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 Alternaria brassicaeاثر اسیدسالیسیلیک بر افزایش مقاومت گیاه کلزا در برابر آلودگی به قارچ 
 

 و پرتو روشندل زوارهعبدالحسین جمالی

 

 گروه گیاهپزشکی و گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
ahjamaliz@yahoo.com 

 
از گياهان روغني است که بدليل سازگاري با شرايط آب و هوايي کشور موردتوجه قرار گرفته  بو،تيره شب از (.Brassica napus L)کلزا 

ترين گونه بيمارگر ترين و اختصاصيشايع Alternaria brassicaeهاي مخرب کلزا است و است. سوختگي آلترناريايي برگ از بيماري
هاي کنترل اين بيماري شامل تناوب زراعي، ضدعفوني بذر و کنترل شيميايي است و اخيرا القاي مقاومت در گياه نيز باشد. روشمي

از جمله آنهاست.  SA)رود که اسيدسالسيليک )موردتوجه قرار گرفته است. براي القاي مقاومت در گياهان عوامل القاکننده مختلفي بکار مي
ميکرومول( در افزايش مقاومت کلزا در برابر اين بيماري در قالب آزمون  1000تا  5) SAهاي متفاوت اثر غلظتدر پژوهش حاضر 

 24به دو روش انجام شد: در يک روش بذرهاي کلزا قبل از کاشت به مدت  SAفاکتوريل با طرح کامالً تصادفي بررسي شد. کاربرد 
بر  SAها، تلقيح بيمارگر روي برگ صورت گرفت. در روش ديگر محلول ه رشد بوتهخيسانده شد و پس از شش هفت SAساعت در محلول 

ساعت بعد تلقيح بيمارگر روي برگ انجام شد. پنج روز پس از تلقيح، ميزان فعاليت  24اي پاشيده و هاي کلزاي شش هفتهروي بوته
گيري شد و در روز هفتم عصاره برگ گياه به روش نورسنجي اندازه( در Gluگلوکاناز ) 3و1( و بتا PALآالنين آمونيالياز )هاي فنيلآنزيم

باعث کاهش  SAگيري سطح لکه بيماري روي برگ ارزيابي گرديد. براساس نتايج ارزيابي توسعه بيماري، کاربرد شدت بيماري با اندازه
ي افزايش يافت. در روش خيساندن بذر، ميزان کنترل بيمار SAدار شدت بيماري روي برگ گرديد و متناسب با افزايش غلظت معني

پاشي، شدت بيماري در تمام دار شدت بيماري را ايجاد کرد. در روش محلولکاهش معني SAميکرومول  1000تا  100هاي کاربرد غلظت
د. بررسي فعاليت ( يافت و ميزان کنترل بيماري بسيار بيشتر از روش خيساندن بذر بوP<0.05دار )کاهش معني SAهاي بکار رفته غلظت
شده است  در گياه Gluو  PALهاي داري در ميزان فعاليت آنزيمدهد که تلقيح قارچ بيمارگر باعث افزايش معنيها نشان ميآنزيم

(P<0.05) از طرف ديگر کاربرد .SA داري در فعاليت نيز افزايش معنيPAL  ايجاد کرد. در کاربرد به روش خيساندن بذر، فعاليت آين
را در گياه نشان داد. در  PALميکرومول بيشترين فعاليت  1000داري افزايش يافت و غلظت طور معنيبه SAم متناسب با غلظت آتزي

هاي دار و غيروابسته به غلظت بود و با ميزان فعاليت آن در بيشترين غلظتبسيار معني PALپاشي، افزايش فعاليت آنزيم روش محلول
در هر دو  SAموجب افزايش بيشتري در فعاليت اين آنزيم شد. همچنين با کاربرد  SAاثر متقابل بيمارگر و  روش خيساندن برابري کرد.
هاي روي بوته SA، اما با کاربرد (P<0.05)دار يافت افزايش معني SAدر گياه متناسب با غلظت  Gluروش، ميزان فعاليت آنزيم 

 نشده بود.هاي تلقيحنزيم کمتر از بوتهشده با قارچ، ميزان افزايش فعاليت اين آتلقيح

 

  Brassica napusآالنين آمونيالياز، مقاومت القايي، بتا گلوکاناز، سوختگي آلترناريايي برگ کلزا، فنيل های کلیدی:واژه

 

 
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

