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 چکیده
را  گیاهاا   دفاایی  ساازواارهای  .اسات  گیاهاا   در اه بیماری و آفات به مقاومت افزایش های راه از یکیمقاومت سیستمیک 

 هاای  غلظات  از تحقیا   ایا   در منظاور  بایی   .تقویت اارد  محیطی های تنش برابر در شیمیایی های محرک برخی با توا  می

 سام  و رشای  محارک  باااتری  ساویه  دو ،چاریش  گیااه یصاار    پتاسیم، فسفیت سالیسیلیک،اسیی  ماننی هایی محرک مختلف

 قاار   زای بیمااری  یاما   دو روی بر آزمایشگاهی شرایط در آنها بازدارنیگی میزا  وگردیی  استفاده ایمییاالوپرایی اش آفت

 باا  ایرانای  بلاوط  درختاا   بر ها محرک ای  تأثیرهمچنی   شی. بررسی اشت محیط در .Breneria sp بااتری و بلوط زغالی

 ماننای  درختاا   فیزیولاوییکی  هاای  ویژگی برخی هفتهسه  از پس و شیبررسی  نیز جنگلییرصۀ  شرایط در تاج خشکییگی

 دانکا   میانگی مقایسۀ  نتایج .شی گیری انیازه فتوسیستم یملکرد و الروفی  برگ، الکترولیت نشت نرخ و آب نسبی محتوای

 آزمایشاگاهی  شارایط  در زا بیماری بااتری و قار  در برابر آنها بازدارنیگییادشیه،  های محرک غلظت افزایش با اه داد نشا 

 درختاا   همچنای   داد. نشاا   رشای  محارک  باااتری  سویه دو را بازدارنیگی تأثیر امتری  و یافت افزایش داری معنی طور به

 داری معنای  طاور  باه  را خود سیتوپالسمی غشای آسیب توانستنی ایمییاالوپرایی و پتاسیم فسفیت چریش،یصار   با تیمارشیه

 افازایش  لیکیسالیسا اسایی   و تیمارهاا  ایا   در فتوسیستمبیشینۀ  یملکرد همچنی  و دهنی ااهش مقطر( )آب انترل به نسبت

 ایرانای  بلاوط  درختا  خشکییگی انترل برای تحقی  در رفته اار به طبیعی ترایباتهمۀ  مثبتتأثیرات  بیانگر نتایج .داد نشا 

   .استفاده ارد یمییاالوپراییا ماننی شیمیایی سموم جای و به ها بیماری و آفات با مبارزه برای از آنها توا  می و است

 .بلوط زغالی قار  پتاسیم، فسفیت بلوط، زوال رشی، محرک بااتری سالیسیلیک، اسییکلیدی:هایواژه
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 از وسیعی های رویشگاه ،محیطی های بحرا  افزایش امروزه

 اارده  محایود  زاگار   سازگا  بوم در را چوبی های گونه

 نیاز  لاوط ب نظیار  بردباری درختا  حتی اه  طوری به ،است

 .انای  شیه (Dieback) خشکییگی و (Decline) زوال دچار
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 وبارگ،  شااخ  ریاز   سابب  ابتایایی  مراح  در پیییه ای 

 .شاود  مای  بلاوط  درختاا   مارگ  نهایات  در و بنیه ضعف

 بارناایگی، امبااود )مانناای محیطاای هااای بحاارا  تشااییی

 تهااجم  موجاب  ،(ریزگردها و غذایی مواد فقر ،خشکسالی

 آونایها  در زا بیماری های بااتری و ها قار  شی   الونیزه و

 ماثثر   شی شناخته زای بیماری یوام  جمله از [.1] دشو می

 بلاوط  زغاالی  قار  ،بلوط جنس های گونه خشکییگی در
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(Biscogniauxia mediterranea) [2] و 

  .است Brenneria sp. [1، 3]بااتری

 هورماونی  ترایباات  اه دهی می نشا  مختلفتحقیقات 

 چاریش  ماننی یگیاهانیصار   ،[6-4] سالیسیلیک اسییماننی 

(Azadirachta indica Jussieu) [7] محلاولی  هاای  نمک و 

 مقاوماات  القاانناای مااواد ینااوا  بااه پتاساایم فساافات مانناای

 (Pytoalxsin) فیتوالکسای   دفاایی  مواد تولیی با ،سیستمیک

 فعاال  موجب تواننی می و مثثرنی آفات و زا بیماری یوام  بر

 در سیساتمیک  مقاومات  یاا  دفاایی فراینیهای  سلسله شی 

، 8]شونی  مختلف های بیماری و آفات با مقابله برای گیاها 

 PGPR (Plant رشاای محاارک هااای بااااتری همچناای  .[9

growth-promoting rhizobacteria) مقاوماات افاازایش در 

 و بااتریایی قارچی، های بیماری مقاب  در گیاها  سیستمیک

 هاا  بااتری ای  است. اار گرفته شیه به مثثر طور به ویروسی

 باا  غیرمساتقیم  طور به یا گیاه رشی تحریک با مستقیم طور به

 و آفاات  زیساتی  انتارل  و غاذایی  یناصر دسترسی افزایش

 ساااییروفورهای تولیااای طریااا  از گیااااهی بیمارگرهاااای

 هاای  هورماو   تولیای  هییروی ، سیانیی آه ،  اننی امپلکس

 و هاا  بیوتیاک  آنتای  تولیای  ،اساتیک  انیول اسیی ماننی گیاهی

 و بخشانی  مای  بهباود  را گیاهاا   رشای  ،ااش  قار  ترایبات

 انای  توجاه  مورد نیز آنتاگونیست هایمیکروارگانیسم ینوا  به

 ایمییاالوپرایای  ماننی سیستمیکی سموم از استفاده .[12-10]

 در سیسااتمیک مقاوماات افاازایشساابب  ممکاا  اساات نیااز

 مخارب  تاأثیرات  ساموم  ای  ااربرد اما ،[13]شود  درختا 

 باه  آفاات  مقاومات  باه ممک  اسات   ودارد  یمحیط زیست

 و بیماارگر  موقع به شناسایی مجموع در .[14]بینجامی  سموم

 افزایش مشخصات از دفایی سازواارهای سریع سازی فعال

 جااانبی هااایاثردیگاار  از اااه اساات سیسااتمیک مقاوماات

 متماایز  مسامومیت  نظیار  سیساتمیک  مقاومت های اننیهالقا

 مقاومات  افازایش  برای مختلفی ترایبات تاانو  .[15]است 

 شایه  اساتفاده  دیگر اشورهای در بلوط درختا  سیستمیک

 انتارل  بارای طاور ماثثر    به ها فسفونات از مثال برای .است

 (Q.ilex و Quercus suber) اساپانیا  هاای  جنگ  بلوط زوال

 پاشاایی  مااوارد برخاای در امااا ؛[16] اساات شاایه اسااتفاده

 مسامومیت  مئیال بروز موجب بلوط برگ روی ها فسفونات

 یاا  تناه  پوسات  روی پاشایی   ااه  حالی در ،شود می گیاهی

 نشاا   مسمومیتی اثر گونه هیچ گذشته از اینکه ،تنه در تزری 

 در (Q. agrifolia) بلاوط  زوال ماثثر  انتارل  موجاب  ،نیاد

 از یدیگر تحقی  در .[17]شی  آمریکا یاالیفرنیا های جنگ 

 یاماا  انتاارل باارای پتاساایم فساافیت و سالیساایلیک اساایی

 (Microsphaera alphitoides) سطحی سفییک زای بیماری

 مشاخ   و شی استفاده (Q. robur) انگلیسی بلوطگونۀ  در

 در چنایانی  مایت  طوالنی تأثیر شیمیاییماد   دو ای  اهشی 

 .[18] نیاشاتنی  زا بیمااری  یاما   ایا   باه  گونه ای  مقاومت

Domenech یناوا   باا  خود تحقی  در نیز [11] همکارا  و 

 licheniformis جانس  رشای  محرک های بااتری تلقیح تأثیر

Bacillus میکوریز قار  و Pisolithus tinctorius انتارل  بر 

 اردنای  بیا  (Q. ilex) سبز همیشه بلوطگونۀ  قارچی بیماری

 ،هاا  نهاال  رشای  بهبود بر افزو  رشی محرک بااتریسویۀ  اه

پژوهش  .شود می گونه ای  در زا بیماری های قار  رشی مانع

Kurth بااااتریسااویۀ  اااه داد نشااا  نیااز [10] همکااارا  و 

 بیمااری  انترل در توانی می sp.  Streptomycesرشی محرک

 افاازایش دلیاا  بااه Q. robur ۀگوناا در بلااوط زغااالی  قااار

برخی محققا   دیگر طرف از باشی. مثثر سیستمیک مقاومت

 ااه  آزادراختای  ماد   وجود دلی  به چریش از استفادهدربار  

 مقاومات  افازایش سابب   و اسات  طبیعای  اش حشرهنویی 

 و [19] دشاو  مای  هاا  بیمااری  و آفاات  برابار  در سیستمیک

 ماننای  جنگلی های گونه در آفات انترل در آ  مثبت هایاثر

 بلاوط  گوناه  دو و [19] (Betula papyrifera) تاو  گوناۀ  

(Q. robur و Q. rubra) باا  ااه  طاوری  باه  انای؛  گزار  داده 

 محایط  در درصای  1 و 5/0 به درصی 3/0 از غلظت افزایش

 [.20] یافات  افازایش  حشرات الرو ومیر مرگ آزمایشگاهی،

 بارای  سیستمیک مقاومت افزایش ۀزمین در پژوهشی تاانو 

 ایا   از هاساتفاد  باا  ایرانای  بلوط درختا  خشکییگی انترل
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 تاوا   مای  اینکاه  باه  توجه با و است نشیه گزار  ترایبات

 ساطح  در را ترایباات  ای  از استفاده اثر در درخت تغییرات

 و الروفیا   ماننای  پارامترهاایی  گیاری  انیازه با فیزیولوییکی

 پاژوهش  ایا   در [،22، 21]ارد  بررسی فتوسیستم یملکرد

اساایی  پتاساایم، تیفسااف محلااول شااام  مااواد برخاای تااأثیر

 و ایمییاالوپرایاای ساام چااریش، گیاااهیصااار   سالیساایلیک،

 در ایرانای  بلاوط  زای بیمااری  یوام  بر PGPR های بااتری

 میایانی  و اشات(  )محایط  تنای  بارو   آزمایشاگاهی  شرایط

تود   در واقع خشکییگی مئیال دارای ایرانی بلوط )درختا 

   .شی ارزیابی جنگلی(

 هاروشومواد

مختلفتیمارهایسازیآماده

 اساتفاده  آ  بارگ  از چریش درخت آبیتهیۀ یصار   برای

محوطاۀ   در شایه  ااشاته  چاریش  درختاا   از هاا  برگ شی.

هاا   بارگ  .شای  آوری جمع بهار فص  در و یاسوج دانشگاه

 درصای  10یصاار    .نیشای  آسایاب  ساپس  و خشک ابتیا

 مقطر( آب cc100 در درخت برگ گرم 10) حجمی وزنی

 5000 باا  ساایت  24 میت به خیسانی  از پساه  شی تهیه

یصاار    وشیه  سانتریفیوی دقیقه 10 میت به دقیقه در دور

 (حجمای  وزنای  درصای  10) حاص یصار   .شی تهیه آبی

 اارد    رقیا   باا  و شای  گرفته نظر رد پایه محلول ینوا  به

 حجمای  وزنای  درصای  5/2 و 5 هاای  غلظات  پایه محلول

 500 غلظت از نیز پتاسیم تیفسف محلول .[7] آمی دست به

 8و  4، 2از غلظات   .[8] شای  اساتفاده  لیتار  در گارم  میلی

 اشت محیط در  آزمایش برای سالیسیلیکاسیی موالر  میلی

 ایرانای  بلوط درختا  تزری  برایموالر  میلی 2از غلظت  و

 ایمییاالوپرایاای محلااول غلظاات شاای. اسااتفاده یرصااه در

 و 5/17 های غلظت سازی رقی  بااه  بوددرصی  35 تجاری

 در اماا  ،شی استفاده اشت محیط برای و تهیه درصی 75/8

درصای   10 غلظات  از ایرانای  بلوط درختا  برای و یرصه

 .[13] یش استفاده

 دو اشت برای اه بود رشی محرک بااتری دیگر تیمار

پایاۀ   جامای  اشات  محایط  از رشای  محارک  بااتری سویه

 باااتری  ساویه  دو منظاور  بیی  شی. استفاده پیکوواسکای

 .Microbacterium sp و .Streptomyces sp رشای  محرک

 رشی بر هاآن مثبت هایاثر قب های  پژوهش در اهتهیه شی 

 اشات  از پاس  .[12] بود شیه ثابت ایرانی بلوط های نهال

 اشات  محیط به رشی محرک های بااتری جامی، محیط در

 cfu/ml 107 رقات  باا  باااتری  از سپس .شینی منتق  مایع

 و اشات  محایط  در های )آزمایش بعیی های آزمایش برای

  شی. استفاده مییانی( شرایط در درخت ی تزر

درهرایآزمراش براایبلوطزایبیماریعواملکشت

(in vitro)تنیباونشاکشتمحیط

 ابتیا ،آزمایشگاهی محیط در مختلف تیمارهای اثر تعیی  برای

 اشات  دیش پتری در ایرانی بلوط زای بیماری قار  و بااتری

 بااااتری از .Breneria sp یزا بیماااری اتریبااا شااینی. داده

 بلاوط  هاای  جنگ ) قبلی تحقی  در شیه خال  و جیاسازی

 (بویراحمای  و یلویهگاه استا  در خائیزمنطقۀ  در واقع ایرانی

 بارای  .[1] آمای  دست به بود شیه ثابت نیز آ  زایی بیماری اه

 رقات  باا  زا بیمااری  باااتری  از میکرولیتار  100 ابتیا اار ای 

cfu/ml 107 داده اشات  آگاار  هینتاو   مولر اشت محیط در 

 Biscogniauxia) بلااوط زغااالی زای بیماااری قااار  شاای.

mediterranea) اشاات محاایط حاااوی دیااش پتااری در نیااز 

  .[2]شی  اشت (PDA) آگار داستروز/ /زمینی سیب

باابرادرمختلرفتیمارهرایبازدارندگیمیزانرسیاب

زابیماریعوامل

 باااتری  بر رشی محرک بااتری سویه دو تأثیر بررسی برای 

 محارک  باااتری  ساویه  دو از میکرولیتر 100 ابتیا ،زا بیماری

 (.Microbacterium sp و .Streptomyces sp) رشاااای

 های پلیت در و تهیه CFU/mL 107 غلظت با سوسپانسیونی

 ای سافره  اشات  جیاگانه صورت به آگار هینتو  مولر حاوی

 محایط  جذب رشی محرک بااتری اه دقیقه 15 از پس شی.
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 اساتری   لاو  وسایلۀ   باه  زا بیماری بااتری از النی یک شی،

 2 قطار  باه  ای دایاره  صاورت  باه  پلیات  مرااز  در و برداشته

 مایت  به گراد سانتیدرجۀ  37 دمای در وشی  اشت متر میلی

 اطاراف  ۀهالا  قطار  روز دو از پاس  گرفت. قرار سایت 48

 شی. گیری انیازه اولیس با زا بیماری بااتری

 در شاایه داده اشاات زای بیماااری بااااتری از همچناای 

 بازدارنیه مواد یا تیمارها دیگر تأثیر برای NA اشت محیط

 ها پتری سطح شی   خشک از پس اه نحوی به ،شی استفاده

 ۀگوشا  در هاایی  چاهاک  اشت، محیط به بااتری جذب و

 هار  از میکرولیتار  50 وشی  ایجاد پاستور پیپت ته با پلیت

 اسایی  ایمییاالوپرایای،  )سام  رشای بازدارنای    مواد از یک

 بااا شاایه اسااتری  چااریش( برگااییصااار   و سالیساایلیک

 باا  انکوباتور در و ریخته ها چاهک در مختلف های غلظت

 داده قارار  ساایت  48 مایت  به گراد سانتیدرجۀ  37 دمای

 هر برای شی. گیری انیازه اولیس با ها هاله قطر سپس شی.

 تیمار در و شی گرفته نظر در تکرارسه  غلظت هر و تیمار

  شی. استفاده استری  مقطر آب از نیز شاهی

 درصای  بر اثرشا  تعیی  براییادشیه  بازدارنیه مواد از

 اساتفاده  نیاز  بلوط زغالی قار  میسیلیوم رشی بازدارنیگی

 اشت محیط روی بلوط زغالی قار   روز هفت اشت شی.

PDA شی.اار گرفته  به آزمایش ای  برای 

یصاار    )شاام   تیمارها از یک هر بازدارنیگی درصی

 باا  لیکیسالیسا  اسیی و ایمییاالوپرایی سم ،چریش درخت

 محارک  باااتری  ساویه  دو همچنی  و مختلف های غلظت

  .[7]شی  محاسبه 1رابطۀ  از استفاده با رشی(

(1)   / 100I C T C   
C زا در شاهی )اساتفاده از آب   قطر النی یام  بیماری

قطر النی با استفاده از هر یک از تیمارهاست. T مقطر( و

 جنگلیعاصۀدراشاانیبلوطدرختانرویهاآزماش 

 یار  ) برآفتااب  دهمنطقاۀ   در ایرانای  بلاوط  هاای  جنگ 

 (54°55' 24'' جغرافیاایی  طاول  و 34°05' 39'' جغرافیایی

 و یلویااهگاه اسااتا  از بویراحماای شهرسااتا  در واقااع

 ایا   بارای  یاسوج غربی شمال ایلومتری 15 در بویراحمی

  .شی انتخاب تحقی 

 )وجاود  زا بیمااری  یاما   وجاود  یالئم دارای درختا 

 باه  تااج  خشاکییگی  از درجاتی یا درخت(تنۀ  در شیرابه

 هار  ازای باه  و شاینی  مشخ  ییگریک از متر 100فاصلۀ 

 درخات یصاار    پتاسایم،  )فسافیت  بااال  در ذارشیه تیمار

 از دوساویه  لیک،یسالیس اسیی ایمییاالوپرایی، سم چریش،

 ده انتارل(،  یناوا   باه  مقطار  آب و رشای  محارک  بااتری

 متار  ساانتی  30 متوسط قطر با پایه تک ایرانی بلوط درخت

 ازای به ،متری سانتی 4 میخ از استفاده با سپس .شی انتخاب

 یاک  ساینه  برابار  ارتفاع در درخت محیط متر سانتی 25 هر

 از یاک  هار  از لیتار  میلای  2/0 و ایجااد  درخت در سوراخ

 به درخت محیط متر سانتی هر ازای به شیه آماده تیمارهای

 ساوراخ  محا   ،تزری  از بعی .[17، 16 ،8] شی تزری  آنها

 چساب  باا هاا   منظور جلوگیری از حمله آفات و بیماری به

 در ماواد  ایا   تزریا   زما  .شی مسیود باغبانی مخصوص

 مصااادف بااا و تابسااتانه خشااکی تاانش از قباا  خردادماااه

 شای.  انتخاب بیشتر اثرگذاری برای درختا  رویش حیااثر

 از بارگ هشات   درخات  هار  از ،هفتاه  سه گذشت از پس

 بااهااام  دمااای در و برداشاات آ  تاااج جنااوبی قساامت

 فیزیولاوییکی  های ویژگی سپس و نیشی منتق  آزمایشگاه

  .شی گیری انیازه درختا 

بلروطدرخترانفیزشولوژشر هرایوشژگیگیایاندازه

اشاانی

 درصای  حسببر درختا  برگ (RWC) آب نسبی یامحتو

 شااخ   یناوا   باه  (EL) بارگ  الکترولیات  نشت میزا  و

 دسااتگاه از اسااتفاده بااا سیتوپالساامی غشااای آساایب

 شای  گیری انیازه آلما ( ،Inolab میل متر EC) سنج هیایت

 توسااط نیااز درختااا  باارگ الروفیاا  محتااوای .[12]

 اساااپاد برحساااب (SPAD-502) دساااتی متااار الروفیاا  

  .شی گیری انیازه

 وساط ت درختاا   بارگ  الروفیا   فلورسانس متغیرهای
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 (مریکامتحی  آ ایاالت ،Optic-Sciences) فلورومتر دستگاه

 II فتوسیساتم بهینۀ  یملکرد شام  متغیرها شی. گیری انیازه

(Fv/Fm) در سازگارشاایه فتوسیسااتمبیشااینۀ  یملکاارد و 

  .[21] بودنی (ΦPSII) تاریکی

آماریآنالیزهای

 بازدارنیگی میزا  بر مختلف تیمارهای اثر بررسی منظور به

 باار نیااز و آزمایشااگاهی محاایط در زا بیماااری اماا وی

 شارایط  در ایرانای  بلوط درختا  فیزیولوییکی های ویژگی

 SPSS افاازار ناارم در یکطرفااه واریااانس آنااالیز از ،یرصااه

 درصای  بار  تیماار  ناه  اثار  اول، آزماایش  در ی.شا  استفاده

 بار  تیماار یاازده   اثار  و زا بیماری بااتری رشی بازدارنیگی

 شاارایط در زا بیماااری قااار  رشاای بازدارناایگی درصاای

 در .شای  بررسای  تکارار  ساه  با اشت محیط آزمایشگاهی

 هااای ویژگاای باار تیمااار هفاات تزریاا  اثاار دوم آزمااایش

 .شای  بررسی تکرارده  با ایرانی لوطب درختا  فیزیولوییکی

 شاام   اولیاه  مفروضاات  واریاانس  تحلی  و تجزیه از پیش

 نرماال  و هاا  واریانس همگنی بررسی پرت، های داده انترل

 و پاالت  باااس  اماک  باه  هاا  داده فراوانای  توزیاع  بود 

 .گرفات  انجام اسمیرنوف -لموگروفوا و لو  های آزمو 

 تیمارهاای  بای   بازدارنایگی  درصای  میانگی برای مقایسۀ 

 نیاز  و دانکا   آزماو   از آزمایشاگاهی  شارایط  در مختلف

 ایرانای  بلاوط  درختاا   بارای  ااررفتاه  به تیمارهایمقایسۀ 

 سطح در LSD آزمو  از مقطر( آب )تیمار انترل به نسبت

 ی.ش استفاده درصی 5 خطای احتمال

بحثواشجنت

 تیمارهااای اااه داد نشااا  یکطرفااه واریااانستجزیااۀ  نتااایج

 بار  متفااوتی  هاای اثر اشات،  محیط آزمایش در شیه استفاده

 یایبااتری و قارچی زای بیماری یام  رشی بازدارنیگی میزا 

 نتاایج  (.1 )جیولدارنی  درصی( 5 خطای احتمال سطح )در

 زای بیماااری یاماا  بازدارناایگی درصاای میااانگی مقایسااۀ 

 بلاوط(  زغاالی  )قاار   قاارچی  و .Brenereia sp بااتریایی

 نیاز  شایه  اساتفاده  تیمارهاای  هاای  غلظات  بی  اه داد شا ن

 غلظت افزایش با اه طوری ، بهدارد وجود یدار معنی تفاوت

 )تنهاا  چریش و ایمییاالروپرایی سالیسیلیک،اسیی  تیمارهای

 رشای  از بازدارنایگی  درصای  ،بااتریاایی(  بازدارنیگی برای

 .شای  زیااد  دیاش  پتری محیط در زای بیماری قار  و بااتری

 چریش گیاهیصار   تیمار موجود، تیمارهای بی  از همچنی 

زیااد   غلظات  با پراییایمییاالو تجاری اش آفت سم همراه به

 زای بیمااری  یام  رشی از بازدارنیگی درصی بیشتری  دارای

درصاای  امتااری  و درصاای( 75 )حاایود بودناای بااتریااایی

 و رشای  محارک  باااتری  سویه دو به مربوط نیزبازدارنیگی 

 .درصی( 35 )حیود بود 25/0 ام غلظت با سیلیکیسال اسیی

 قاارچی  زای بیماری یام  رشی از بازدارنیگی دیگر طرف از

 و ساایلیکیسالاساایی  تیمااار جااز بااه تیمارهاااهمااۀ  در

 75/8 و ماوالر  میلی 2 ترتیب به ) ام غلظت با ایمییاالوپرایی

 از بازدارنایگی  حیااثر دارایهمۀ آنها  و بود مشابهدرصی(، 

   (.1 )شک  درصی( 80 )حیود نیبود رشی

 نشاا   (تنای  برو ) اشت محیط در آزمایشگاهی نتایج

 قار  رشی بازدارنیگی بر مثبت هایاثر تیمارهاهمۀ  اه داد

 و داشاتنی  .Breneria sp زای بیماری بااتری و بلوط زغالی

 .شای  زا بیمااری  یاما   رشای  ماانع  تیمارهاا  ای  از دهااستف

 ااه  داد نشاا   مختلاف  ترایبات بازدارنیگی میزا  ارزیابی

 هار  فعالیات  یلیه تأثیر بیشتری  دارای چریش گیاهیصار  

یملکرد آ   و بود قارچی و بااتریایی زای بیماری یام  دو

در  باود.  یکساا  زیااد   غلظات  در ایمییاالوپرایای  سام  با

یصاار    بااتریاایی  و ضیقارچی اثر دربار  دیگرتحقیقات 

موجب  اشت محیط به گیاه ای یصار   افزود نیز  چریش

 گونه دو حشرات الرو تعیاد ااهش و [6] هاله قطر ااهش

 از پااس [.18]شاای  آزمایشااگاهی محاایط در اروپااا بلااوط

زیااد   غلظات  در ویاژه  به لیکیسالیس اسیی ،چریشیصار  

 یاماا  دو هاار فعالیاات باار خااوب بازدارناایگی اثاار دارای

 تحقیقاات  نتاایج  باا  ااه  درصی( 80 )حیود بود زا بیماری

 اسایی  اثربخشای  از حااای  . ای  یافتهداشت مطابقت دیگر
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 در زا بیمااری  یواما   یلیاه  مقاومات  القای در سالیسیلیک

 2 از بیشاتر  مقاادیر  ااه  طاوری  باه  باود، زیااد   های غلظت

 برابار  در گیاهاا   مقاومات  سالیسایلیک  اسایی  ماوالر  میلی

 از تحقیا   ایا   در .[6] دهی می افزایش را زا بیماری یوام 

 یاما   بازدارنایگی  بررسای  برای تنها رشی محرک بااتری

 امتری  دارای هرچنی اه شی استفاده بااتریایی زای بیماری

 از درصاای 30 حاایود توانساات ،بااود بازدارناایگی درصاای

 .انای  جلاوگیری  اشت محیط در زا بیماری بااتری فعالیت

 ناشای  توانای  می ها بااتری ای  آنتاگونیستی هایاثر واقع در

 باشی هییروی  سیانیی و بیوتیک آنتی و سییروفور تولیی از

 و .Streptomyces sp مثاا  بااااتری هااای سااویه در اااه

Bacillus licheniformis [10،11] است شیه گزار  نیز.   

قارچی و باکتریایی زای بیماری عامل رشد از بازدارندگی درصد بر مختلف تیمارهای اثر واریانستجزیۀ  .1 جدول  

داری معنی  F فاکتورها آزادیدرجۀ  مربعات میانگین خطا 

00/0 ** 79/10  37/1460  31/716  باکتریایی زای بیماری عامل 10 
03/0 ** 67/4  49/88  قارچی زای بیماری عامل 8 23 

  
 قارچی و باکتریایی زای بیماری عامل رشد از بازدارندگی درصد بر مختلف تیمارهای معیار( اشتباه ±) میانگینمقایسۀ  .1 شکل

 اخاتالف   دهنای  نشاا   شاک   هار  در متفاوت حروف

.است درصی 5 احتمال خطای سطح در آماری دار معنی

SA:  سالیسیلیک،اسیی Neem:   چاریش، یصار IMP: 

 رشاای محاارک بااااتریسااویۀ  :.Micro ایمییاالوپرایاای،

Microbacterium sp.، Strep.:  رشای  محرک بااتریسویۀ 
Streptomyces sp. 

 مختلااف تیمارهااای تااأثیر واریااانس آنااالیز بررساای

  شای  گیاری  انایازه  فیزیولوییاک  پارامترهاای  بر شیه ایمال

هماۀ   بار  تیمارهاا  اثر اه داد نشا  نیز ایرانی بلوط درختا 

 فتوسیسااتمبهینااۀ  یملکاارد و الروفیاا  جااز بااه پارامترهااا

(Fv/Fm) میانگی مقایسۀ  نتایج (.2 )جیولاست  دار معنی 

 آب نسابی  محتاوای  ااه  داد نشا  برگآب  نسبی محتوای

 اساایی چااریش،یصااار   بااا شاایهیمارت درختااا  باارگ

 باااااتریساااویۀ  و ایمییاالوپرایااای سااام سالیسااایلیک،

Streptomyces sp. باا  شیه تزری ) شاهی درختا  به نسبت 

مقایساۀ   نتاایج  (.2 )شاک   داشات  داری معنی ااهش آب(

 یتیمارها اه داد نشا  نیز درختا  برگ نشت نرخ میانگی 

 اثار  ایمییاالوپرایای  سام  و پتاسیم فسفیت چریش،یصار  

 باه  نسابت  آنها در الکترولیت نشت نرخ و داشتنی مطلوبی

 باا  شیه تلقیح درختا  در اما ؛داشت دار معنی ااهش انترل

 باه  نسابت  نشات  نارخ  .Streptomyces sp باااتری سویۀ 

 یملکارد  نتایج (.2 )شک  داد نشا  دار معنی افزایش شاهی

 تیمارهایهمۀ  در صفت ای  اه داد نشا  فتوسیستمبیشینۀ 

 محارک  هاای  بااتری با شیه تلقیح درختا  جز به شیه ایمال

  داشت. انترل به نسبت دار معنی افزایش رشی

 بلوط درختا  بر تحقی  ای  در ااررفته به تیمارهای اثر

 بااا تاااج و تنااهروی  زایاای بیماااری مئاایال دارای یایراناا

 ااه  طاوری  به ،داشت همخوانی آزمایشگاهیهای  پژوهش

 اسایی  جاز  باه  گیااهی  و شایمیایی  ترایباتهمۀ  از استفاده

 بارگ  الکترولیات  نشات  نارخ  اااهش موجب  سالیسیلیک
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 افازایش  شاینی.  انتارل  باه  نسابت  ایرانای  بلاوط  درختا 

 از زا بیمااری  یواما   ماننای  محیطای  هاای  تنش به مقاومت

 فیزیولاوییکی فراینایهای   باا  دفااع  تواناایی  افزایش طری 

 الکترولیات  نشات  نرخ گیری انیازه طری  از و است همراه

 به توا  می ،است سیتوپالسمیغشای  آسیب  دهنی نشا  اه

 هاای  آنازیم  افازایش  باا  ااه  دفایی های سیستم بود  فعال

 نارخ نیافت   ااهش .[12] برد پی است همراه ااسییا  آنتی

 اسیی با تیمارشیه ایرانی بلوط درختا  در الکترولیت نشت

 اسایی  تجماع  اه باشی دلی  ای  به ممک  است لیسیلیکاس

 هااای آناازیم فعالیاات شاای   ااامموجااب  سالیساایلیک

 در و دشاو  مای  پرااساییاز  و ااتااالز  ماننای  ااسییاتیو آنتی

 سایگنال  منزلاۀ  به هییروی  پرااسیی محتوای افزایش نتیجه

 گیاهاا   سیستمیک مقاومت افزایشموجب  و نیا می یم 

 وجاود  باا  بناابرای   .[17 ،5] دشاو  مای  زا بیماری یوام  به

 اساایی تیمااار در الکترولیاات نشاات ناارخ نیااافت  ااااهش

 یافت بهبود تاریکی در آنها فتوسیستم یملکرد سالیسیلیک،

 .دارد مطابقات  [10] همکاارا   و Kurth هاای  یافتاه  باا  اه

 غشاای  تخریاب  باا  زا بیمااری  یواما   ماننی زا تنش یوام 

 در و الکتارو   انتقالزنجیر   در اختاللسبب  سیتوپالسمی

 هاای  محارک  اماا  ،[21] شونی می فتوسیستم یملکرد نتیجه

 چاریش  و پتاسیم فسفیت سالیسیلیک، اسیی ماننی شیمیایی

 تعاایاد افاازایشموجااب  سیسااتمیک مقاوماات القااای بااا

 نهایات  در و بارگ  در سلول تعیاد سلول، در الروپالست

 اگرچاه  بناابرای   .[22] شاونی  می فتوسیستم یملکرد بهبود

بیشینۀ  یملکرد ،نیاشت دار معنی افزایش الروفی  محتوای

 افازایش  هام  دیگار  تحقیقاات  و یافات  افزایش فتوسیستم

 ماواد  برخای  با تیمارشیه گیاها  در را فتوسیستم یملکرد

 .اردنی گزار  [21] پتاسیم فسفیت ماننی

 عرصه در ایرانی لوطب درختان فیزیولوژیک پارامترهای بر مختلف تیمارهای اثر واریانستجزیۀ  .2 جدول

داری معنی  F شده گیری اندازه پارامترهای آزادیدرجۀ  مربعات میانگین 
005/0 ** 3/240  399/210  )%( برگ آبنسبی  محتوای 7 
000/0 ** 23/7  525/337  )%( الکترولیت نشت نرخ 7 
595/0  797/0  585/91  کلروفیل 7 
193/0  469/1  008/0  فتوسیستمبهینۀ  عملکرد 7 

002/0 ** 744/3  007/0  فتوسیستمبیشینۀ  عملکرد 7 
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 ایرانی بلوط درختان فیزیولوژیک مختلف پارامترهای برای مقطر( )آب کنترل با مختلف تیمارهای معیار( اشتباه ±) میانگینمقایسۀ  .2 شکل

(ns  :درصد 1 سطح در آماری دار معنی اختالف **: درصد؛ 5 سطح در آماری دار معنی اختالف *: ،آماری دار معنی اختالف بودن ،Water: 

سویۀ  :.Micro ایمیداکلوپراید، :IMP سالیسیلیک،اسید  :SA پتاسیم، فسفیت :Kphi چریش،عصارۀ  :Neem ،)کنترل( مقطر آب

 (.Streptomyces sp رشد محرک باکتریسویۀ  :.Microbacterium sp.، Strep رشد محرک باکتری

گیاینتیجه

 نظار  از باود   خطار  بای  بر افزو  طبیعی و گیاهی ترایبات

 اارد   فعاال  و سیستمیک مقاومت ایجاد با ،محیطی زیست

 باا  مباارزه  بارای  تواننی می گیاها  در دفایی سازواارهای

 .باشنی مثثر بااتریایی و قارچی زای بیماری یوام  و آفات

 گیااه یصاار    تیمارهاای  اه داد نشا  نیز تحقی  ای  نتایج

 مثبتای  هاای اثر سالیسیلیکاسیی  و پتاسیم فسفیت چریش،

 نشات  نارخ  ااهش )ماننی فیزیولوییک ینیهایافر بهبود بر

 درختا  (II تمسفتوسیبیشینۀ  یملکرد افزایش و الکترولیت

 ترایباات  ایا   از توا  می و داشتنی ایرانی بلوط  دیی آسیب

در زاگار    ایرانای  بلاوط  درختا  خشکییگی انترل برای

بایی  البته .ارد استفادهسمومی ماننی ایمییاالوپرایی  جای به

 سیساتمیک  مقاومت میزا  پایش برای دیگریهای  پژوهش

 محارک  چنای  از اساتفاده  یاا  بیشتر زما  میت در درختا 

 نتاایج  از بتاوا   تاا  اجرا شود همزما  طور به مثثر شیمیایی

 بلاوط  ماننی جنگلی درختا  خشکییگی با مبارزه برای آنها

  .ارد استفاده ایرانی
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ABSTRACT 
Systemic induce resistance (SIR) is one of the mechanisms for increasing resistance to pests and 

pathogens in plants. The plant defense system against environmental stress can increase by some 

chemical elicitors. For this purpose, we used different concentrations of elicitors including salicylic 

acid, phosphite potassium, leaf extract of neem, two isolates of plant growth-promoting rhizobacteria 

(PGPR), imidacloprid pesticide. Then, growth inhibition of all treatments were investigated on both 

fungal (Biscogniauxia mediterranea) and bacterial (Brenneria sp.) pathogens under in vitro 

conditions. Also, the effect of these elicitors was examined on Quercus brantii trees with declined 

crown in the forest. After three weeks, some physiological traits of trees such as relative water content 

and membrane leakage of leaf, chlorophyll and photosystem efficiency were measured. Results of 

Duncan's mean comparison showed that by increasing elicitors’ concentration, their growth inhibition 

against fungal and bacterial pathogens was significantly increased. The lowest effect of the growth 

inhibition was observed for two isolates of plant growth-promoting rhizobacteria. Trees treated with 

neem extract, phosphite potassium, and imidacloprid pesticides could significantly reduce membrane 

leakage compared with the control (treated with water), and also the maximum photosystem efficiency 

of these treatments and salicylic acid were increased. The results indicate that the positive effects of all 

used natural chemicals in this study in controlling oak decline which can be used against pest and 

pathogen instead of chemical pesticides such as imidacloprid.  

 

Keywords: oak charcoal disease, oak decline, phosphit potassium, plant growth-promoting 

rhizobacteria (PGPR), salicylic acid. 
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