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 های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی یافته علمینشریه 
 1401، سال 1، شماره 11جلد 

 

بهراد، رقم جدید بادمجان قلمی با رنگ پوست بنفش تیره، پتانسیل عملکرد باال و مقاومت مناسب نسبت  
 به بیماری پژمردگی فوزاریومی

 

Behrad, a new long eggplant cultivar, with dark purple color, high yield potential 

and moderately resistance to fusarium wilt 
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از    1386- 97های سال   طی   در (  بوته خالص )انتخاب تک   ن ی انتخاب ال   روش به    ( Y6بهراد )الین    رقم جدید بادمجان 

این الین در طول تمامی آزمایشات آگمنت، مقدماتی، پیشرفته    . ارزیابی و معرفی شد توده بادمجان پابلند یزد گزینش، 

های برتر آزمایش بود. در آزمایشات پیشرفته مقایسه عملکرد در مناطق  و سازگاری و پایداری عملکرد همواره جزو الین 

تن در هکتار نسبت به   12دار معنی  تن در هکتار و با اختالف عملکرد  46/ 1با عملکرد   Y6کرج، ورامین و دزفول، الین 

های برتر انتخاب شد. نتایج مطالعات سازگاری  های کیفی مناسب به عنوان یکی از الین شاهد محلی ورامین و با ویژگی 

تن در هکتار و کسب باالترین     55/ 4نشان داد که این الین با متوسط عملکرد    1392تا    1390های  و پایداری در طی سال 

  ن ی همچن تجزیه پایداری به روش ضریب برتری نسبی، رتبه اول پایدارترین ژنوتیپ را به خود اختصاص داد.    عملکرد، در 

10.22092/rafhc.2023.342502.1236 
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نشان داد    ی وم ی ل ی س ی و ورت  ی وم ی فوزار   ی پژمردگ   ی ها ی مار ی نسبت به عوامل ب )بهراد(    Y6  دبخش ی ام   ن ی واکنش ال  ی اب ی ارز 

و با توجه به عملکرد بسیار باال و یکنواختی و کیفیت مناسب    باشد ی م مقاوم  نیمه   ها ی مار ی ب   ن ی نسبت به هر دو ا   ن ی ال   ن ی که ا 

 میوه آن به عنوان رقم بهراد معرفی شد. 
 

 : توده بومی، رقم، عملکرد، تحمل به بیماری، یکنواختی های کلیدی واژه 
 
 

 02636703785تلفن:                             m-bagheri@areeo.ac.irویسنده مسئول: ن
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 مقدمه

در یک دهه گذشتته، ایران به طور متوستر رتبه  

  (.Solanum melongena L)  پنجم تولید بادمجان 

دنیتا را بته خود اختصتتتاه داده استتتت و حتی در  

ها رتبه ستتوم تولید جهانی را نیز داشتتته  برخی ستتال 

(. با توجه به نیاز باالی بذور ارقام اصتتالح  8استتت   

 تن    15تتا    10شتتتده بتادمجتان در داختل کشتتتور   

هتای در ستتتال(، ستتتازگتاری بیشتتتتر و بهتر  نوتیت  

وابستتتتتگتی  متحتیتستی کشتتتور،  بتته شتتترایتر  متحتلتی 

بتاالی بتذور    روزافزون  بته بتذور وارداتی، قیمتت 

وارداتی و نیز حستتاستتیت برخی از ارقام وارداتی به  

های زیستتتی و غیرزیستتتی مختلر، ضتتروری  تنش 

های داخلی موجود  است که تا حدامکان از  نوتی  

های اصتالحی مختلر استتفاده در کشتور در برنامه 

کرد تتا ارقتام منتاستتتب معرفی شتتتونتد. بته عالوه،  

داخلی به دلیل ستتتازگاری به شتتترایر   های  نوتی  

های  محیسی کشتور، مقاومت بهتری نستبت به تنش 

آبی و آفتات و  زیستتتتی و غیرزیستتتتی هم ون کم 

 های مختلر دارند. بیماری 

خوشتتتبختتانته ایران جزو منتاطقی استتتت کته  

 10، 9باشتد  پالستم بومی بادمجان میدارای  رم

برنتامته11و   ی  هتای بوم نژادی در تودههتای بته(. 

یتابی بته ارقتام جتدیتد، بتادمجتان، عالوه بر دستتتت

پالستتتم بومی این  موجتب حف  و نگهتداری  رم

گیاه ارزشتتمند شتتده و مانع فرستتایش  نتیکی آن 

هتای اخیر ارقتام مختلر (. در ستتتال9شتتتود  می

هیبرید و غیرهیبرید بادمجان، به صورت قانونی و 

غیرقتانونی وارد کشتتتور شتتتتده و بته صتتتورت  

ه گسترش یافته است. معرفی ارقام  غیرسازمان یافت

داخلی با صتفات کمی و کیفی مناستب، به شتر   

ترویجی در راستتتتتای  -هتای حمتایتیوجود برنتامته

این ارقتام، می توانتد اهرم مثرری در  گستتتترش 

 دهی بذر این محصول باشد. سامان

  یفرم اختصتاصت   ستوورومیاکست   ومیفوزار  چقار

 .Fusarium oxysporum f. sp)لتونتجتیتنتی  مت 

Melongenae)      بیماری پژمردگی مل  عنوان عابه

بتتار در ستتتتال از گیتتاه   1958  فوزاریومی اولین 

نیز این    ایراندر  .  (12بتادمجتان گزارش گردیتد  

توستتتر   2013در ستتتال    بیمتاری برای اولین بتار

 ( گزارش شد.14و همکاران   صفی خانی

در محصتتتوالت ستتتبزی و صتتتیفی کیفیتت و  

بازارپستندی و خاه بودن بستیار اهمیت داشتته و  

بعضا تفاوت چند برابری قیمت را در بازار مصرف  

کنتد. بته عنوان ملتال رنتگ و یتا شتتتکتل  ایجتاد می 

متفاوت و خاه در این محصتوالت همواره منتج 

بته فروش بتا قیمتت بستتتیتار بتاالتر از معمول شتتتده  

گر این استتتت کته بتا توجته بته  استتتت. نکتته مهم دی 

اینکه برخی از محصتوالت ستبزی و صتیفی همانند 

فلفتل و خیتار، دارای   بتادمجتان، گوجته فرنگی، 

چنتدین دور برداشتتتتت در طول فصتتتتل زراعی  

باشتتتند، لذا با توجه به منسقه و تاریش کشتتتت،  می 

تعتداد دورهای برداشتتتت و در نتیجته عملکرد کل 

 (. 2 و   1تواند بسیار متفاوت باشد   می 

یتتک  نتوتتیتت   یتزد،  پتتابتلتنتتد  بتتادمتجتتان   تتوده 

باشتتتد.  محلی معروف در فالت مرکزی ایران می   

بته روش انتختاب الین ختالا  انتختاب    Y6الین  

بتا توجته تتک  از این توده گزینش شتتتتد.   بوتته( 

به عملکرد و خصتوصتیات کیفی مسلوب میوه در    
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امیتتدبخش   عنوان  Y6الین  بتته  این الین  معرفی   ،

دمجان توجیه بستیار باالیی داشتته یک رقم جدید با 

و قسعا همراه با درآمد اقتصتادی بستیار باالتر برای  

ایتن   ایتن،  بتر  عتالوه  بتود.  ختواهتتد   تتولتیتتدکتنتنتتده 

رقم جتدیتد بتادمجتان، رقیتب داخلی بستتتیتار جتدی  

 جهتت  برای ارقتام ختارجی استتتتت کته کتامال هم 

و  بوده  مقتتاومتی  اقتصتتتتادی  برنتتامتته  اهتتداف   بتتا 

وگیری از خروج ارز از  قسعتا گتامی در جهتت جل   

اشتتتتت تتال  بتته  کتمتتک  هتمت تنتیتن  و   زایتی  کشتتتور 

در ستتال   Y6باشتتد. لذا الین امیدبخش  داخلی می 

بته عنوان رقم جتدیتد بتادمجتان قلمی بهراد    1397

 معرفی شد. 

 

 هامواد و روش

بتتادمجتتان کشتتتور نژادی تودهبتته  هتتای بومی 

های بومی از  آوری تودهو با جمع  1384از ستتتال  

های  مختلر کشتتور شتترو. شتتد. طی ستتالنقا  

، یازده توده محلی عمده بادمجان،  1386تا   1384

بلنتد نیشتتتتابور، شتتتتامتل توده قلمی ورامین، چتاه

دستگرد اصفهان، پابلند یزد، شندآباد آذربایجان،  

برازجتتان   متتازنتتدران، قصتتتری دزفول،  جویبتتار 

بوشتتهر، ستترخون بندرعباس، جهرم و لرستتتان از  

انتختتاب الین ختتالا  آوراین منتتاطق جمع ی و 

آن در  بوتتته(  تتتک  پرو ه   انتتختتاب  دو  طی  هتتا 

 جداگانه انجام شد.

انتخاب الین خالا از  رم پالسم  "در پرو ه  

شتتتش توده بومی بتادمجتان    "بومی بتادمجتان ایران

ای  های دستتگرد اصتفهان، دلمهایران شتامل توده

برازجان، محلی لرستتتان، پابلند یزد، محلی جهرم  

آ شتتتنتتدآبتتاد  متربتوطتته و  متنتتاطتق  از  ذربتتایتجتتان 

آوری و در برنتامته اصتتتالحی انتختاب الین  جمع

خالا مورد استتتفاده قرار گرفتند. در ستتال اول  

بوته از هر توده کشتت و با توجه به   300(  1386 

های برتر از میان این  صتتتفات مورد نتر تک بوته

بوتتتهتوده از  و  انتختتاب  بسور  هتتا  انتختتابی  هتتای 

(. در سال دوم آزمایش  7جداگانه بذرگیری شد  

های  های انتخابی به همراه توده(، تک بوته1387 

متادری  بته عنوان شتتتاهتد( در یتک طرح آمتاری  

آگمنتت بررستتتی و در پتایتان ستتتال دوم بتا انجتام 

هتای متادری  هتا و تودهمقتایستتته میتانگین بین الین

نتمتره  نتمتودن  لتحتتا   هتمت تنتیتن  و  متربتوطتته 

دند. در  های برتر انتخاب شتتت بازارپستتتندی، الین

های انتخابی ستتال دوم (، الین1388ستتال ستتوم  

این پرو ه بته همراه رقم قلمی ورامین بته عنوان  

های کامل تصتتادفی شتتاهد در قالب طرح بلو 

در ستتته تکرار کشتتتت شتتتده و با توجه به نتایج، 

های برتر جهتت انجتام آزمایشتتتات مقتایستتته  الین

 عملکرد پیشرفته انتخاب شدند. 

های بادمجان میوه الینجهت بررستی کیفیت  

در تمامی آزمایشتات تستت پانل انجام شتد. نمونه 

های هر الین انتخاب و بر استاس تصتادفی از میوه

هتا، بتافتت گوشتتتت شتتتکتل و رنتگ  تاهری میوه

میوه، میزان بتذر، طعم میوه ختام و هم نین پختت 

طتعتم   روغتن و  جتتذب  متیتزان  بتررستتتی  و  پتز   و 

نفر(   30کننتدگتان  شتتتده، از مصتتترفمیوه پختته

 1هتا از نتر کیفی از نترخواهی و در نهتایتت الین

 دهی شدند.نمره 9تا 

هتای بومی  بیستتتت و دو الین منتختب از توده
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بتته همراه توده قلمی ورامین   بتتادمجتتان کشتتتور 

به عنوان شتتتاهد، به مدت یک ستتتال و در ستتته  

پترو ه   تتحتتت  دزفتول  و  ورامتیتن  کترج،  متنتستقتته 

بومی  هتای  بررستتتی الین هتای منتختب بتادمجتان"

در قالب طرح   "کشتتور در آزمایشتتات پیشتترفته

های کامل تصتادفی و در سته تکرار  آماری بلو 

عتمتلتکترد  متجتمتو.  گترفتتتنتتد.  قترار  متستتالتعتته  متورد 

نتمترات   هتمت تنتیتن  آزمتتایشتتتتی و  تتیتمتتارهتتای 

 بتازارپستتتنتدی برای هر تیمتار ربتت و در نهتایتت  

 هتای بتادمجتان  هتا بهترین الینپس از تجزیته داده

صتتتفتتات نتتتر  نتقتستته  جتهتتت   از  کتیتفتی  و   کتمتی 

انجام آزمایشتتات ستتازگاری و پایداری انتخاب 

 شدند. 

ها که به  در بررستتتی پایداری عملکرد  نوتی  

انجتام پتذیرفتت،   روش ضتتتریتب برتری نستتتبی 

هتای بتادمجتان قلمی منتختب از آزمتایشتتتات  الین 

پیشتتترفتته عملکرد در پنج منسقته کرج، نیشتتتابور، 

های  بلو  ارومیه، ورامین و میناب، در قالب طرح  

کامل تصتتادفی در ستته تکرار و به مدت دو ستتال  

تیمتارهتای آزمتایش   مورد مستالعته قرار گرفتنتد. 

، N12شتامل هشتت الین پیشترفته بادمجان قلمی   

N61  ،Y3  ،Y6  ،SH2  ،SH12  ،V44    وB29  و )

سته شتاهد  قلمی النگ پرپل، توده قلمی ورامین و  

 توده چاه بلند نیشابور( بودند. 

های  منتور بررستتتی واکنش الینهم نین بته 

ای  هتای عمتده بتادمجتان، پرو ه بتادمجتان بته بیمتاری

انجتام شتتتتد.  در    بته متدت دو ستتتتال در کرج 

هتای بتادمجتان از جملته  این تحقیق مقتاومتت الین

نستتتبتت بته عوامتل بیمتاری پژمردگی رقم بهراد  

گتلتختتانتته، در  ورتتیستتتیتلتیتومتیتی   فتوزاریتومتی و 

لتک بیوتی ای بدر مقتایستتته بتا رقم شتتتاهتد دلمته 

(Black beauty)    در منابع رقم حساس نسبت که

فتوزاریتومتی   پتژمتردگتی  بتیتمتتاری  دو  هتر  بتته 

(Fusarium oxysporum)   ورتتیستتتتیتلتیتومتی و 

(Verticillium dahlia)    ذکر شده است، بررسی

برداری و شتتتد. در ستتتال اول این تحقیق نمونته

جداستتازی و شتتناستتایی عامل بیماری از مناطق 

مختلر کشتتت در کشتتور انجام شتتد و در ستتال  

هتای بتادمجتان بته عوامتل بیمتاری دوم مقتاومتت الین

در آزمایشتی در قالب طرح فاکتوریل در شترایر  

 گلخانه و با سه تکرار بررسی شد. 

  یبرا دهی  ستتتیستتتتم نمره  به ذکر استتتت  الزم

 (AUDPC)ستتسز زیر منحنی پیشتترفت بیماری  

در مورد بیمتاری فوزاریوم و میتانگین شتتتتاخا 

ر  د   در مورد بیمتاری ورتیستتتیلیومی  (DI)بیمتاری 

 .(15  شدندنتر گرفته 

های  الین  یو معرف  یبه منتور بررس  در نهایت

ی  هتای بوم از تودهحتاصتتتل  بتادمجتان    دبخشیت ام

آزمایشتتتی در شتتترایر مزار.   ،کشتتتور بادمجان

شتتتهرستتتتان  قاضتتتیمنسقته قلعته  درکشتتتاورزان  

  ینال ستتته با کشتتتت  بندرعباس استتتتان هرمزگان  

قلمی تازیان  و رقم    (Y6, N12, SH2)یدبخش  ام

در این  .  فتانجتام گر رقم غالب کشتتتت منسقته( 

نشتتاو و انتقال به    یهکشتتت به صتتورت تهمسالعه  

در ستتسز   یمارهااز ت  یکهر   و بود  یمزرعه اصتتل

شتتدند و کشتتت   یکدیگرو در کنار  عمترمرب 500

ها با استتفاده پس از برداشتت تجزیه و تحلیل داده

 انجام شد. T-Testاز آزمون 
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 و بحث  نتایج 

( با توجه  1386در پایان ستال اول پرو ه  ستال  

تاکید ویژه بر روی  به صتتفات کمی و کیفی و با 

های برتر انتخاب صفات مربو  به میوه، تک بوته

 هتای آنهتا بتذرگیری شتتتتد.و در پتایتان از میوه

( بتا توجته بته 1387در ستتتال دوم پرو ه  ستتتال   

الین برتر  35های انجام شتتده  مقایستتات میانگین

رقم بهراد نیز بتا متوستتتر کته    انتختاب شتتتتدنتد،

عملکرد    تن در هکتتار و اختالف  1/41عملکرد  

متتادری  7/15 توده  بتته  نستتتبتتت  هکتتتار  در   تن 

متوستتتر عملکرد    تن در    4/25پتتابلنتتد یزد  بتتا 

در  انتخاب شتتد.   8هکتار( و هم نین نمره کیفی 

پتایتان ستتتتال ستتتوم پرو ه کته در قتالتب طرح 

های کامل تصتادفی انجام شتد و با توجه به  بلو 

مقایستتتات میانگین انجام شتتتده و هم نین لحا  

الین برتر بته عنوان الین    22کیفی،  نمودن نمرات

هتای منتختب جهتت انجتام آزمتایشتتتات پیشتتترفتته 

، رقم  انتختاب و معرفی شتتتدنتد. در این بررستتتی

تن در هکتتار و بتا اختالف    2/48بهراد بتا عملکرد 

تن در هکتتار نستتتبتت بته شتتتاهتد قلمی   11حتدود  

بته عنوان یتک    8ورامین و هم نین نمره کیفی  

 (.1ل الین برتر انتخاب شد  جدو
 

 1388در سال های بادمجان مقایسه میانگین عملکرد مقدماتی الین  -1جدول 
 

  نوتی  
 میانگین عملکرد 

 میانگین عملکرد   نوتی   نمره کیفی   تن در هکتار(

 نمره کیفی   تن در هکتار(

 Y6 42/7 a 8 J11 31/7 bcd 5 رقم بهراد(

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 
BJ30 34/2 abc 9  )29/4 شاهد  قلمی ورامین cdef 7 
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 

ای دانکن در باشند، بر اساس آزمون چند دامنهحداقل یک حرف مشتر  میهایی در هر ستون، که دارای میانگین
 داری ندارندسسز احتمال پنج درصد تفاوت معنی

 

هتتای منتختتب بررستتتی الینستتتوس جهتتت  

به صتتتفت   ژهیو با توجه وپیشتتترفته   آزمایشتتتات

طتترح  وهیتت متت   یفتت یتت کتت   یژگتت یتت و قتتالتتب   در 

کامل تصتادفی، به مدت یکستال و در  هایبلو  

و  انتجتتام  دزفتول  و  ورامتیتن  کترج،  متنتستقتته  ستتتته 

های برتر جهت انجام آزمایشتات ستازگاری  الین

رقم  و پایداری انتخاب شدند. در این آزمایشات،  

تن در هکتتار و بتا اختالف    1/46بهراد بتا عملکرد 
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تن در هکتار نستتبت به شتتاهد   13دار حدود  معنی

 هتای کیفی منتاستتتتب و بتا ویژگیقلمی ورامین  

های  به عنوان یکی از الین  8و متوسر نمره کیفی  

 (.2برتر انتخاب شد  جدول 
 

 1389در سال های بادمجان در آزمایشات پیشرفته مقایسات میانگین عملکرد الین  -2جدول 

 
  نوتی  

 میانگین عملکرد 

 میانگین عملکرد   نوتی   کیفی نمره   تن در هکتار(

 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 شاهد  قلمی ورامین defghij 7 
D1 49/7 ab 8 M45 33/2 efghijk 6 
 Y6 46/1 abc 8 M60 32/2 fghijk 6  رقم بهراد(
Y3 45/4 abcd 7 N12 30/7 ghijk 9 
E29 43/7 abcd 4 V61 29/5 hijk 8 
BJ30 43/5 abcde 8 B29 27/6 ijk 9 
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    
ای دانکن باشتند، بر استاس آزمون چند دامنهحرف مشتتر  میهایی در هر ستتون، که دارای حداقل یک میانگین

 داری ندارنددر سسز احتمال پنج درصد تفاوت معنی
 

پتایتداری هشتتتتت    ارزیتابی ستتتتازگتاری و 

بتادمجتان قلمی در قتالتب طرح  الین پیشتتترفتته 

های کامل تصتتادفی و به مدت دوستتال در  بلو 

 نتایج نشتان داد کهپنج منسقه کشتور انجام شتد و 

تن در هکتار   4/55رقم بهراد با متوستر عملکرد   

باالترین عملکرد را داراستتتت. هم نین این الین  

تن در هکتتار در منتاطق   4/68و    5/69بتا عملکرد  

نیشتتتابور، بیشتتتترین عملکرد را بته خود   کرج و

آنالیز پایداری به روش ضتتریب اختصتتاه داد. 

نشتتتتان داد کته   نیز   بتا رقم بهراد  برتری نستتتبی 

بتاشتتتد  کستتتب رتبته یتک پتایتدارترین  نوتیت  می

 (.3 جدول 

 
 سازگاری و پایداری عملکرد مقایسه میانگین عملکرد  نوتی  ها در آزمایشات   -3جدول 

 
  نوتی  

 میانگین عملکرد

  تن در هکتار(
 رتبه پایداری

Y6 55/4 a 1 

SH2 54/78 a 2 
Y3 48/64 b 3 

N12 47/26 bc 4 

V44 46/77 bc 6 
Long Purpule (L.P.) 

 bc 9 45/54  شاهد یک( 

N61 44/83 bc 8 

SH12 44/42 bc 7 
 cd 10 41/68 قلمی ورامین  شاهد دو( 

 de 5 38/52 چاه بلند نیشابور  شاهد سه( 
B29 33/44 e 11 

ای دانکن در ستسز احتمال پنج درصتد تفاوت  باشتند، بر استاس آزمون چند دامنههایی در هر ستتون، که دارای حداقل یک حرف مشتتر  میمیانگین
 داری ندارندمعنی
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هتای بتادمجتان در  الینمقتاومتت  برای ارزیتابی 

نستبت مقایسته با رقم شتاهد حستاس بلک بیوتی، 

هتای پژمردگی قتارچی فوزاریومی و بته بیمتاری

 ی اب یارز  یهاشتتتاخا استتتاس بر ورتیستتتیلیومی

متتایتته(  4  و  3   انتجتتام  از  الیتنپتس  بتتا زنتی  هتتا 

بیمتتاری  جتتدایتته عوامتتل  قتتارچی  مهتتاجم  هتتای 

فوزاریوم و ورتیستتیلیومی در گلخانه و مشتتاهده  

عالیم بیمتاری در گیتاهتان، ستتتسز زیر منحنی 

در مورد بیمتاری    (AUDPC)پیشتتترفتت بیمتاری  

بتیتمتتاری   شتتتتاختا  متیتتانتگتیتن  و     (DI)فتوزاریتوم 

یتک از  در مورد بیمتاری ورتیستتتیلیومی برای هر  

انتتدازهالیتن بتتادمتجتتان   .  (4 گتیتری شتتتتد  هتتای 

 ها نشتتتان داد که رقم بهراد نستتتبتاین بررستتتی

بتیتمتتاری  عتوامتتل  هتردوی  پتژمتردگتی  بتته  هتتای 

باشتتتد مقاوم میفوزاریومی و ورتیستتتیلیومی نیمه

 (.5و  4 جداول 

 

های  ( فوزاریومی در الین AUDPCسسز زیر منحنی شاخا بیماری  درصد مقایسه میانگین  -4جدول 
 Fusarium solani های مهاجم قارچی امیدبخش بادمجان نسبت به جدایه 

 
 

در سسز احتمال پنج    (LSD)باشتند، بر استاس آزمون حداقل اختالف معنی دار هایی در هر ستتون، که دارای حداقل یک حرف مشتتر  میمیانگین
 داری ندارنددرصد تفاوت معنی

 
  

 ر یرد بادمجان نیال میانگین

 144/44 a N12 1 

 127/7 ab (شاهد حساس) Black Beauty 2 

122/2 bc D7 3 

122/2 bc D1 4 

 116/66 bcd D13 5 

111/11 bcd SH12 6 

111/11 bcd V44 7 

 105/55 cd (رقم بهراد) Y6 8 

 105/55 cd Long 9 

 100/00 d SH2 10 

 100/00 d BJ30 11 

 100/00 d Y3 12 

 50e B29 13 
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 های امیدبخش بادمجان پس از الین (DI  مقایسه میانگین شاخا بیماری –5جدول 
 قارچ ورتیسیلیوم   SHو   DR9آلودگی با دو جدایه 

 

 میانگین شاخا بیماری 
 تیمار 

 ردیر
 جدایه قارچی   نوتی  بادمجان 

18 a 
Black beauty 
 DR9 1 (شاهد حساس)

18 a N12 DR9 2 

18 a Y3 DR9 3 

18 a B29 DR9 4 

18 a D7 DR9 5 

17/33 ab 
Y6 

 SH 6 (رقم بهراد)

16 bc D1 DR9 7 

15 cd 
Y6 

 DR9 8 (رقم بهراد)

14 de B29 SH 9 

14 de N12 SH 10 

12/44 ef SH12 DR9 11 

12 f 
Black beauty 
 SH 12 (شاهد حساس)

12 f Long purple DR9 13 

12 f Y3 SH 14 

12 f Long purple SH 15 

12 f D7 SH 16 

11/78 fg SH12 SH 17 

 gh10 V44 DR9 18 

9/11 h D1 SH 19 

3/89 i V44 SH 20 

2 ig BJ30 DR9 21 

1/22 j BJ30 SH 22 

در سسز احتمال پنج    (LSD)باشتند، بر استاس آزمون حداقل اختالف معنی دار هایی در هر ستتون، که دارای حداقل یک حرف مشتتر  میمیانگین
 داری ندارنددرصد تفاوت معنی

 

های امیدبخش در  نتایج بررستی عملکرد الین

  یهتا ن یال  ستتتتهیمقتاترویجی  -آزمتایش تحقیقی

شتتتاهتد محلی قلمی  بتا  قلمی  بتادمجتان    دبخشیت ام

  ری در شترادر منسقه قلعه قاضتی بندرعباس  قازیان  

 Y6نشتتان داد که هر ستته الین امیدبخش    نیزارع

قتبتولتی    N12و    SH2 بتهتراد(،   قتتابتتل  عتمتلتکترد 

داشتتتتند. این مقایستتتات نشتتتان داد که باالترین  

 بهراد( بتا   Y6عملکرد مربو  بته الین امیتدبخش  

در هکتتار بود کته در مقتایستتتته بتا رقم    تن  2/54

 3/1تن در هکتتار(   55/53شتتتاهتد قلمی قتازیتان    

ها  درصتد افزایش داشتت. عالوه بر این، این الین 

ویژگی نیز از نتر  بتتازارپستتتنتتدی  و  هتتای کیفی 

بتتیتتن کشتتتتاورزان و  در  بتتاالیتتی  متتقتتبتتولتتیتتت 

 کنندگان منسقه داشت.مصرف
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های امیدبخش بادمجان قلمی در منسقه  ها در آزمایش تحقیقی ترویجی الین عملکرد  نوتی  -1شکل 

 1394-95قاضی بندرعباس در سال زراعی قلعه

 

 توصیه ترویجی

رقم  پتابلنتد  انتدازه بوتته و تیت    بتا توجته بته 

بوته در هکتار برای این   14000بهراد، تراکم بوته    

شود. به این منتور بهتر است فاصله  رقم توصیه می 

ها بر  های کشتتتت یک متر و فواصتتتل بوته ردیر 

متر در نتر گرفتته شتتتود. ستتتانتی   70روی ردیر 

جهت تامین نشتاو برای تراکم پیشتنهادی و با توجه  

نشتتتاو بته   بته تلفتات موجود در زمتان تولیتد و انتقتال 

مزرعته و هم نین نیتاز بته واکتاری، می بتایستتتتی  

 نشتتتتاو   20000ریزی برای تولیتتد حتتدود  برنتتامتته 

گرم بذر بادمجان   200در هکتار باشتتد که نیاز به    

 بتا قوه نتامیته منتاستتتب دارد. جهتت تولیتد نشتتتاو 

های  با کیفیت و نستتبتام مقرون به صتترفه، از ستتینی   

ر( استتتتفتاده  مت ستتتانتی  4ای  انتداز  ختانت  ختانته  128

موس شتتود. مخلوطی از کوکوپیت و پرلیت، پیت 

و کود دامی، ماستته و کود دامی و ستتایر بستتترها  

قابل استتتفاده جهت تولید نشتتاو بادمجان هستتتند. 

  29تتا    24زنی برای رقم بهراد،  دمتای بهینته جوانته 

ستتتتانتتتتتی  دمتتا  درجتته  درایتتن  استتتتت.   گتتراد 

در  بتهتراد  رقتم  بتتادمتجتتان  روز    8تتتا    6نشتتتتاهتتای 

جتتوانتته متتی  تتاهتتر  از  پتتس  بتته  شتتتتونتتد.   زنتتی، 

تر های ضتخیم زایی بهتر و داشتتن ستاقه منتور ریشته 

گراد پایین آورده  درجه ستانتی   18بهتر استت دما تا 

 شود. 

شتتود که در مناطق کشتتت بهاره  توصتتیه می

حتی االمکتان، زمین مورد نتر در فصتتتتل پتاییز 

صتتورت، در اواخر  شتتخم زده شتتود. در غیر این

بهار، به محض اینکه خا  مزرعه    اسفند یا اوایل

گاورو شد، اقدام به عملیات خا  ورزی اولیه و 

 40تا  30شتتود میزان رانویه می کنیم. توصتتیه می

ورزی  تن کود دامی کامالم پوستیده، قبل از خا 

اولیه در زمین پخش شتود. این عملیات هر سته تا 
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بایستتتی تکرار شتتود. قبل از  چهار ستتال یکبار می

ورزی رتانویته، بتا توجته بته  ات ختا انجتام عملیت 

نتیجه آزمون خا ، کودهای شتتتیمیایی به میزان 

شتود. در صتورت  الزم در ستسز مزرعه پخش می

استتتفاده از ستتیستتتم آبیاری با تی ، پس از ایجاد  

جوی و پشتته عملیات نصتب ستیستتم آبیاری قسره  

هتا، آبیتاری انجتام ای و متال  کشتتتی بر روی تیت 

 شود. می

 ن رقم بهراد بتایتد دایمتام مرطوب  زمین بتادمجتا

دار باشتتد. آبیاری درزمان گلدهی وتشتتکیل و نم

میوه بسیار بحرانی است. کمبود آب در این دوره  

می تواند منجر به تشتتتکیل شتتتکوفه های انتهایی  

پوستیده و میو  بدشتکل شتود. کاهش انداز  میوه  

آید.  و عملکرد نیز در ارر تنش رطوبتی بوجود می

ترین  در زمتان رستتتیتدگی میوه مهمتنش رطوبتی 

باشتتد. عامل محیسی در تلش شتتدن محصتتول می

تا  3توصتیه می شتود آبیاری بادمجان در تابستتان 

پتتایتیتز    4 و  بتهتتار  در  و  یتکتبتتار   روز    8تتتا    6روز 

یکبتار صتتتورت پتذیرد. در طول فصتتتل رشتتتد  

میکرو  -بتادمجتان، ت تذیته بتا کودهتای کتامتل متاکرو

مزرعه هر    (، بستتته به شتترایر خا 20-20-20 

 شود.بار توصیه میدو تا چهار هفته یک

میو  مسلوب می بایستتتی ستتفت، براا، عاری  

از برش یتا چروکیتدگی و بتا انتداز  منتاستتتتب و 

بازارپستند باشتد. تيخیر در برداشتت ممکن استت  

بتاعتج جوانته زنی بتذور در داختل میوه شتتتود. بته  

شتتود ها روی بوته باعج میعالوه نگهداری میوه

های جدید به مخاطره افتد. زمانی  تشکیل میوهکه  

کته بته دلیتل نگهتداری میوه روی بوتته، رنتگ  

کند، بذور تیره شتتده پوستتت شتترو. به ت ییر می

شتود. رقم بهراد  وگوشتت میوه استفنجی وتلش می

 10تتا    7روز در دمتای    10تتا    7توانتد بته متدت  می

درصتد   95تا  90درجه ستانتیگراد و رطوبت نستبی 

کند. رابت شده است که سرمازدگی  می  را تحمل

بتاعتج   در دمتای زیر هفتت درجته ستتتتانتیگراد 

 شود.خسارت به محصول می
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