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 زایی سیدانت، مقاومت القایی، شدت بیماریکاگلرنگ، پیتیوم، آنزیم آنتی هاي کلیدي:واژه

 29-410-04شماره شناسه  طرح تحقیقاتی با  منبع يافته:

 بهنام کامکار، محمد انتصاری نويسنده)گان(:

زنی، استقرار گیاهچه و کنترل ی جوانههاها بر مولفهاز پروبیوتیکتاثیر بیوپرایمینگ بذر گلرنگ با استفاده  عنوان:

 (ultimum Trow Pythiumمیری پیتیوم گلرنگ )بیماری بوته

 29-410-04 شماره:

 14/7/1420  تاريخ:

  هاي کوتاه علمیيافته
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 مقدمه )شرح مساله(

های کشاورزی و یکی از عوامل مضر موثر بر نظامهای فراروی بومترین چالشهای گیاهی یکی از مهمبیماری

تواند به نابودی کامل این هایی است که میمیری گلرنگ یکی از بیماریعملکرد و کارکرد گیاهان زراعی هستند. بوته

های بیوتیک( یکی از روشتیمار بذور )مثل استفاده از مواد بیوپرایم و عوامل پروگیاه در مزرعه منجر شود. پیش

  است.ای غلبه بر این بیماری در مزارع امیدبخش بر

 اهمیت موضوع

ترین عوامل کاهنده عملکرد را عنوان یکی از مهمها بههایی که اثرات مخرّب بیمارییافتن آن دسته از روش

ره تولید و افزایش ثبات تواند در غلبه کشاورزان بر این چالش و کاهش مخاطکاهش دهند یا حذف نمایند، می

های شیمیایی برای توانند به کاهش یا حذف نهادههای غیرشیمیایی که میاقتصادی کمک نماید. در این راستا نهاده

  شوند.دستیابی به تولید پایدارتر کمک کنند، پیشنهاد می

 هاترين يافتهمهم

 داری بهبود یافت.طور معنیزنی استاندارد به واسطه بیوپرایمینگ بهجوانه ◄

( دارای بیشترین تاثیر بر بهبود درصد Ps7+SAباکتری در ترکیب با بذور پرایمینگ شده با اسید سالیسیلیک ) ◄

  زنی استاندارد بود.جوانه

 داری کاهش دهد.طور معنیزایی را بهبیوپرایمنگ در هر سه رقم مورد استفاده توانست شدت بیماری ◄

 را بهبود بخشید. زنیجوانهاستفاده از تیمار بیوپرایمینگ حتی در شرایط بدون بیمارگر نیز صفت  ◄

 .رخ داد Ps7+SAمیزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در حضور بیمارگر در تیمار  ◄

های گیاهی کارایی بهتری در کنترل بیماری و تیمار بیوپرایمنگ نسبت به تیمار بذرهای خشک با پروبیوتیک ◄

 .افزایش القای مقاومت گیاه دارد

 میری وجود داشت.داری در مقاومت به بیماری بوتهبین ارقام، اختالف معنی ◄
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 ات(ها، جداول و ساير مستنداطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 زا )همه مقادیر برای شرایط عدم حضور بیمارگر معادل صفر است(.زایی در شرایط حضور عامل بیماریشدت بیماری -1جدول 

 رقم یا ژنوتیپ
 بییوپرایمینگ

 Acetaria 47470 پدیده

1/4±6/96 1/4±6/44 11/9±6/43 Th.14+SA 

0/1±4/91 4/4±6/96 13/1±09 4SoTh.14+Zn 

3/1±47 43/0±4/43 6/1±4/41 Th.14+hydro 

9/1±6/44 9/1±6/47 0/9±4/04 Th.14 

9/1±4/41 03/1±6/46 7/1±4/47 Ta.21+ SA 

0/1±4/01 49/9±6/42 4/9±06 4Ta.21+ZnSo 

7/1±01 74/1±06 1±31 Ta.21+ hydro 

11/4±4/01 1/9±4/03 13/1±34 Ta.21 

11/4±6/97 6/1±4/90 1/4±6/44 Ps7+ SA 

9/1±4/44 4/9±4/91 0/9±4/43 4Ps7+ ZnSo 

7/1±00 39/1±00 7/1±07 Ps7+ hydro 

11/4±6/04 9/1±6/41 9±01 Ps7 

 شاهد 1/9±24 7/1±6/31 4/9±0/74

 


