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ســفیدك ســطحی از مهمرتیــن بیامریهــای قارچــی در پــرورش
چکیده خیــار گلخانــهای اســت کــه تحــت رشایــط مســاعد درون گلخانــه
اغلــب شــیوع زیــادی دارد و معمــوالً بــرای کنــرل آن از ســموم
قارچکــش اســتفاده میشــود .امــروزه بــا توجــه بــه محدودیتهــای روزافــزون
كاربــرد ســموم بویــژه ب ـرای ســبزیهای تــازه خــوری ماننــد خیــار ،نیــاز بــه روشهــای
جایگزیــن ســاملرت کنــرل بیــش از پیــش احســاس میگــردد و در آینــده نزدیــک کاربــرد
آنهــا ب ـرای چنیــن محصوالتــی بایســتی کام ـاً ممنــوع گــردد .در پژوهــش حــارض تأثیــر
هــرس بــرگ و همچنیــن محلولپاشــی کلرایــد کلســیم و کلرایــد پتاســیم بــا غلظــت 100
میلــی مــوالر ،بــر کنــرل بیــاری ســفیدک ســطحی خیــار تحــت رشایــط هیدروپونیــک و
کشــت گلخان ـهای در قالــب طــرح کام ـاً تصادفــی مــورد مطالعــه ق ـرار گرفــت .نتایــج
نشــان داد کــه تیــار گیاهــان بــا هــر دو فــرم کلرایــد کلســیم و کلرایــد پتاســیم باعــث
کاهــش معن ـیدار شــدت آلودگــی در مقایســه بــا گیاهــان شــاهد گردیــد .هــرس بــرگ
بــه تنهایــی بجــز در مــورد تعــداد کلنیهــای قــارچ در هــر گلــدان ،اثــر معن ـیداری بــر
کنــرل آلودگــی نداشــت ،ولــی در بكارگیــری تــوأم هــرس برگهــا و تیــار کلرایــد کلســیم،
ســفیدک ســطحی بــه می ـزان مؤثرتــری کاهــش یافــت .محلولپاشــی ایــن تركیبــات در
گیــاه منجــر بــه کاهــش میــزان آلودگــی برگهــا ،افزایــش وزنتــر گیــاه و شــاخص
کلروفیــل و همچنیــن افزایــش معنــیدار مــرف آب در مقایســه بــا گیاهــان شــاهد
گردیــد .نتایــج بیانگــر آن اســت كــه محلولپاشــی کلرایــد کلســیم و پتاســیم میتوانــد
جایگزیــن مناســبی بـرای ســموم كنرتلكننــده ســفیدك ســطحی خیــار مخصوصـاً در زمــان
میوهدهــی گیــاه باشــد .از طرفــی ایــن مــواد بــه عنــوان عنــارص غذایــی مــورد نیــاز گیــاه
ســازگاری بهــری بــا معیارهــای ســامت انســان و محیــط دارنــد.

محمد کاظم سوری*

اسـتادیار گـروه باغبانـی دانشـگاه تربیـت مـدرس،
تهـران ،ایـران.
mk.souri@modares.ac.ir

كلید واژه:

خیار ،سفیدک سطحی ،کلراید پتاسیم ،کلراید کلسیم،
هرس برگ.

دوفصلنامه علوم سبـزی ها
شماره سوم  ::بهـار و تـابستان  ::1395دانشگاه ایالم

37

مقدمه

ســفیدک ســطحی خیــار 1از مهمرتیــن و مخربرتیــن بیامریهایــی اســت کــه در بیشــر مناطــق

خیـ�ارکاری اعـ�م از رشایـ�ط مزرعـ�های و گلخانـ�های در رسارس جهـ�ان رواج دارد (;Reuveni et al., 1995
 .)Sakata et al., 2006ایــن بیــاری بــه دامنــه وســیعی از گیاهــان متعلــق بــه تیــره كدوئیــان خســارت
مــی زنــد .اگرچــه ارقــام تجــاری خیــار در رشایــط دمــای بــاال تــا حــدی بــه ایــن بیــاری مقاومــت نشــان
میدهنــد ،ولــی گاهــی خســارت بیــاری قابــل مالحظــه بــوده بــه طــوری کــه میتوانــد یــک مشــکل
عمــده جهــت تولیــد محصول بــه شــار آیــد (Menzies et al., 1992; Morishita et al., 2003; Reuveni
 .)et al., 1995; Sakata et al., 2006هیچگونــه رقــم مقــاوم بــه بیــاری بـرای کشــت گلخانـهای در طــول
دوره هـ�ای زمسـ�تان و بهـ�ار وجـ�ود نـ�دارد ( .)Morishita et al., 2003; Munger, 1979دالیــل عــدم
وجـ�ود ارقـ�ام مقـ�اوم بـ�رای کشـ�ت گلخانـ�های بـ�ه درسـ�تی مشـ�خص نیسـ�ت (.)Menzies et al., 1992
کنــرل بیــاری عمدتـاً بــه وســیله کاربــرد مــواد شــیمیایی قارچکــش مخصوصـاً مامنعــت کننــده هــای
بیوسـ�نتز اسـترول و سـ�ولفور ماننـ�د تریاریمـ�ول و تریفوریـ�ن ( )Gadhera et al., 1983صــورت میگیــرد،
ولـ�ی بـ�ه هـ�ر حـ�ال سـ�ویههای مقـ�اوم بـ�ه قارچکـ�ش بـ�ه راحتـ�ی توسـ�عه مییابنـ�د (.)Schepers, 1985
ســفیدک ســطحی خیــار بــا کاهــش انــدازه و تعــداد میوههــا و نیــز پیــری زودرس بوتــه ،عملکــرد گیــاه را
بــه شــدت کاهــش و اغلــب منجــر بــه رضر اقتصــادی تولیــد کننــده میگــردد .در اثــر ایــن عارضــه ابتــدا
ســطح فوقانــی بــرگ بــه رسعــت توســط كلنــی ســفید پــودر ماننــد عامــل بیــاری پوشــیده میشــود .بــا
پیرشفــت بیــاری ســطح زیریــن بــرگ ،دمربگهــا و ســاقه هــا نیــز آلــوده میشــوند .ایــن بیــاری موجــب
زودرســی و بــد شــكلی میوههــا شــده و حتــی ممکــن اســت آفتــاب ســوختگی میوههــا بــه ســبب ریــزش
اولیـ�ه برگهـ�ا ،پدیـ�د آیـ�د ( .)Morishita et al., 2003میوههــای آلــوده بــه ایــن بیــاری طعــم و مــزه
خــود را از دســت داده و مــدت انبــارداری آنهــا کاهــش مییابــد .بعــاوه آلودگــی بــه ســفیدك ســطحی
بوتــه را بــه دیگــر بیامریهــا خصوص ـاً بالیــت ســاقه 2مسـ�تعد میسـ�ازد (.)Sakata et al., 2006
فصــل رشــد نقــش مهمــی در ایجــاد آلودگــی دارد کــه خــود بیانگــر اهمیــت رشایــط محیطــی اســت.
ح ـرارت زیــاد مانــع توســعه بیــاری شــده ولــی دماهــای كــم و ســایه دهــی باعــث گســرش بیــاری
میشـ�وند ( .)Morishita et al., 2003دمــای بهینــه ایــن بیــاری  15تــا  20درجــه ســانتیگراد اســت.
اثـ�ر دمـ�ا در ارقـ�ام نیمـ�ه مقـ�اوم بیشـتر از ارقـ�ام حسـ�اس اسـ�ت ( )Munger, 1979لــذا بیــان و توصیــف
مقاومــت بــه ایــن بیــاری در ارقــام خیــار بســتگی بــه دمــای محیــط دارد .جــدا از تأثیــر دمــا ،نیــاز جهــت
کاهــش اســتفاده از تركیبــات قــارچ كــش در راســتای نگرانیهایــی مربــوط بــه ســامت انســان و محیــط
زیســت و عــدم وجــود ارقــام تجــاری مقــاوم مؤیــد نیــاز بــه مــواد و روشهــای جایگزیــن جهــت کنــرل
ایــن بیــاری اســت کــه حداقــل آلودگــی زیســت محیطــی را نیــز باعــث گردنــد.
ترکیبــات آلــی کلــردار بــه عنــوان مهمرتیــن جــزء بســیاری از آفتکشهــا همــواره نقــش مهمــی
در کنـترل آفـ�ات و بیامریهـ�ای گیاهـ�ی داشـ�تهاند ( ،)Wade, 1997ولــی بــه ســبب اثــرات ســمی و
رسطــان زا بــودن و همچنیــن پایــداری طوالنــی مــدت در خــاک امــروزه مــرف آنهــا بــا احتیــاط صــورت
میگیــرد .وجــود و کاربــرد منــک هــای کلرایــدی نبایــد بــا ترکیبــات آلــی کلــردار اشــتباه گرفتــه شــود ،چـرا
کــه کلــر بعنــوان یــک عنــر غذایــی در کشــاورزی بــه عنــوان کــود بــه مقادیــر زیــاد اســتفاده میگــردد.
اثـ�رات آنتـ�ی بیوتیکـ�ی کلـ�ر همـ�واره مـ�ورد مطالعـ�ه و توجـ�ه دانشـ�مندان بـ�وده اسـ�ت (Christensen
 .)et al., 1981; Cook et al., 1995; Golden et al., 1980; Wade, 1997در مطالعــهای نشــان داده
شــد كــه كاربــرد كلریــد پتاســیم باعــث كنــرل كامــل بیــاری فوزاریــوم كرفــس در گلخانــه و مزرعــه
میگـ�ردد ( .)Schneider, 1984كاربــرد برگــی كلریــد پتاســیم در گیــاه گنــدم نیــز تحــت هــر دو رشایــط

1 -Sphaerotheca fuliginea
2 - Dydimella bryoniae
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آزمایشــگاهی و مزرعــهای باعــث كنــرل بیــاری لكــه برگــی ســپتوریا 1گردیــد گرچــه ایــن تیامرهــا
منجـ�ر بـ�ه افزایـ�ش عملكـ�رد نشـ�د ( .)Cook et al., 1993; Golden et al., 1980در مطالعــهای دیگــر
اث ـرات مامنعــت كنندگــی كلریــد بــه دو شــكل كلریــد پتاســیم و كلریــد آمونیــم بــر فرآینــد میكروبــی
نیرتیفیكاسـ�یون در خـ�اك طـ�ی یـ�ك دوره هفـ�ت هفتـ�های نشـ�ان داده شـ�ده اسـ�ت ( .)Souri, 2010لــذا
بــا توجــه بــه اثـرات ضــد میکروبــی کلــر ،در ایــن مطالعــه نیــز اثـرات کلــر بــه صــورت محلولپاشــی بــه
دو فــرم کلرایــد کلســیم و کلرایــد پتاســیم ،بــه هم ـراه هــرس برگهــا در کنــرل ســفیدک ســطحی خیــار
مــورد بررســی ق ـرار گرفــت.
مواد و روشها

بــرای انجــام آزمایــش بــذور خیــار2

رقــم ســلطان ابتــدا در محلــول ســولفات کلســیم  10میلــی
مــوالر ب ـرای مــدت شــش ســاعت خیســانده شــده و ســپس بــا اســتفاده از کاغــذ صافــی در دمــای C°
 25تحــت رشایــط اتاقــک رشــد طــی ســه روز جوانــه دار شــده و در مرحلــه  3-2برگــی بــه گلدانهــای
 3/5لی�تری حــاوی محل��ول غذاییــ (آبكشــت بــدون بســر كشــت ) 3انتقــال داده شــدند .ترکیــب محلــول
غذایــی شــامل 10 :میکرومــول اســید بوریــک 0/5 ،میکرومــول ســولفات منگنــز 0/5 ،میکرومــول ســولفات
روی 0/1 ،میکرومــول ســولفات مــس 0/01 ،میکرومــول مولیبــدات آمونیــم 15 ،میکرومــول کالت آهــن
 0/7 ،EDTAمیلــی مــول ســولفات پتاســیم 0/5 ،میلــی مــول دی هیــدروژن پتاســیم فســفات 1/2 ،میلــی
مــول ســولفات منیزیــم و  1/2میلـ�ی مـ�ول کلرایـ�د پتاسـ�یم بـ�ود ( .)Souri and Roemheld, 2009محلــول
غذایــی گلــدان هــا هــر چهــار روز یــک بــار بــه صــورت کامــل تجدیــد گردیــد .گیاهــان در طــول آزمایــش
تحــت رشایــط گلخانـهای در دمــای  25±2ســانتیگراد روز و  20±2درجــه ســانتیگراد شــب و طــول روز
 16ســاعت و  8ســاعت تاریكــی قـرار گرفتنــد .دمــای گلخانــه بــه صــورت اتوماتیــك كنــرلشــد .رطوبــت
نســبی گلخانــه در طــی آزمایــش حــدود  70±5درصــد بــود .متــام بوتههــای خیــار در مرحلــه گلدهــی در
معــرض آلودگــی ســفیدک ســطحی ق ـرار گرفتنــد .قــارچ عامــل آلودگــی از گیاهــان خیــار در حــال رشــد
آل��وده بـ�ه بی�ماری تهی��ه و آلودگ�یـ ب�هـ ص��ورت متاس��ی در بوتــه هــا ایجــاد گردی��د (یــك بــرگ آلــوده بـرای
ی��ك بوتـ�ه) .دو هفتــه بعــد گلدانهــای حــاوی گیاهــان آلــوده بــه صــورت تصادفــی در بیــن تیامرهــا
پخــش شــده و تیامرهــا همزمــان یــا در طــول دوره رشــد اعــال گردیدنــد .چهــار گیــاه در هــر گلــدان
قـرار داشــت.
آزمایــش بــا پنــج تیــار در قالــب طــرح كامــاً تصادفــی و در ســه تكــرار بــه صــورت تیامرهــای
محلولپاشــی کلرایــد کلســیم ،کلرایــد پتاســیم ،هــرس برگهــا ،کلرایــد کلســیم بــه هم ـراه هــرس بــرگ و
گیاهـ�ان ش�اـهد (آل��وده ام��ا بـ�دون تیــار) طراحــی گردیــد .کلرایــد کلســیم و کلرایــد پتاســیم در یــک
غلظــت  100میل�یـ م��والر ب��ه صوــرت اس�پـری قســمت هوای��ی گی��اه ه�رـ پن��ج روز یکب��ار (دو مرتبــه در
روز ،صبـ�ح و ع�صر) بــکار رفــت .میـزان محلــول بــكار رفتــه حــدود  40و  80میلــی لیــر بــه ترتیــب بـرای
گیاهــان جــوان و بالــغ در هــر بــار محلــول پاشــی بــود .هــرس بــرگ هــا بــا تنــک کــردن و حــذف حــدود
یــک پنجــم بــرگ هــای پای ـهای و آلــوده گیــاه کــه همپوشــانی برگهــا در آنجــا بیشــرین بــود ،انجــام
گرفــت .در تیــار کلرایــد کلســیم بعــاوه هــرس ،اســپری کلرایــد کلســیم بــا غلظــت  100میلــی مــوالر هــر
پن��ج روز یکبــار (دو مرتب�هـ در روز ،در صبـ�ح و ع�صر) همـراه بــا هــرس برگهــا صــورت گرفــت .هــرس
برگهــا نیــز هامننــد محلولپاشــی منــک هــای کلرایــد هــر پنــج روز یکبــار صــورت پذیرفــت .بـرای ایــن
بــرگ هــای حــذف شــده ،وزن بــرگ و تعــداد کلنــی هــای قــارچ روی آنهــا شــارش و در زمــان برداشــت
بــه انــدازه گیــری نهایــی ایــن فاكتورهــا اضافــه گردیــد .گیاهــان شــاهد گیاهانــی بودنــد كــه بــه طــور
1 -Septoria tritici
2 -Cucumis sativus
3 -Solution culture
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مصنوع��ی هامنن��د دیگ��ر گیاه��ان آلـ�وده ش��ده ولـ�ی هیچگون��ه تی�مار دیگـ�ری (محلولپاش��ی ی��ا ه��رس)
روی آنهــا اعــال نگردیــد.
حــدود یــک هفتــه تــا  10روز بعــد از القــای آلودگــی عالئــم بیــاری بــه صــورت لکــه هــا و پــودر
سفــید رنگ��ی روی برگهـ�ا ظاهــر گردیـ�د .تعـ�داد ب��رگ هـ�ای آل��وده در گیــاه و س�پـس در گلــدان (بـرای
چه��ار گیـ�اه) درزم��ان برداشـ�ت (ش��ش هفتـ�ه بعــد از مایهزن��ی) محاســبه گردیــد .تعــداد کلنیهــای
قــارچ نیــز بــه صــورت ماکروســکوپی در زمــان برداشــت مشــاهده و محاســبه گردیــد .بـرای تیــار هــرس
در زم��ان ه��رس ب��رگ ه��ا (ه��ر پن��ج روز یکب��ار) تعــداد کلنیهــای قــارچ در برگهــای هــرس شــده شــارش
و بــه تعــداد نهایــی آنهــا در زمــان برداشــت اضافــه گردیــد .بــا توجــه بــه شــدت و گســرش آلودگــی
در برگهــای پایینــی گیــاه شــاخص کلروفیــل برگهــای نیمــه پایینــی گیــاه بــا اســتفاده از دســتگاه
کلروفیلســنج( 1میانگیــن  20قرائ��ت ب��رای ه��ر گیـ�اه) محاسـ�به گردیـ�د (Souri and Roemheld,
 .)2009همچنیــن می ـزان آب مرصفــی در چهــار روز انتهایــی قبــل از برداشــت بــه صــورت مجمــوع آب
اضاف��ه شـ�ده در ه��ر روز (میلی-لیـتر) بــه گلــدان جهــت ج ـران آب جــذب شــده توســط گیاهــان تــا
شـ�اخص خـ�ط محلـ�ول در گلـ�دان ( 2/5س��انتیمرت پایینت��ر از لب��ه گلـ�دان) محاســبه گردیــد .بعــاوه
تع��داد میوهه��ای تشـ�کیل شدــه در هــر گلــدان (چهـ�ار گی��اه) ،وزن تــر اندامهــای هوایــی در هــر گلــدان
در زمــان برداشــت تعییــن و محاســبه گردیــد .در تیــار هــرس نیــز وزن برگهــای هــرس شــده محاســبه و
در نهایــت بــه وزن کل در زمــان برداشــت اضافــه گردیــد.
نتایــج بــا اســتفاده از نــرم افـزار اكســل بــه صــورت منــودار ارائــه شــده و مقایســه میانگیــن داده هــا
در ســطح احتــال  5درصــد آزمــون دانكــن بــا اســتفاده از نــرم افـزار  SPSSصــورت گرفــت.
نتایج
نتایــج آزمایــش بیانگــر اثــرات متفــاوت تیامرهــای مختلــف ،از نظــر توســعه بیــاری و تعــداد
برگهــای آلــوده گیــاه ،در مقایســه بــا گیاهــان شــاهد بــود .بطــوری کــه تیامرهــای کلرایــد بــه خصــوص
تیــار کلرایــد کلســیم بعــاوه هــرس بــرگ هــا تفــاوت معنـیداری در مقایســه بــا گیاهــان شــاهد از نظــر
صف��ات م��ورد ارزیاب��ی نشاــن دادن��د (جــدول  1و شــکلهای  1تــا  .)3کمرتیــن میـزان مامنعتکنندگــی را
هــرس برگــی داشــت بهطوریکــه شــاخصهای رشــد و منــو مرتبــط بــا تعــداد بــرگ هــای آلــوده ،شــاخص
کلروفیــل ،میـزان آب مرصفــی گیــاه و وزن تــر اندامهــای هوایــی گیــاه تفــاوت معنـیداری را در مقایســه
بــا گیاهــان شــاهد نشــان ندادنــد .بــه هــر حــال هــرس بــرگ باعــث کاهــش معنــی دار تعــداد کلنــی هــای
قــارچ در گیــاه شــد .شــدت مامنعــت از گســرش آلودگــی در تیامرهــای کلرایــد کلســیم ،کلرایــد پتاســیم،
و کلرایـ�د کلسـ�یم همـ�راه ب��ا هــرس برگ��ی بسیــار بیشــر از ه��رس ب��رگ بهــ تنهای��ی بـ�ود (جــدول  )1كــه
تفــاوت معنـیداری را در مقایســه بــا گیاهــان شــاهد نشــان داد .در ایــن مطالعــه متــام تیامرهــا بــر کنــرل
بیــاری از نقطــه نظــر تعــداد کلنیهــای موجــود در روی برگهــا در مقایســه بــا گیاهــان شــاهد مؤثــر
بودن��د و از ای��ن لحاــظ تلفیقــ کلرایـ�د کلســیم و هــرس بیشــرین اثرــ را نش��ان داد (جــدول .)1
همچنیــن تفــاوت میـزان کلروفیــل نیمــه پایینــی گیــاه بیــن تیامرهــای کلرایــد کلســیم بــه تنهایــی یــا
در تلفی�قـ ب��ا ه��رس در مقایس�هـ ب��ا شاــهد معنیــدار بـ�ود (جــدول  .)1وقتــی میـزان آب مرصفــی گیاهــان
در گلدــان (شــکل  )3طــی  4روز آخــر در محلــول غذایــی اندازهگیــری شــد نتایــج نشــان داد کــه گیاهــان
تحــت تیــار منکهــای کلرایــد بــه طــور معنــی داری مــرف آب بیشــری در مقایســه بــا گیاهــان شــاهد
و همچنیـ�ن تیـمار هرــس داشتــند (شــکل  .)3گرچــه گیاهــان تیــار شــده بــا کلرایــد کلســیم بعــاوه هــرس
بیشــرین میـزان مــرف آب را نشــان دادنــد ولــی ایــن تفــاوت مشــابه دیگــر صفــات مرتبــط بــا رشــد در
1 -SPAD meter
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بررسی کارآیی محلولپاشی عناصر غذایی و هرس برگ در کنترل غیر شیمیایی
سفیدک سطحی خیار در گلخانه

صفات
تیامرها
شاهد
هرس برگ
کلراید پتاسیم ( 100میلیموالر)
کلراید کلسیم ( 100میلیموالر)
کلرایدکلسیم +هرس برگ

تعداد برگهای
آلوده در
گلدان

تعداد کلونی
های قارچ در
گلدان

شاخص
کلروفیل

وزن تر
شاخسار در
گلدان ()g

81/3a

1257a

25/7c

564/7d

74ab

983b

27/0b

618/3c

56/7bc

671c

31/0bc

727/3b

51/3c

552d

34/3ab

747/7ab

40/6d

914e

39/0a

813/0a

جدول 1

مقایسهمیانگینتیامرهای
محلولپاشی و هرس برگ (هر پنج
روز یکبار) بر برخی پارامرتهای
مورد ارزیابی گیاهان خیار در زمان
برداشت .گیاهان تحت رشایط
گلخانه در محلول غذایی کشت
شدند.
دادهها میانگین  3تکرار (گلدان) ±
انحراف استاندارد میباشند ( 4گیاه
در هر گلدان).

مقایسه میانگین تیامرها بر اساس آزمون دانکن در سطح احتامل  5درصد می باشد.

مقایســه بــا گیاهــان تیــار شــده بــا کلرایــد کلســیم و یــا کلرایــد پتاســیم معنـیدار نبــود.
در گیاهــان تحــت تیــار محلولپاشــی بــا کلرایــد کلســیم یــا کلرایــد پتاســیم و یــا تلفیقــی از کلرایــد
کلســیم همـراه هــرس ،تعــداد میوه-هــای تشــکیل شــده افزایــش معنـیداری را در مقایســه بــا گیاهــان
شاــهد نش�اـن دادنـ�د (شــکل  ،)1بط��ور مشــابهی عملک��رد می�وـه در گلــدان (مق��دار وزن ت��ازه می��وه)
بهبــود معنـیداری بــا کاربــرد تیامرهــا در مقایســه بــا شــاهد نشــان داد .بهطــوری کــه بیشــرین می ـزان
عملک��رد در تی�مار کلرایــد کلســیم بعــاوه هرــس بدسـ�ت آمـ�د (شــکل .)2
شکل 1

اثر تیامرهای مختلف بر تعداد میوه
در گلدان .هر گلدان بیانگر یک
تکرار و شامل  4گیاه بود .مقایسه
میانگین دادهها در سطح احتامل 5
درصد آزمون دانکن میباشد.

شکل 2

اثر تیامرها بر میزان عملکرد میوه در
گلدان .هر گلدان بیانگر یک تکرار و
شامل  4گیاه بود .مقایسه میانگین
دادهها در سطح احتامل  5درصد
آزمون دانکن میباشد.
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شــاخص رشــد زیســت تــوده گیاهــی بــه طــور قابــل مالحظـهای بــا محلولپاشــی کلرایــد کلســیم یــا
کلرایــد پتاســیم و یاــ تلفیق��ی از کلرایـ�د کلسـ�یم بعـلاوه ه�رـس افزای��ش نش��ان داد (جــدول  )1هامننــد
دیگــر صفــات رشــد گیاهــان ،رونــدی افزایشــی بــه صــورت
شاهد<هرس<کلراید پتاسیم<کلراید کلسیم<کلراید کلسیم+هرس
نشان داد که بیانگر کارآیی روشهای مختلف میباشد.
شکل 3

میزان آب مرصفی گیاهان خیار
آلوده به سفیدک سطحی تحت تأثیر
تیامرهای مختلف در طی  4روز
پایانی رشد .گیاهان تحت رشایط
گلخانه در محلول غذایی کشت
شدند و دادهها میانگین  3تکرار (4
گیاه در هر گلدان یا تکرار) میباشند
و مقایسه میانگین دادهها در سطح
احتامل  5درصد آزمون دانكن می
باشد.

بحث
در آزمایــش حــارض نتایــج بیانگــر بهبــود بیشــر صفــات مرتبــط بــا رشــد و منــو گیاهــان از قبیــل
تعــداد بــرگ هــای آلــوده ،محتــوای کلروفیلــی بــرگ ،میـزان آب مرصفــی گیاهــان و وزن تــر انــدام هوایــی
گیــاه بــا محلولپاشــی منکهــای کلرایــد بــه صــورت کلرایــد کلســیم و کلرایــد پتاســیم و یــا تلفیــق
کلرایــد کلســیم بعــاوه هــرس در مقایســه بــا گیاهــان شــاهد بــود .ایــن اث ـرات مثبــت محلولپاشــی
منکهــای کلــر بیشــر بــه ســبب کاهــش می ـزان آلودگــی گیاهــان در مقایســه بــا گیاهــان شــاهد بــود.
بــه طــوری کــه در گیاهــان شــاهد زردی و پیــری زودرس بــرگ هــا ،کاهــش رشــد گیــاه و کاهــش تعــداد
میوههــای تشــکیل شــده در گیــاه بــه وضــوح مشــاهده گردیــد ،در حالــی کــه تیــار گیاهــان آلــوده بــا
کلــر مخصوصـاً وقتــی همـراه بــا هــرس برگهــای پایینــی گیــاه بــود باعــث کاهــش میـزان آلودگــی و رشــد
و منــو بهــر گیاهــان گردیــد.
ســفیدک ســطحی خیــار یکــی از مهمرتیــن بیامریهــای خیــار اســت کــه ممکــن اســت گاهــی باعــث
از بیــن رفــن کامــل محصــول گــردد .در ایــن آزمایــش کلرایــد بــه طــور مؤثــری از توســعه عامــل بیــاری
ســفیدک ســطحی مامنعــت منــود .در بســیاری از مطالعــات کاهــش بیامریهــای قارچــی ماننــد ســفیدك
سـ�طحی توسـ�ط منكهـ�ای كلرایـ�د در خیـ�ار و گیاهـ�ان دیگـ�ر نشـ�ان داده شـ�ده اسـ�ت (Abood et al.,
1991; Christensen et al., 1981; Cook et al., 1993 and 1995; Reuveni et al., 1998; Taylor et
 .)al., 1983; Ziv and Zitter, 1992بطــور مشــابهی در گیــاه جــو کاربــرد کودهــای حــاوی کلرایــد باعــث
کنـترل پوسـ�یدگی ریشـ�ه میشـ�وند ( .)Kettlewell et al., 1992; Shefelbine et al., 1986كاربــرد یــك
میلــی مــول محلــول كلریــد لیتیــم جهــت سیســتم ریش ـهای گیاهــان خیــار باعــث حفاظــت از صدمــه
ســفیدك ســطحی از طریــق مامنعــت از توســعه ســاختارهای آلــوده كننــده میگــردد (Abood et al.,
.)1991
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در گنــدم كاربــرد برگــی كلریــد پتاســیم باعــث كنــرل بیامریهــای ســفیدك ســطحی 1و لكــه برگــی
ســپتوریایی میگــردد كــه ایــن اثــر كنرتلــی ب ـرای ســفیدك ســطحی بســیار بیشــر از لكــه برگــی اســت
( .)Cook et al., 1993احتــاالً ایــن ممکــن اســت بــه ســبب خــواص آنتــی بیوتیکــی کلــرباشــد کــه بــه
خوبــی توســط دیگــر محققــان نشــان داده شــده اســت (;Christensen et al., 1981; Cook et al., 1995
.)Gadhera et al., 1983; Souri, 2010, Wade, 1997
در مطالع��ه م��ا اثـ�ر کل�رـ ب��ر پاتوــژن ممک��ن اسـ�ت بــه ص��ورت غیــر مس��تقیم (در اثــر افزایــش
خاصیتــ اس�مـزی محی��ط و تن��ش شـ�وری وخشــکی) صــورت گرفتــه باشــد چ ـرا کــه منکهــای کلرایــد
خـ�واص اسـ�متیکی بیشـتری در مقایسـ�ه بـ�ا دیگـ�ر آنیونهـ�ا مثـلاً منکهـ�ای سـ�ولفاته دارنـ�د (Kettlewell
 .)et al., 2000; Wade, 1997در تحقیقــی مشــابه محققیــن كنــرل ســفیدك ســطحی در گیــاه گنــدم
توســط كلرایــد پتاســیم را بــه ســبب ویژگــی اســمتیكی ایــن منــك بــر جوانــه زنــی اســپورهای قــارچ بیــان
میكننـ�د ( .)Kettlewell et al., 2000كربناتهــا ،كلرایــد هــا و فســفاتها ممكــن اســت اثراتــی علیــه
پاتوژنهـ�ای خـ�اص نشـ�ان دهنـ�د (;Aharoni et al., 1997; Gottstein and Ku, 1989; Heckman, 1998
 .)Reuveni et al., 1998; Ziv and Zitter, 1992اثــر کلــر بــر پاتــوژن عامــل بیــاری همچنیــن ممکــن
اســت بــه صــورت مســتقیم و بــه ســبب اثــر خــاص یــون کلــر بــر فعالیتهــای متابولیکــی پاتــوژن
باشـ�د ( .)Golden et al., 1980نشــان داده شــده اســت كــه اســپری منکهــای فســفات پتاســیم بــر
ســطح رویــی بــرگ هــای خیــار علیرغــم برخــی اث ـرات نکروتیکــی ایــن منــک هــا باعــث کنــرل نســبی
بیامریهـ�ای مختلـ�ف خیـ�ار از جملـ�ه سـ�فیدک سـ�طحی آن میگردیـ�د (Mucharrpmah and Kuc,
 .)1991; Schneider, 1984همچنیــن بــا کاربــرد برگــی کلرایــد پتاســیم در گیاهــان گنــدم روئیــده تحــت
رشایــط مزرعـهای و گلخانـهای عارضــه ســفیدک ســطحی بــه طــور معنـیداری کاهــش مییابــد و کلــر از
رشـ�د مسـ�یلیومها و جوانـ�ه زنـ�ی اسـ�پورها مامنعـ�ت میکنـ�د (.)Cook et al., 1995
ویژگــی مامنعــت کنندگــی کلرایــد بــر رشــد و شــیوع ســفیدک ســطحی بــه نظــر میرســد کــه مشــابه
دیگـ�ر مطالعـ�ات ( )Cook et al., 1995; Wade 1997بســتگی بــه غلظــت محلــول کاربــردی داشــته
باشــد ،اگرچــه در مطالعــه حــارض غلظــت مــورد کاربــرد بــا توجــه بــه تعــداد و فواصــل محلــول پاشــی هــا
نتایــج قابــل قبولــی را باعــث گردیــد .بــه هــر حــال ویژگیهــای فیزیکــی و شــیمیایی منــک کلــر مــورد
کاربــرد مهمرتیــن نقــش را در ایــن مامنعــت ممکــن اســت داشــته باشــد .کلــر ممکــن اســت از طریــق
انگیــزش مقاومــت سیســتمیکی باعــث تحمــل بهــر گیاهــان خیــار گــردد .ایجــاد مقاومــت سیســتمیك در
گیاهــان بوســیله محلــول پاشــی منکهــای معدنــی کلرایــدی ،پتاســیمی ،فســفاتی و ســیلیکاتی مخصوصـاً
در خیــار توســط برخــی محققیــن گـزارش شــده اســت (;Bowen et al., 1992; Gottstein and Ku, 1989
 .)Mann et al., 2004; Mucharrpmah and Kuc, 1991; Reuveni et al., 1998پتاســیم نیــز نقــش
مهمــی در فرآینــد هــای فتوســنتز ،تعــرق و تنظیــم فشــار اســمزی دارد و بــه عنــوان یــک عامــل مكمــل
(کوفاکت��ور) در تنظیــم كار بســیاری از آنزیمهــا نقــش دارد ،لــذا خــود میتوانــد در کنــرل ســفیدک
سـ�طحی نقـ�ش داشـ�ته باشـ�د (.)Marschner, 1995
بــه نظــر میرســد کــه روابــط آبــی گیــاه نیــز بــه طــور غیــر مســتقیم موضــوع مهمــی در می ـزان
آلودگــی بــه ایــن بیــاری باشــد بــه طــوری کــه کاهــش پتانســیل آب بــرگ در اثــر محلولپاشــی منکهــای
کلرایــد امــری بدیهــی مــی منایــد ،گرچــه گیاهــان در سیســتم هیدروپونیک کشــت شــده بودند و پتانســیل
آب بــرگ نیــز اندازهگیــری نشــد .از طرفــی دیگــر کلســیم نیــز خــود بــا تثبیــت در غشــاء و دیــواره ســلولی
و همچنیــن رســوب در ســطح بــرگ موانــع متعــددی را جهــت نفــوذ عامــل بیــاری ایجــاد میکنــد .بــه
طــور مشــابهی نشــان داده شــده اســت کــه کاربــرد برگــی ســیلیکات پتاســیم ب ـرای گیاهــان مختلــف
کدوئیـ�ان مخصوصـ�اً خیـ�ار ( )Menzies et al., 1992و همچنیـ�ن فسـ�فاتها (;Gottstein and Ku, 1989
1 -Blumeria graminis
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 )Reuveni et al., 1995باعــث کاهــش شــدت آلودگــی از طریــق حفاظــت موضعــی و سیســتمیک علیــه
ســفیدک ســطحی خیــار میگــردد .کاربــرد  17میلــی مــول ســیلیکون بــه شــکل ســیلیکات پتاســیم باعــث
کاهـ�ش معنـ�ی دار کلونـ�ی هـ�ای سـ�فیدک سـ�طحی بـ�ر روی گونههـ�ای کدوئیـ�ان میگـ�ردد (Bowen et
 .)al., 1992; Menzies et al., 1992ایــن محققیــن بیــان داشــتند کــه عمــده اثــر ایــن ترکیبــات بــه ســبب
سیلیســیم اســت .ایــن اث ـرات ممکــن اســت بــه ســبب اثــر مســتقیم ترکیبــات مــورد کاربــرد بــر علیــه
قارچهــا و یــا تحریــک واکنشهــای دفاعــی میزبــان باشــد .گرچــه روش عمــل دقیــق ترکیبــات یــاد شــده
از قبیـ�ل فسـ�فاتها و سـ�یلیکاتها بـ�ه خوبـ�ی مشـ�خص نشـ�ده اسـ�ت (;Gottstein and Ku, 1989
 .)Punja and Grogan, 1982بــه طــور مشــابه اثـرات اســمزی یونهــای کلســیم و پتاســیم بــر ســطح بــرگ
هــا عــاوه بــر اثـرات آنهــا بــر غشــاء پالســایی و دیــواره ســلولی ،ویژگــی مامنعــت کنندگــی کلرایــد در
کنــرل ایــن بیــاری را تشــدید میکننــد.
نتیجهگیری کلی
بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده محلــول پاشــی کلرایــد پتاســیم و مخصوص ـاً کلرایــد کلســیم بــه
طــور موثــری ســفیدک ســطحی خیــار را در کشــت گلخانـهای کاهــش داد .پتاســیم و کلســیم خــود اغلــب
بــه عنــوان عنــارص غذایــی مــورد کمبــود در بســیاری محصــوالت کشــاورزی از جملــه خیــار نیــز مطــرح
هسـ�تند .اس��تفاده از ای��ن ترکیباــت (کلرایــد کلســیم و کلرایدــ پتاســیم) بــه ویــژه اگــر هم ـراه بــا دیگــر
مدیریتهــای زراعــی ماننــد هــرس برگهــا باشــد ،بــدون نیــاز بــه کاربــرد ســموم قارچکــش ،قــادر بــه
کنــرل اقتصــادی ســفیدک ســطحی در خیــار گلخانـهای بــوده کــه روش بهــر و ســازگارتری بــا معیارهــای
ســامت محیــط و انســان اســت .خیــار از محصــوالت مهــم ســبزی اســت کــه میــوه آن رشــد رسیعــی
داشــته و اغلــب بــه صــورت تــازه مــرف میشــود .معمــوالً بســته بــه رشایــط از گلدهــی تــا برداشــت
آن حــدود  2تــا  6روز طــول میکشــد و کاربــرد ســموم در ایــن زمانهــا احتــال باقیمانــدن ســموم در
میــوه مرصفــی اغلــب بســیار باالســت .لــذا بــه هیــچ وجــه ،حتــی در ایــن تحقیــق بــه عنــوان یــک تیــار،
علــم و منطــق کاربــرد ســموم را توجیــه منیکنــد .لــذا محلولپاشــی کلرایــد کلســیم و کلرایــد پتاســیم
میتوانــد جایگزیــن مناســبی ب ـرای ســموم در کشــت گلخان ـهای خیــار باشــد .امیــد اســت کــه جهــت
ســامت محصــوالت تولیــدی باغبانــی گامهــای اساســی از ایــن قبیــل برداشــته شــوند.
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