاعالج جواناله زنی بال 

شالالود ها روی بوته باعج میعالوه ناهداری میوه

های جدید به مخاطره افتد. زمانی  که تشکیل میوه

کاله باله دلیالل ناهالداری میوه روی بوتاله، رنالو  

کند، بذور تیره شالالده پوسالالت شالالروا به تغییر می

شالود. رقم آیین  وگوشالت میوه اسالفنجی وتل  می

 10تالا    7روز در دمالای    10تالا    7توانالد باله مالدت  می

درصالد   95تا  90درجه سالانتیاراد و رطوبت نسالبی 

گراد  درجه سانتی  7ناهداری شود ولی دمای زیر  

 شود.باعج خسارت به محصول می
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