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کاربرد ترکیبات القاءکننده مقاومت باعث کاهش وقوع و شدت بیماری در گیاهان میشود .اثر ترکیبات القاءکننده
مقاومت روی بیماری سفیدک دروغی پیاز به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با  10تیمار
و سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان بررسی شد .القاءکنندههای مقاومت شامل فسفات دیپتاسیم با
غلظت  50میلیموالر ،اسید نیکوتینیک  80میلیموالر و اسید سالیسیلیک با غلظت سه میلیموالر ،به همراه تیمار
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اصالح شده بهبهان و تگزاس ارلی وایت بود .اعمال تیمارها از اواسط بهمن ماه در مرحله  3تا  4برگی شروع و تا اواخر
فروردین ماه هر دو هفته یک بار و جمعاً پنج نوبت تکرار شد .شدت بیماری با ارزیابی  40گیاه در هر تیمار هنگامی که
شاخص بیماری در تیمار شاهد کمتر از  75درصد بود ،در  2ردیف وسط هر کرت آزمایشی محاسبه گردید .بیشترین
درصد شدت بیماری در تیمار شاهد بدون سمپاشی با میزان  75/50درصد و کمترین میزان شدت بیماری در تیمار
قارچکش ریدومیل مانکوزب با  14/17درصد مشاهده گردید .شدت بیماری در تیمارهای فسفات دی پتاسیم ،اسید
سالیسیلیک و اسید نیکوتینیک به ترتیب با  33/33 ، 28/33و  23/33درصد بود .بنابراین استفاده از القاءکنندههای
مقاومت میتواند جایگزینی برای قارچکشها باشد.
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مقدمه
استان خوزستان با سطح زیر کشت  4317هکتار و میزان عملکرد  164930تن بعد از استانهای اصفهان ،جنوب
استان کرمان ،هرمـزگان و فـارس در جایـگاه پنجـم تولید پیاز در کشور قرار دارد (احمدی و همکاران .)1399 ،در
سـالهای اخیر به دلیل بروز برخی مشکالت و تهدیدهای ناشی از مصرف سموم شیمیایی در سیستمهای کشاورزی،
گرایش زیادی به استفاده از پتانسیل بالقوه مواد بیولوژیکی درکنترل آفات ،بیماریها و علفهای هرز ایجاد شدهاست.
افزایش سریع تقاضا برای تولید محصوالت سالمتر ،استفاده از ترکیبات کمخطر را باال بردهاست .سفیدک دروغی پیاز
که توسط قارچ  Peronospora destructor Berkایجاد میگردد ،گسترش وسیعی داشته و موجب خسارتهای
اقتصادی شدیدی به محصول پیاز میگردد ) .(Raziq et al., 2008اگر خسارت روی برگ شدید باشد ،توسعه سوخ پیاز
بهطور قابل توجهی متوقف شده و نهایتا ً تعداد زیادی سوخ با گردن بطری شکل ایجاد میگردد (مشاهدات نگارنده) .در
استان خوزستان این بیماری در نواحی کشت پیاز از جمله رامهرمز ،بهبهان ،ایذه و باغملک خسارتهای شدیدی به
محصول پیاز وارد مینماید .متأسفانه تاکنون آمار دقیقی از میزان خسارت این بیماری در مناطق مختلف استان وجود
ندارد .اما در سالهایی که شرایط برای توسعه بیماری فراهم باشد ،خسارتهای جبرانناپذیری به محصول وارد میکند
که کشاورزان را مجبور به استفاده از قارچکشها با مقادیر زیاد مینماید .برای کنترل بیماری از قارچکشهای متعددی
چون ریدومیل مانکوزب استفاده میشود ،اما استفاده از قارچکشها معموالً یا به درستی صورت نگرفته و یا اینکه با
دوزهای باال بهکار برده میشوند که این خود مشکالت متعدد دیگری ایجاد میکنـد .در سالهای اخیر اسـتفاده از
القاءکنندههای مقاومت در گیاهان برای کنترل بیماریها مورد توجه قرار گفته و در موارد بسیاری کاربرد این مواد،
القاءکننده مقاومت ،کاهش وقوع و شدت بیماری را موجب شدهاست .استفاده از این القاءکنندهها نه تنها مشکالت
زیست محیطی و انسانی را به دنبال ندارد بلکه با استفاده صحیح حتی تأثیراتی چون افزایش عملکرد را نیز به واسطه
بهبود رشد گیاه به دنبال دارد (جمالی زواره و شریفی تهرانی .)1384 ،سفیدک دروغی پیاز یکی از بیماریهای مهم
پیاز در ایران محسوب میشود (عبداهلل پور و همکاران .)1393 ،آلودگی به سفیدک دروغی در همه مراحل رشد گیاه
مشاهده میشود و تمام بخشهای گیاه ممکن است مورد تهاجم عامل بیماری قرار گیرند (.)Butler and Jones, 1955
در گیاهانی که از سوخهای آلوده رشد میکنند ،آلودگی سیستمیک مشاهده میشود .بهعالوه این گیاهان ،کوچک مانده
و رنگ برگها در آنها سبز روشن است .در آب و هوای مرطوب ،لکههای بنفش متمایل به خاکستری روی تمام سطح
برگ مشاهده میشود ( .)Raziq et al., 2008سـوخهای آلوده در انـبار نرم شـده و شـکاف برمیدارند .وجود رطوبت
بهصورت آب آزاد روی سطح برگها برای گسترش سریع بیماری ضروری است .برای شروع آلودگی ،بیمارگر نیاز به
دمای خنک (کمتر از  22درجه سلسیوس) و رطوبت نسبی باالتر از  95درصد دارد؛ همچنین روزهای ابری برای توسعه
بیماری مطلوب هستند (.)Gupta and Paul, 2001
راهکارهایی نظیر کاربرد قارچکشها ،تغییر تاریخ کاشت ،استفاده از ارقام مقاوم ،زهکشی خاک و استفاده از بذر
سالم برای کنترل بیماری پیشنهاد شده است ( .)Whiteman and Beresford, 1998تاکنون قارچکشهای مختلفی برای
کنترل سفیدک دروغی پیاز مورد ارزیابی قرارگرفتهاند ،بهطوریکه همه قارچکشهای مورد استفاده بهطور معنیداری
توسعه همهگیری بیماری را کاهش میدهند ( .)Surviliene et al., 2008همچنین به نظر میرسد که مقاومت طبیعی
کاملی نسبت به سفیدک دروغی در  Allium cepaوجود ندارد ).(Kofoet et al., 1990
بسیاری از موادی که از نظر محیطی ایمن بوده و ارزان قیمت نیز هستند ،توانایی القاء مقاومت در گیاهان برعلیه
بیماریها را دارند .استفاده از اسید سالیسیلیک در پیاز موجب القاء مقاومت بر علیه قارچ  Stemphylium vesicariumو
کاهش توسعه بیماری میشود ) .(Abo-Elyouser et al., 2009الیگوکیتوزان پلیمری است که از تاباندن اشعه گاما بر
کیتوزان بهدست میآید .در تحقیـقی استـفاده از الیگوکـیتوزان موجب کاهـش جـوانهزنی اسـپورهای قارچ
 Alternaria porriعامل سوختگی ارغوانی پیاز شد .بهطوریکه شدت بیماری در تیمار آزمایشی در مقایسه با تیمار
شاهد به شدت کاهش یافت ) .(Gaikwad et al., 2019کاربرد برگی جاسمونیک اسید ،سالیسیلیک اسید و متیل
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جاسـمونیـک در کاهـش وقـوع و شـدت بیمـاری سفیـدک دروغـی خـیار در شـرایـط مزرعـه مؤثر بوده است
) .(Farouk et al., 2008محلولپاشی جو باکیتوزان ،سالیسیلیک اسید ،فرم استری بنزوتیازول کربونیک اسید موجب
القاء مقاومت برعلیه بیماری سفـیدک پودری جو شد ) .(Faoro et al., 2008تیمار بـذور گیـاه آفـتابگـردان با
کـیتـوزان  5درصـد شـدت بیـماری سفـیـدک دروغـی را در شـرایط گلـخانه و مـزرعه کاهـش داد
) .(Nandeeshkumar et al., 2008در مطالعه ای نقش پیپکولیک اسید در افزایش میزان و تجمع نیکوتین و مقاومت
گیاه توتون در برابر آلودگیهای میکروبـی بهخوبـی اثبات شـده است ) .(Vogel-Adghoudh et al., 2013به نظـر
مـیرسـد بتاآمیـنوبـوتریـک اسـیـد جـزء مـهمی در تنـظـیم پـاسـخ الـقـاء مـقاومـت سیـستمـیـک بـاشـد
) .(Piękna-Grochala and Kępczyńska, 2013جمالی زواره و شریفی تهرانی ( )1394اثر شش ترکیب شیمیایی
اسیبنزوالر– اس– متیل ،بتاآمینوبوتریک اسید ،سالیسیلیک اسید ،نیکوتینیک اسید ،فسفات دیپتاسیم و عصاره گیاه
 Reynoutria sachalinensisرا در خیار برعلیه بیماری سفیدک پودری مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که
همه این ترکیبات توانستند شدت بیماری را کاهش دهند .اثر بیکربنات پتاسیم در مدیریت بیماری سفیدک پودری
جالیز ،با هدف استفاده از مواد بیخطر و سازگار با محیط زیست روی میزبان خیار در شرایط گلخانهای مورد بررسی
قرار گرفت (عظیمی .)1391 ،نتایج امکان استفاده از بیکربنات پتاسیم را بهعنوان قسمتی از رژیم سمپاشی در مدیریت
بیماری سفیدک پودری خیار تأیید نمود .امکان القاء مقاومت در خیار برعلیه ویروس موزائیک خیار با استفاده از محلول
پاشی کیتوزان در مرحله چهار برگی با غلظتهای صفر 1000 ،500 ،و  1500پیپیام روی برگهای خیار در شرایط
گلخانهای مورد ارزیابی قـرار گرفـت و کمـترین مـیزان غلظـت ویـروس و شدت بیمـاری در گیاه در تیمار 1500ppm
مشاهده گردید .نتایج بیانگر القاء مقاومت ،کاهش غلظت ویروس و شدت بیـماری در خیار بود (عطار فدردی و
همکاران.)1394 ،
در تحقیق دیگری القاء مقاومت توسط بتاآمینوبوتریک اسید علیه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis
و  ،F.cucumerinumدر گیاه خیار مورد ارزیابی قرار گرفت (علیزاده و ساالری .)1393 ،در این تحقیق بعد از دو هفته
ریشههای گیاهان در مرحله سه برگی با بتاآمینوبوتریک با غلظت  340میلیگرم به ازای هر کیلوگرم خاک گلدان تلقیح
شد .نتایج نشان داد که این ترکیب قادر به ایجاد حالت آماده باش در بیان بعضی از ژنها و کاهش معناداری در شدت
بیماری از طریق القاء مقاومت شد .بنابراین با توجه به اهمیت بیماری در استان خوزستان و اهمیت کشت پیاز و توسعه
بیماری در مناطق کشت استفاده از ترکیباتی که بتوانند بیماری را کنترل نموده و اثرات زیست محیطی کمتری داشته
باشند ،ضروری به نظر میرسد.
مواد و روشها
برای بررسی اثر القاءکنندهها روی بیماری سفیدک دروغی پیاز ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک
کامل تصادفی شامل 10تیمار با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان انجام شد .تیمارها در پنج سطـح
القاءکنندههای مقاومت شامل فسفات دی پتاسیم با غلظت  50میلیموالر ،اسید نیکوتینیک  80میلیموالر و اسید
سالسیلیک با غلظت  3میلیموالر و تیمار قارچکش ریدومیل مانکوزب به نسبت  3در هزار و تیمار شـاهد (آبپاشی)
بودند (جمالی زواره و شریفی تهرانی .)1384 ،همچنین ژنوتیپ در دو سطح شامل پیاز اصالح شده بهبهان و تگزاس
ارلی وایت در نظر گرفته شد .تیمارها از اواسط بهمن که گیاهان در مرحله  3تا  4برگی بودند تا اواخر فروردین هر دو
هفته یکبار ،جمعاً پنج بار اعمال گردیدند .برای اجرای آزمایش ابتدا بذور در خزانه در اوایل مهر ماه کشت و سپس
نشاها در مرحله  2تا  3برگی به مزرعه با سابقه آلودگی باال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان منتقل شدند .هر
پالت آزمایشی شامل  4خط کاشت به طول  4/20متر بود و فاصله خطوط کاشت  30سانتیمتر و فاصله بوتهها روی
ردیف  7سانتیمتر منظور شد .آبیاری مطابق با نیاز آبی گیاه انجام گرفته و عالوه بر آن هر هفته یکبار به منظور
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سرعت بخشیدن به اسپورزایی و استقرار بیماری روی گیاه مهپاشی انجام شد .این کار موجب مایهزنی بیماری بهطور
طبیعی و با شرایط محیطی شد.
شدت بیماری با ارزیابی  40گیاه بهطور تصادفی در  2ردیف وسط هر پالت در هر تیمار با اخـتصاص نمره 9
مـطابق با جـدول  1هنـگامـی که شاخـص بیمـاری در تیـمار شاهـد بیشـتر از  75درصد بود ،محاسبه گردید
) .(Kofoet and Fischer, 2007میانگین شدت بیماری برای هر تیمار با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید:
) × 100

𝑖𝑣×𝑖𝑛
𝑣×𝑛

(∑ =DS

در این فرمول  :DSشدت بیماری:ni ،تعداد گیاهان آلوده با نمره مشابه :Vi ،نمره بیماری از  9-1برای هر تیمار:N ،
تعداد کل گیاهان مورد ارزیابی و  :Vباالترین نمره بیماری ( )9در نظر گرفته شد.
جدول  –1شرح روش ارزیابی شدت بیماری سفیدک دروغی پیاز ()Kofoet and Fischer, 2007
شدت ()%

)Intensity (%

)Table 1. Assessment key for downy mildew of onion (Kofoet and Fischer, 2007
معیار Scale
Description
توصیف

0

بدون عالمت

1

تنها تعداد کمی برگ آلوده شده

5

کمتر از نیمی از گیاه آلوده شده

10

اغلب گیاهان آلوده شده و حمالت تنها به یک برگ از هر گیاه محدود شده

20
50
75
90
100

No sympotms
Only few leaves affected
Less than half of the plants affected
Most of plants affected, attack is restricted to one leaf per plant

تمام گیاهان آلوده شده و حمالت به یک تا دو برگ محدود شده
All plants affected, attack restricted to one or two leaves per plant

سه تا چهار برگ از هر گیاه آلوده شده و گیاه تقریباً سبز است
Three to four leaves of each plant affected, crop looks fairly green

تمام برگها آلوده شده و ظاهر گیاه بالیت مانند است
All leaves affected, crop gives blighted appearance

تمام برگهای به شدت آلوده شده و رنگ سبز تنها به جوانه مرکزی محدود شده
All leaves severely affected, greenness restricted to central shoot only

شاخ و برگ کامالً بالیت شده
Foliage completely blighted

1
2
3
4
5
6
7
8
9

از تاریخ سبز شدن بذور ،تاریخ انتقال نشاء به مزرعه ،درصد بولتینگ ،تاریخ برداشت ،عملکرد کل سوخ ،عملکرد
قابل فروش شامل (وزن کل سوخهای هر کرت منهای وزن سوخهای دوقلو ،پوسیده ،گردن کلفت و سوخهای حاصل از
بوتههای به گل رفته) ،تعداد مرکز ،تعداد الیههای خوراکی ،قطر الیههای خوراکی ،متوسط وزن سوخ ،متوسط قطر
سوخ ،متوسط ارتفاع سوخ ،متوسط قطر گردن ،درصد ماده خشک و درصد کل مواد جامد محلول سوخ یادداشتبرداری
بهعمل آمد .در زمان برداشت میزان محصول گیاهان دو خط میانی هر کرت با حذف 35سانتیمتر باال و پایین هر خط
یادداشت و در محاسبات منظور شد .دادههای کلیه صفات اندازهگیری شده با استفاده از نرمافزار  SASتجزیه و تحلیل
شدند و میانگینها به کمک آزمون چند دامنهای دانکن مقایسه شدند.
نتایج و بحث
اثر ژنوتیپ و القاءکننده مقاومت بر عملکرد پیاز در سطح احتمال  %1و اثر متقابل این دو عامل بر عملکرد در سطح
احتمال  %5معنیدار شد (جدول  .)2همچنین با توجه به جدول  2معنیدار شدن اثر متقابل ژنوتیپ و القاءکنندهها در
صفت عملکرد در سطح  %1بیانگر یکسان نبودن روند تغییرات ژنوتیپهای مورد مطالعه در اثر کاربرد القاءکننده
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مقاومت بوده است .عملکرد رقم تگزاس ارلی وایت در مقایسه با جمعیت بهبود یافته پیاز بهبهان برتری معنیداری
داشت (جدول .)3
جدول -2نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه
Table 2. Analysis of variance of studied charactristics
میانگین مربعات
منبع واریانس

درجه آزادی

Source of variation

df.

بلوک
ژنوتیپ
Inducer
القاء کننده
ژنوتیپ × القا کننده
Genotype ×inducer
Error
اشتباه
ضریب تغییرات )C.V (%

2

Block

Genotype

محصول
Yield
n.s

18.154

Mean Squares

شدت
بیماری

میانگین وزن
سوخ

میانگین قطر
سوخ

Disease
intensity
n.s
2.722

Average bulb
weight
n.s
126.366

Average bulb
diameter
n.s
1.938

**

**

تعداد الیه
Number
of scales

Total soluble
solids
percentage

Bulb dry
percentage

0.074

1.574 n.s

0.064 n.s

1

**6975.960

17.541

28627.765

3771.586

10.585

4

**220.779

**22.283

**1588.976

**264.944

0.172 n.s

**

**

0.122 n.s

1.366 n.s

21.987

0.51

185.915

15.066

0.125

0.80

0.527

7.98

12.73

8.49

6.46

10.62

10.25

6.92

4
18

*

64.993

*

2.403

**

درصد ماده
خشک محلول

درصد سوخ
خشک

689.643

72.651

**

**

307.840

0.879 n.s

**

303.817

0.518 n.s
1.357 n.s

 *،÷ n.sو ** :بهترتیب عدم وجود اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطح احتمال  %5و .%1
:No significant diferences *:Significant differences at 0.01 level and **:Significant differences at 0.05 level

ns

جدول -3مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در ژنوتیپهای مختلف
Table 3. Means comparison of studied charactristics in different genotypes
ژنوتیپ
Genotype

ارلی وایت تگزاس
Early White Texas

رقم اصالح شده بهبهان
modified onion of
Behbahan

محصول

تعداد الیههای
خوراکی

درصد نهایی ماده
خشک محلول

درصد سوخ
خشک

Number of
scales

Total soluble
)solids (%

Bulb dry
)matter (%

5.579 b

7.26 b

12.20 a

13.67 a

Yield
()t/ha

شدت بیماری

میانگین وزن سوخ

میانگین قطر سوخ

Disease
)intensity (%

Average bulb
)weight (gr

Average bulb
)diameter (mm

74.05 a

29.53 b

204.78 a

70.35 a

2.85 b

43.05 b

37 a

116.37 b

49.83b

4.04 a

* در هر ستون ،مقادیر دارای حروف یکسان ،باهم تفاوت معنیداری ندارند (دانکن )P>0.01
)*Within each column having the same letters are not significantly different (Duncan p< 0.01

مقایسه میانگین صفات در القاءکنندههای مورد مطالعه نشان داد که کمترین میزان عملکرد ( 52/21تن در هکتار)
مربوط به تیمار اسید سالیسیلک بود (جدول .)4بهطوریکه تفاوت معنیداری بین شاهد (عدم کاربرد القاءکننده و
ریدومیل مانکوزب) و تیمار اسید سالیسیلیک نبود .بیشترین محصول با مصرف قارچکش ریدومیل مانکوزب به میزان
 66/02تن در هکتار بهدست آمد .میزان عملکرد محصول در تیمارهای فسفات دیپتاسیم و اسید نیکوتینیک به ترتیب
با  60/98و  62/02تن در هکتار در مقایسه با مصرف قارچکش ریدومیل مانکوزب مشاهده شد ،بین سه تیمار کاربرد
ریدومیل مانکوزب و القاءکننده اسید نیکوتینیک و فسفات دیپتاسیم از نظر این صفت اختالف معنیداری وجود
نداشت و هر سه در یک سطح آماری قرار گرفتند (جدول  .)4همچنین در جمعیت بهبود یافته بهبهان حداقل عملکرد
در تیمار شاهد مشاهده شد .ولی افزایش محصول در اثر کاربرد فسفات دیپتاسیم و اسید سالیسیلیک در مقایسه با
شاهد معنیدار نبود .در این ژنوتیپ نیز حداکثر محصول در تیمار سمپاشی با ریدومیل مانکوزب بهدست آمد .اما
اختالف عملکرد محصول در اثر محلولپاشی با اسید نیکوتینیک در مقایسه با تیمار کاربرد ریدومیل مانکوزب معنیدار
نبود و هر دو تیمار در یک سطح آماری قرار گرفتند (جدول .)5
نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که اثر ژنوتیپ و القاءکننده مقاومت در سطح  %1و اثر متقابل
این دو عامل بر درصد شدت بیماری در سطح  5درصد معنیدار بود (جدول  .)2اثر ژنوتیپ بر کاهش شدت بیماری
معنیدار بود ،بهنحوی که شدت بیماری در رقم تگزاس ارلی وایت در مقایسه با جمعیت بهبود یافته بهبهان کمتر بود
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(جدول  .)2اثر القاءکنندههای مقاومت روی کاهش درصد بیماری نسبت بههم معنیدار نبود؛ ولی نسبت به شاهد بدون
محلولپاشی در سطح  %1معنیدار بود .بیشترین درصد شدت بیماری در تیمار شاهد بدون سمپاشی با میزان 75/50
درصد دیده شد و کمترین میزان شدت بیماری در تیمار کاربرد قارچکش ریدومیل مانکوزب با  %14/17مشاهده گردید.
جدول  -4مقایسه میانگینهای صفات مورد بررسی در القاءکنندههای مختلف
Table 4. Means comparison of studied charactristics in different inducers
محصول

میانگین وزن
سوخ

میانگین قطر
سوخ

Average
bulb
)weight (gr
165.96 ab

Average bulb
diameter
)(mm
62.14 b

3.43a

151.528 bc

53.68 c

3.24a

8.55a

179.307 a

69.33 a

3.33a

9.37a

10.77 a

137.485 c

53.54c

3.67a

9.25 a

10.71a

23.33 b

168.607 ab

61.87 b

3.55 a

8.62 a

10.27 a

شدت بیماری

)Yield (t/ha

Disease
intensity
)(%

دی پتاسیم فسفات

Di potassium phosphate

60.98 a

28.33 b

شاهد
ریدومیل مانکوزب
ساید سالیسیلیک
اسید نیکوتینیک

Control

52.76 b

77.50 a

Ridomil mancozeb

66.02 a

14.17 c

Salicylic acid

52.21 b

33.33 b

Nicotinic acid

62.02 a

القاء کننده

Inducere

تعداد الیههای
خوراکی

درصد ماده
خشک

درصد ماده
خشک سوخ

Number of
scales

Total soluble
)solids (%

Bulb dry
)matter (%

9.20a

10.09 a
10.57 a

* در هر ستون ،مقادیر دارای حروف یکسان ،باهم تفاوت معنیداری ندارند(دانکن .)P>0.01
*Within each column having the same letters are not significantly different (Duncan p< 0.01).

جدول  -5مقایسه میانگینهای صفات در اثر متقابل ژنوتیپ و القاءکننده
Table 5. Means comparison of studied charactristics in interaction of different genotypes and inducers
میانگین قطر سوخ
(میلیمتر)

محصول
(تن در هکتار)

میانگین وزن سوخ (گرم)

شدت بیماری

Average bulb weight
)(gr

Disease severity
)(%

)Yield (t/ha

76.71 ab

224.30 a

16.67 b

80.10 a

63.33 cd
82.03 a
59.16 de
70.74 bc

195.08 ab
226.63 a
165.91 b
212 ab

75 a
13.33 b
16.67 b
13.33 b

69.76 bc
81.53 a
62.53 c
76.30 ab

47.56 fg

107.61 d

40 ab

41.86 ef

44.03g
56.63 def
47.93 fg
53 efg

107.98 d
131.98 d
109.06 d
125.21 d

80 a
15 b
50 ab
33.33 ab

35.76 f
50.50 d
41.88 ef
47.74 de

Average
)bulb diameter (mm

القا کننده

ژنوتیپ

Inducer

Genotype

Dipotassium
phosphate
Control
Ridomil mancozeb
Salicylic acid
Nicotinic acid
Dipotassium
phosphate
Control
Ridomil mancozeb
Salicylic acid
Nicotinic acid

ارلی وایت تگزاس
Early White Texas

پیاز اصالح شده بهبهان
Modified onion of
Behbahan

* در هر ستون ،مقادیر دارای حروف یکسان ،باهم تفاوت معنیداری ندارند(دانکن)P>0.05 ،
)*Within each column having the same letters are not significantly different (Duncan, p< 0.05

تیمارهای القاء کننده مقاومت نیز بر اساس تأثیر بر کاهش بیماری در یک سطح مجزا قرار گرفتند .بهطوریکه
شدت بیماری در تیمارهای فسفات دی پتاسیم ،اسید سالیسیلیک و اسید نیکوتینیک به ترتیب برابر با 33/33 ،28/33
و  %23/33بود (جدول .)4نتایج کاربرد القاءکنندههای مقاومت بر شدت بیماری سفیدک دروغی پیاز نشان داد که همه
این ترکیبات قادر به کاهش شدت بیماری بهطور مطلوبی بودند .بهطوریکه میتوان از آنها در مواردی بهعنوان
جایگزین سموم شیمیایی استفاده نمود.
اثر ژنوتیپ و القاءکننده مقاومت بر وزن متوسط سوخ در سطح  %1و اثر متقابل این دو عامل بر این صفت در سطح
 %5معنیدار شد (جدول  .)2وزن متوسط سوخ رقم تگزاس ارلی وایت ( 204/78گرم) بر جمعیت بهبود یافته بهبهان
( 116/37گرم) برتری معنیداری داشت (جدول  .)3ارزیابی میانگینها در القاءکنندههای مقاومت نشان داد که حداقل
وزن متوسط سوخ این صفت در تیمار کاربرد اسید سالیسیلک بود .بهطوریکه با تیمار شاهد در یک سطح آماری قرار
گرفتند و متوسط وزن سوخ در این دو تیمار معنیدار نبود .بیشترین متوسط وزن سوخ ( 226/63گرم) متعلق به تیمار
قارچکش ریدومیل مانکوزب و کمترین مربوط به تیمار شاهد بود .تیمارهای فسفات دیپتاسیم و اسید نیکوتینیک با
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 224/30گرم و  212گرم به ترتیب در ردههای بعدی قرار گرفتند .بین تیمارهای مصرف فسفات دیپتاسیم و اسید
نیکوتینیک از نظر این صفت و مصرف قارچکش ریدومیل مانکوزب اختالفی دیده نشد (جدول .)5معنیدار شدن اثر
متقابل ژنوتیپ و القاءکنندهها بیانگر یکسان نبودن روند تغییرات متوسط وزن سوخ ژنوتیپهای مورد مطالعه در اثر
کاربرد القاء کننده مقاومت بوده است .در رقم تگزاس ارلی وایت حداقل متوسط وزن سوخ مربوط به کاربرد اسید
سالیسیلیک بود .افزایش متوسط وزن سوخ شاهد نسبت به تیمار مزبور معنیدار نبود .بین سه تیمار کاربرد ریدومیل
مانکوزب و القاءکننده اسید نیکوتینیک و فسفات دیپتاسیم از نظر این صفت اختالف معنیداری مشاهده نشد .در
جمعیت بهبود یافته بهبهان حداقل متوسط وزن سوخ به شاهد مربوط بود ولی افزایش این صفت در اثر کاربرد سایر
تیمارها در مقایسه با شاهد معنیدار نبود (جدول .)5
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در آزمایش نشان دهـنده
مـعنیدار بودن اثر رقم و القاء کننده مقاومت بود و اثر متقابل این دو عامل بر متوسط قطر سوخ در سطح  1معنیدار
شد (جدول  .)2این صفت در رقم تگزاس ارلی وایت بر جمعیت بهبود یافته بهبهان برتری معنیداری داشت (جدول .)3
در اثر کاربرد القاء کنندههای مقاومت حداقل قطر سوخ ( 53/54میلیمتر) در تیمار کاربرد اسید سالیسیلک مشاهده
گردید که با تیمار شاهد بدون محلولپاشی ( 53/68میلیمتر) اختالف معنیدار نداشت و در یک سطح آماری قرار
گرفتند .همچنین بیشترین قطر سوخ به تیمار مصرف قارچکش ریدومیل مانکوزب (  69/33میلی متر) تعلق داشت
(جدول  .)4دو تیمار فسفات دیپتاسیم و نیکوتینیک اسید به ترتیب با قطر سوخ  62/87میلیمتر و  61/14میلیمتر
در یک سطح آماری قرار گفتند و از نظر این صفت با تیمار کاربرد سالیسیلیک اسید و شاهد بدون محلولپاشی اختالف
معنی داری داشتند .در رقم تگزاس ارلی وایت حداقل و حداکثر این صفت بهترتیب عملکرد به کاربرد اسید سالیسیلیک
و ریدومیل مانکوزب تعلق داشت .کاهش قطر سوخ با کاربرد فسفات دیپتاسیم نسبت به استفاده از ریدومیل مانکوزب
معنیدار نبود .در جمعیت بهبود یافته بهبهان حداقل و حداکثر میانگین قطر سوخ به ترتیب به مصرف ریدومیل
مانکوزب و شاهد تعلق داشت .در صفت قطر سوخ اختالفی معنیداری بین کاربرد کلیه القاءکنندههای رشد نسبت به
مصرف ریدومیل مانکوزب دیده نشد (جدول .)5
اثر ژنوتیپ بر تعداد پوست در سطح  %1معنیدار بود .اثر القاءکننده مقاومت و اثر متقابل ژنوتیپ و القاءکننده
مقاومت بر تعداد پوست معنیدار نبود (جدول  .)2تعداد پوست در جمعیت بهبود یافته بهبهان در مقایسه با رقم تگزاس
ارلی وایت برتری معنیداری داشت (جدول .)3
همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،اثر ژنوتیپ بر درصد کل مواد جامد محلول و درصد ماده خشک سوخ
در سطح  %1معنیدار بود .اثر القاءکننده مقاومت و اثر متقابل ژنوتیپ و القاءکننده مقاومت بر این دو صفت معنیدار
نبود (جدول  .)1درصد کل مواد جامد محلول و درصد ماده خشک سوخ در جمعیت بهبود یافته بهبهان در مقایسه با
رقم تگزاس ارلی وایت برتری معنیداری را نشان دادند (جدول .)3
رایجترین شیوه برای کنترل بیماریهای گیاهی استفاده از قارچکشها است .اما استفاده مکرر از قارچکشها اثرات
نامطلوبی را بر انسان و محیط زیست در پی خواهد داشت .بنابراین مطالعات روی جایگزین نمودن سایر ترکیبات مؤثر با
تأثیرات کمتر بر انسان و محیط زیست متمرکز شده است .از روشهایی که در چند سال اخیر مورد توجه پژوهشگران
قرارگرفته است ،استفاده از مواد القاءکننده مقاومت میزبان در برابر بیماریهای گیاهی است .در القاء مقاومت با اینکه
ساختار ژنتیکی گیاه تغییر نمییابد ،اما مقاومت میزبان در برابر عامل بیماری افزایش پیدا میکند (جمالی زواره و
شریفی تهرانی .)1384 ،در این فرآیند ،ژنهایی در گیاه وجود دارند که در اثر یک القاءکننده فعال شـده و یا ایـنکه
میـزان بـیان آنها افزایـش مییابد ) .(Kilic-Ekici and Yuen, 2003در ایـن مـیان میتوان از بیـمارگرهـای
ضـعیــفشـده ،میـکروارگانیسمهای غیربیمارگر یا مـتـابـولـیتهای آنها ،عصارههای گیاهی و یا ترکیـبات
شیـمـیایـی بـیخـطـر نـام بـرد کـه اســتفـاده از تـرکیبـات شـیمیایی بیخطر کـاربـرد بیشـتری داشته است
) ،(Vogel-Adghoudh et al., 2013که میتوان به ترکیباتی چون اسید سالیسیلیک در پیاز بر علیه قارچ
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 (Abo-Elyouser et al., 2009) Stemphylium vesicariumو الیگوکیـتوزان بر علیه سوخـتگی ارغـوانی پیاز
) (Gaikwad et al., 2019و اسید دیکلرو ایزونـیکوتیـنیک ،فـسـفات پتاسیم و اسیبنزوالر اس متیل در کنترل
آنتراکنوز خیار اشاره نمود ) .(Metraux et al., 1990; Ishii et al., 1999; Narusaka et al., 1999نتایج این پژوهش
نشان داد ترکیب فسفات دیپتاسیم تأثیر مطلوبی بر میزان عملکرد در واحد سطح ،اندازه سوخ ،قطر سوخ و شدت
بیماری سفیدک دروغی در دو رقم پیاز شامل جمعیت بهبود یافته بهبهان و تگزاس ارلی وایت داشت .اما کاربرد
سالیسیلیک اسید در جمعیت بهبود یافته بهبهان علیرغم کاهش شدت بیماری عملکرد را نسبت به شاهد افزایش نداد.
به نظر میرسد آنچه که در مورد اسید سالیسیلیک بهعنوان القاءکننده مقاومت در بعضی از ارقام گیاهی گفته میشود،
این است که مسیر پیام رسانی ژنهای این ماده باید در داخل گیاه فعال شود .بهطور مثال مادهای بنام اسیبنزوالر اس
متیل ترکیبی است که خاصیت قارچکشی ندارد اما بهعنوان آنالوگ فعال کننده اسـید سالیسـیلیک عـمل میکند
) (Ishii et al., 1999و بدین ترتیب ساز و کار مقاومت سیستمیک را در گیاه فعال مینماید .استفاده از اسیبنزوالر اس
متیل در گیاه خیار مقاومت القایی سیستمیک مؤثری را برعلیه سفیدک دروغی خیار ایجاد نمود (جمالی زواره و
شریفی تهرانی .)1384 ،کاربرد فسفات دیپتاسیم در سایر پژوهشها تأییدکننده این ادعا است که این ترکیب میتواند
در القاء مقاومت و کاهش شدت بیماریهای گیاهی مؤثر باشـد ،بهطـوری که برعلیه بیـماری بالست برنج
) ،(Manandhar et al., 1998سفیدک پودری انگور ) ،(Reuveni and Reuveni, 1995سفیـدک پودری سیب
) (Reuveni et al., 1998و سفیدک دروغی خیار (جمالی زواره و شریفی تهرانی )1384 ،بهخوبی و بهصورت
سیستمیک تأثیر داشته است .همچنین نیکوتینیک اسید نیز همانند فسفات دیپتاسیم در صفات ذکر شده در رقم
تگزاس ارلی وایت تأثیر مناسبی در مقایسه با شاهد بدون محلولپاشی داشت .بهطوریکه منجر به کاهش شدت بیماری
روی  111رقم آزمایش گردید .نتایج تحقیقات پیشین نشان داده است ،کاربـرد ایـن ماده روی بیـماریهایی چون
بالست برنج ) (Thieron et al., 1995و سفیدک پودری رز ) (Hijwegen et al., 2003نسبتاً مؤثر بوده و تأیید کننده
نتایج این پژوهش نیز است.
نتیجه گیری کلی
قارچکشها همواره به عنوان سادهترین راه برای کنترل بیماریهای گیاهی مورد استفاده قرار میگیرند .اما استفاده
از این نوع ترکیبات مشکالت زیست محیطی شدیدی ایجاد کرده است .استفاده از ترکیبات شیمیایی بیخطر میتواند
جایگزین مناسبی برای قارچکشها باشد .بهطوریکه کاربرد  5بار فسفات دیپتاسیم  50میلیموالر و اسید نیکوتینیک
 80میلی موالر قادر به افزایش عملکرد ،اندازه وزن و قطر سوخ و کاهش شدت بیماری در پیاز به میزان قابل توجهی
شدند.
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ABSTRACT
Using plant resistance inducers leads to the reduction of disease incidence and severity. The effect of several
resistance inducer compounds on onion downy mildew disease was tested in a factorial experiment with a
randomized complete block design comprising of 10 treatments in 3 replications at Behbahan Agricultural Research
Station. Treatments consisted of chemical indicers in five levels of 50mμ dipotassium phosphate, 80mμ nicotinic
acid and 3mμ salicylic acid, and Ridomil Mancozeb fungicide (3g/L) and control that treated with water. Treatments
were applied 5 times from mid-February when the plants were in 3 to 4 leaf stage until late April every two weeks.
Genotypes were in two levels including modified onion of Behbahan and Early White Texas. Disease severity was
calculated by evaluating 40 plants in each treatment when the disease index in the control treatment was more than
75% in two middle rows of each plot in each treatment. The highest percentage of disease severity (75.50%) was
observed in the control treatment with no spraying and the lowest rate of disease severity was observed in the
application of Ridomil with 14.17%. The severity of the disease was 28.33%, 33.33% and 23.33% in dipotassium
phosphate, salicylic acid and nicotinic acid treatments, respectively. Therefore, the use of resistance inducers can be
a substitute of fungicides.
Keywords: Onion, Downy mildew, Salycilic acid, Nicotinic acid, Phosphate dipotassium.
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