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چکیده
اهانیگبهوشودیمفعالیستیزریو غیستیزعواملتوسطکهاستاهانیگدریدفاعهايستمیسانواعازیکیییالقامقاومت

واکنشتوانندیمکههستندیباتیترکمعموالًمقاومتيهاکنندهالقا. کنندمقاومتانگلایپاتوژنۀحملبرابردرتادهدیمهاجاز
وباشندداشتهزندهایزندهریغعتیطبتوانندیمشود،یمگفتهزینتوریسیالهاآنبهکهها،مولکولنیا. کنندفعالرااهیگیمقاومت

همراهاهیگیدفاعيهاسمیمکانجادیاایویکروبیمضدباتیترکدیتولبااغلبکهشوندواکنشبهمنجروبکشندچالشبهرااهیگ
. استرشدتیوضعوروزشبانهطولدرحرارتدرجهونورژهیوبهیطیمحطیشراریتأثتحتداًیشداهیگدرمقاومتيالقا. است

جملهازاه،یبا گمارگریبناسازگاريهانژادایوزندهریغایزندهيهامحركازاستفادهاباهانیگدرمقاومتيالقایطورکلبه
بهآلودهانگوريهاتهیواراغلبدرییالقامقاومت . باشدیمیاهیگيهايماریبوآفاتتیریمددرمحققانتوجهمورديراهکارها

درموثريراهکارهاازیکی،روش در حال حاضرنیا. استشدهمشاهدهمختلفيهاهیپايروییتوپالسمایفايمارگرهایب
. استيسخت رشد آونديهاياز باکتریناشيهايماریبوییتوپالسمایفايهايماریبتیریمد

یاکتسابمقاومت، ییالقامقاومتتوپالسما،یفا،هاي گیاهیبیماري: هاي کلیديواژه

مقدمه
وزندهعواملازياریبسباتعاملدرهموارهاهانیگ

ترشحوسنتزبااهانیگ. هستندمارگرهایبجملهاززندهریغ
ها،نیتوالکسیفسنتزسلول،خارجوداخلیفنلمواد
سنتز،(HPRG)ایییزایماریببامرتبطيهانیپروتئ

یدروکسیهمانندنهیآمدیاسازیغنيهانیکوپروتئیگل
يسدهاجادیاو سیگلیدروکسیه،(HGRG)نیپرول
مارگریبعواملمقابلدرییایمیوشیبویساختمانیدفاع

Somssich & Hahlbrock)کنندیممقاومتمختلف

1998) .
یموضعیاکتسابمقاومتبه آن کهییالقامقاومت

(LAR) کیستمیسیاکتسابمقاومتو(SAR)ندیگویمزین
شدشناختهيبوارويرتوسط1901سالدربارنیاول

)Schneider et al., 1996; Schweizer et al., 1997(.
کهاستیاهانیگشدنمقاوممفهومبهشتریبمقاومتيالقا
نکهیابدوناند،بودهحساسيماریببهيعادحالتدر

یمهندساینژاداصالحقیطرازاهانیگنیایکیژنتساختار
انیببهمربوطروشنیااساس. شودرییتغدچارکیژنت
معمولطوربهیولکردهمقاومتجادیاکهاستییهاژن

هاآنمقاومتةالقاءکنندماریتکینکهیامگرشود،ینمانیب
Schweizer)کندفعالرا et al., 1997) .درنیبنابرا

يهاواکنشییایمیشاییعیطبمحركکیییالقامقاومت
چندمقداراییزماننظرازرامارگریببرابردراهیگیدفاع
ازیکی). Heil & Bostock, 2002(دهدیمشیافزابرابر

باٌیتقرواستآنبودنیعموم،ییالقامقاومتاتیخصوص
Silverman)رودیمکاربهیاکتسابمقاومتبایمعنهم et
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al., 1998).تواندیمییالقامقاومتف،یتعرنیابهتوجهبا
. (Heil & Bostock, 2002)باشدیموضعایکیستمیس

ازجدايهادهیپدمتن،درشدهانیبییالقايهامقاومتانواع
يهازمیمکانگرفته،صورتيهایبررسبابلکهستندینهم

Delaney)استشدهمشاهدههاآنانیمیمشترک et al.,

کارآمدياستراتژکیروشنیاحاضرحالدر. (1994
. استیاهیگيهايماریبازياریبستیریمديبرا

تیریمديو راهکارهاییتوپالسمایفايهايماریب
هاآن

در ياجبارمارگریعوامل مهم بازفایتوپالسماها 
هاي گیاهی و هستند که تنها در بافت زندة میزباناهانیگ

نوع بیماري را 700ازنمایند و بیش جانوري خود رشد می
Firrao)کنند از گیاهان ایجاد میگونه300در  et al.,

برخالفان،هاي بیمارگر گیاهاین پروکاریوت. (2006
Firrao)بدون دیوارة سلولی هستند ها،يباکتر et al., 2006;

Lee et al., 1998) .یاختصاصمیعالبروزباتوپالسماهایفا
ایجادوگريجارووافژولشسبز،گل،یسانبرگمانند (

و ) یو ابلقیمانند کوتولگ(اختصاصی ، نیمه)جاروك
در رشدونمو باعث اخالل) زوال،يزردرینظ(یاختصاصریغ
جملهازیمهميهابیماريعامل. شوندیآلوده ماهانیگ

و يجاروك لیموترش، جاروك بادام، جاروك یونجه، زرد
بزرگیجوانه،کنجد) فیلودي(سبز زوال انگور، گل

يهايماریبخرما،وزردآلوهلو،يزرد،فرنگیگوجه
کشورمانازکهگریديماریبچندوستهپییتوپالسمایفا

Ghayeb)استییتوپالسمایفاهمهاست،شدهگزارش

Zamharir & Alizadeh, 2019).
با استفاده هاآنمدیریت توپالسماهایبا فامبارزهتنها راه 

یکدربنابراین. استمدیریت تلفیقی هايراهبرداز 
هايروش موثرتر براي کنترل بیماريجامع،مدیریت

وکنترلمحور. استمقاومارقامازفایتوپالسمایی استفاده 
هايبرنامهبراساسفایتوپالسماییهايبیماريمدیریت
وفایتوپالسماآلودهمنابعحذفسالم،هايپایهازاستفاده
,Ghayeb Zamharir & Alizadeh)استناقلینکنترل

سالم از نهالتهیهبامدیریت تلفیقی هايراهبرد. (2019

از گیري منظور پیشهاي عاري از آلودگی بهنهالستان
ریدرختان مناطق غیرآلوده امکانپذبهگسترش آلودگی 

تلقیح اولیه با حذف هتمرکز بر روي کاهش مای. است
از کنترل ناقلین با استفاده ،هاي آلودهدرختان و یا شاخه

ن تریدر پائینناقلداري جمعیت هاي مختلف و نگهروش
يهايماریبتیریمديهاروشگریسطح ممکن از د

تکثیر بذري گیاهان و یا کشت گیاهان . استییتوپالسمایفا
دوساله،وسالهیکهرزهايعاري از پاتوژن، حذف علف

باعث کاهش زیندارعالیمگیاهانحذفوکنیریشه
رعایت . شوندیمیاصلزبانیدر متوپالسماهایفاتیجمع

حذفازپسحساسگیاهانکشتازاب تناوب و اجتن
ومحصوالتدرناقلهايزنجرهکنترلآلوده،گیاهان

ارقامازاستفادهزراعی،فصلهراولدرهرزهايعلف
باییالقامقاومتوبودندسترسدردرصورتمقاوم

حذف ایمقاومت و حذف گیاهان آلوده ةکنندالقاباتیترک
يهايماریبتیریمددرثرمويهاروشازآلودههايقسمت

ها، روشنیاانیدر م. (Beard, 2001)استییتوپالسمایفا
یراهکار درمان،مقاومتةکنندالقاباتیتنها استفاده از ترک

.  باشدیميریشگیپيها بر مبناروشهیاست و بق

يهايماریبتیریمددرییالقامقاومت
ییتوپالسمایفا

کنترليبراکارآمدياستراتژکیییالقامقاومت
القابااهیگماریتاست که باییتوپالسمایفيهايماریب

يهامحركنیترجیرا. شودیمانجاممقاومتيهاکننده
عبارتندییتوپالسمایفايهايماریبکنترليبرااستفادهمورد

ونیپروهگزادوم،ینیآلوم-لیفوزت،(BTH)ازولیادیبنزوت: از
-3-ندولیا،(IBA)دیاسکیریبوت-3-ندولیا،میکلس
،(SA)دیاسکیلیسیسالتوزان،یک،(IAA)دیاسکیاست

ازیکی(GOs).هانیگوساکاریالوونیگلوتاتمخلوط
استيانرژکوریویپروم،ینیآلوملیفوزتيتجاراشکال

)Fosetyl-Al٪31+Propamocarb53٪(کیکهاست
استفاده. استیمحافظتعملکردبادیجدةشدسنتزمولکول

و) ياسپرکردن،سیخقطره،ازاستفاده(استآسانآناز
ن،یابرعالوه. دهدیمنشانراشهیررشديرومحركاثر
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ییالقامقاومتمطالعاتشتریب. استاهیگرشدةکنندتیتقو
یشیآزمايهازبانیميروییتوپالسمایفايهايماریبدر

عنوانهباست،شدهانجامتوپالسمایفابهآلوده
يماریبيتوپالسمایفاآلوده به Arabidopsis thalianaمثال

X)Bressan and Purcell, 2005(،Catharanthus

roseusيداودگليزرديتوپالسماهایفاباشدهحیتلق
(CY)نارونيزردای(EY))Prati et al., 2004؛Chiesa

et al. ،(aster yellows, AY)نایميزردباای،)2007
)Leljak- Levanic et al., 2010 (بردنامتوانیرا م.

گوجهمانندیزراعمحصوالتدردیاسکیلیسالساز
Wu)ینیزمبیسيتوپالسمایفابهآلودهیفرنگ et al.,

Ghyeb)استشدهاستفادهموترشیلجاروكو(2012

Zamharir et al., 2020)و میعاليبهبودبهمنجرو
يروبرمطالعه. شده استيماریسترش باز گيریجلوگ

نیاول. استدشوارترتوپالسماهایفابهآلودهیچوباهانیگ
يهاتهیوارانگوردرمقاومتالقاءکنندهکاربردازشواهد

ChardonnayوVermentinoچوب يتوپالسمایفابهآلوده
دوباکهآمدبدست) bois noir" (BN)"(انگور اهیس

وPhosetyl-Alومینیآلوملیتفوزيتجاربیترک
Garau(شدیسمپاش) GOs(هانیگوساکاریال et al. 2008( .

درجلبکةعصاروکیفولووکیومیهيدهایاسازاستفاده
انگور موثر نبود اهیچوب سيماریمقاومت انگور به بيالقا

)Mazio et al., 2008 .( مقاومتةالقاکنندبیترکپنجاثر
دووBTHازولیادیبنزوتوم،ینیلومآلیفوزتتوزان،یک

کیدریهفتگصورتبهنیگوساکاریالونیفرموالس
بهآلودهیعیطبطوربهکهChardonnayرقم يروتاکستان

دوداد که نشانبودند،شدهانگور اهیسچوبيتوپالسمایفا
اهانیگتوجهقابلکاهشباعثنیگوساکاریالونیفرموالس

رقم انگور شدند نیدر اییالقامتمقاوجادیاودارمیعال
)Romanazzi et al., 2009a.(

يروبرانگوريهاتهیواراغلبدرییالقامقاومت
يماریبمیعال. شودیممشاهدهمختلفيهاهیپا
باشدداشتهوجودسالدوایکیاستممکنییتوپالسمایفا
Osler(شودمحوناگهانآنازبعدو et al., 2003 .(
بروزازبعدسال1-4یطدرایتالیادرانگوراهیگهاونیلیم

وافتندیيبهبودییتوپالسمایفایآلودگازاهیسچوبمیعال
ازبعداهانیگازدرصد1/0تنهاورفتنیبازيماریبمیعال
حاضرحالدر. دادندرا نشان يماریبمیسال عال10

امانجدرحالاهانیگدرییالقايبهبوديروقاتیتحق
د،یشدهرسبااند،شدهتنشدچارکهیاهانیگ. باشدیم
يهااندامسال بعد توانندیمدارمیعالدرختانکردنبرخیب

هستنديماریبمیعالفاقدکهکننددیتوليایشیرو
)Romanazzi & Murolo, 2008 .(يهاروشعالوهبه

باعثشدهشناختهمختلفییایمیشموادازاستفاده،یزراع
ازاستفاده. شودیممختلفيهاپاتوژنازاهیگيبهبود

کیریبوت3ندولیو ا(IAA)دیاسکیاست3ندولیانیاکس
منجرتوپالسما،یفابهآلودهوشیپراهانیگيرو(IBA)دیاس
نیبازيماریبمیعالاگرچه. شودیماهیگيبهبوديالقابه
یابیردقابلهاساقهدرتوپالسمایفاهنوزیولرودیم
لیفوزتتوزان،یکازاستفادهيروییهایبررس. باشدیم

کنداليتجارنامبادیگوساکاریالوونیگلوتاتوومینیآلوم
(Kendal)و واالگرو(Valagro)سیویو اول(Olivis)

نیانگور در مزرعه نشان داد که همه ايرو) ایتالیساخت ا(
با شاهد سهیرا در مقاافتهیتعداد درختان بهبود باتیترک
س،یویاولازاستفادهباجینتانیبهترودهندیمشیافزا

Romanazzi)دیآیمدستبهونیباوکندال et al.,

2009a) .
لیفوزتازاستفادهدادنشانگریدیبررسجینتا

یناشيزردمیعالمشاهدهمحضبههزاردرچهارومینیآلوم
بهار،درراکندهپصورتبهییتوپالسمایفايهايماریباز
ییتوپالسمایفايزردعارضهمیعاليبهبوددریخوبریتاث

). Ghayeb Zamharir & Taheri, 2019(داردباغدرانگور
لیفوزتو مکسازولیهادیجدبیترکدوازمطالعهنیادر 

با) آلمانر،یبا(يانرژکوریویپرونیفورموالسباومینیآلوم
جالباریبسجهینتکه د،شاستفادهسالدرمصرفبارکی

عالئمبهبودباعثتنهانهبیترکدونیاازاستفاده. بود
مانعبلکهشد،سالهماندرانگوراهانیگییتوپالسمایفا

Ghayeb)شد زیاز مصرف نبعدسالدرمیعالبروز

Zamharir & Taheri, 2019) .يداراومینیآلوملیفوزت
درکیستمیسرتصوبهوکاملینزولويصعودعیتوز
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در. کندیمکیتحررااهانیگیدفاعستمیسواستاهانیگ
ستمیسمکسازولیهاوومینیآلوملیفوزتبامارشدهیتاهانیگ
يداریمعنطوربهنشدهماریتاهانیگباسهیمقادرشهیر

& Ghayeb Zamharir)) 1شکل (دادنشانشیافزا

Taheri, 2019) .ییتوپالسمایفايهايماریبازياریبسدر
حجمکاهشباعثییتوپالسمایفایآلودگوه،یمدرختان

کشورکیرانیاگر،یديسواز. شودیمشهیرستمیس
باهمزمانتوپالسمایفبهآلودهاهیگاگرواستخشک

ومینیآلوملیفوزتباماریتباشود،آلودهانگوريهاقارچ
اجرايارمیبهردوکنترليبرارایقیتلفتیریمدتوانیم

). Ghayeb Zamharir, 2018()2شکل (کرد
موترشیليهانهاليروگر،یدياگلخانهیبررسجینتا

باکهموترشیجاروك ليتوپالسمایآلوده به فا
Ghayeb)) 1جدول (مقاومتمختلف يهادهکننالقا

Zamharir et al., 2018)سالدوتابارکیماهششهر
،يانرژکوریویپربیترکددانشانبودند،شدهماریت

ويماریبمیعالتوقفبهقادرمکسازولیهاونوردوکس
هستنددرصد40-17زانیبه ميماریبشدتکاهش

)Ghayeb Zamharir et al., 2018 .(شاملباتیترکریسا
کوریویپرمکاسازول،یهانوردوکس،ک،یلیسالسدیاس

درکیبآسکوردیاسولورینانوسجزبهاستارنر،ويانرژ
رنگ،يزردمیعالموقتطوربهتوانستندياگلخانهطیشرا

راتوپالسمایفابهیآلودگازیناشیزبرگیرویدگیپر
،يانرژکوریویپرشاملبرتريمارهایت. کنندبرطرف

استاندریباغيهایبررسيبرامکسازولیهاونوردوکس
20دادتعمنظورنیابه. گرفتندقراراستفادهموردهرمزگان

دردومحلولباشدنییجارودیشدمیعالباآلودهدرخت
محلولماهششفاصلهبهنوبتدودرباتیترکنیاهزار

ۀهمدرییجارويهاشاخهزانیموسطح. شدیپاش
یول،نکرديرییتغماه12گذشتازپسیباغيمارهایت

رمایتدرختاندريامالحظهقابلشکلبهوهیموزنوهانداز
Ghayeb)) 2جدول (افتیشیافزايانرژکوریویپرباشده

Zamharir et al., 2020) .مصرفبایمشابهریتاث
ويزرديماریببهآلودهانگوردرختانيرومکسازولیها

Ghayeb)) 3شکل (شدمشاهدهانگورییتوپالسمایفازوال

Zamharir & Taheri, 2019) .باتیترکنیاریتاثن،یهمچن
گریکدیباهابرگيروياسپروخاكدرکاربردظرناز

يریتاثبیترککاربردنوعدادنشانجینتاوشدندسهیمقا
Ghayeb Zamharir(نداردشدهمشاهدهجینتايرو et al.,

2020.(

کاوري یا بهبوديیر
محوشدن عالیم گیاهان ۀفرضی،يبهبودایيکاوریر

ث حذف پاتوژن از این پدیده ممکن است باع.بیمار است
ةکننداین پدیده در مورد فایتوپالسماهاي آلوده.میزبان شود

Romanazzi)سیب و انگور گزارش شده است et al. 2009

a, b; Wu et al., 2012). بهبودي درختان سیب آلوده به
Apple proliferation،سیبافژولشفایتوپالسماي  (APP)

رسد با به نظر میاما،نیز هنوز خوب شناخته نشده است
پاتوژن، میزبان و شرایط محیطی در ارتباط باشد پژنوتی

(Musetti et al., 2004). در درختان سیب، بهبودي از
با ناپدیدي فایتوپالسماها ) APP(توپالسماي پرولیفریشن یفا

درختان مرتبط است، اما در ) هوایی(انداز هاي سایهاز قسمت
حال احتمال آلودگی ا اینب.چنان باقی استها همریشه

هاي هوایی این درختان به فایتوپالسماي مجدد قسمت
سیب چهار برابر کمتر از درختانی است که قبال افژولش

دهد که مقاومت القایی در ن قضیه نشان مییا. اندآلوده نشده
Musetti)این درختان اتفاق افتاده است  et al., 2004).در

دیپاتوژن و میزبان پراکسطول آلودگی و حین تعامل 
.شوددر سلولهاي میزبان تولید و جمع میH2O2دروژنیه

برگآبکشبافتيپالسمالمادردروژنیدهیکساپر
درختانبرگدرولیدارد،وجودیافتهبهبودسیبدرختان

فعالیت ارقامۀدر هم.نداردوجودآلودهدرختانیاسالم
Musetti)هاي سالم بود هپراکسیدازي برابر یا بیشتر از نمون

et al., 2004) .آخرپاراگرافدراستيتکرارجملهنیا
شدهتکرارنایعزین) يبهبودایيکاوریر(قسمتنیهم

.شودحذفآخرپاراگرافازایونجایاازایلطفااست،
ویداتهاي با عمل اکسیو سایر مولکولH2O2تولید 

یپاسخاهانیگدرل مانند سوپراکسید و رادیکال هیدروکسی
طور مستقیم خاصیت این ترکیبات به. پاتوژن استبه حمله
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هاي طور غیرمستقیم سایر فعالیتضدمیکروبی دارند و به
از جمله هاتیفعالیبرخدفاعی را نیز انجام داده یا روي 

تولید لیگنین، پراکسیدکردن چربی، سنتز فایتوآلکسین و 
رسد چند نظر میبه. گذارندیحساسیت اثر مواکنش فوق

سیستم متابولیکی شامل پراکسیدازها، لیپواکسیژنازها، 
در کاتالیز ونیگلوتات-آسکورباتيکاتاالزها و چرخه

ROSطورکلی هاي غیرطبیعی بهاین سیستم. دخیل هستند
:اند از تشکیل شده

تواند در اثر اکسید شدن به رادیکال سکوربات که میآ)1
هیدروآسکوربات تبدیل وربات و ديسکآهیدرودي-منو

. شود
سیستئینیلگلوتامیل، گاما(GSH)کاهش گلوتاتیون )2

توانند اکسید شده باشند و به ديگالیسین که می
Musetti)تبدیل شوند (GSSG)سولفیدگلوتاتیون  et al.,

2004) .
هایی دارند که مسئول یافتن چنین گیاهان آنزیمهم

وپراکسیددیسموتاز، کاتاالز، ها مانند ساکسیدانت
پراکسیدازهاي غیراختصاصی، پراکسیدازگائوکل و 

. هستند) پراکسیدازآسکوربات(پراکسیدازهاي اختصاصی 
زدایی سمگریها و ترکیبات دفاعی دبا این آنزیمROSاگر 

ديمالونوهشدءنشود، باعث پراکسیدکردن چربی غشا
Musetti)گرددیمدیتول(MDA)آلدهاید  et al., 2004,

Ghayeb Zamharir et al., 2011 & 2014) .طرف از
هاي سالم بیشتراز برگ درختان گلوتاتیون در برگگرید

دهد که بعضیها نشان میاین داده. استافتهیبهبودوبیمار 
ها در سلول نقش از ترکیباتی که در سیستم یابنده اکسیدانت

عال نیستند، در نتیجه دارند، در درختان بهبودیافته زیاد ف
و احتماال H2O2از حد تولید باعث افزایش بیش

شوند می) توپالسمایفا(پاتوژنءپراکسیدشدن لیپید غشا
(Musetti et al., 2004) .

يریگجهینت
کههستند،يمتعددیدفاعيسازوکارهايدارااهانیگ

وکیتحرییایمیشموادایزجاندارانیرباراهاآنتوانیم
: ازعبارتنداهانیگدرییالقامقاومتنوعپنج. کردفعال

ک،یستمیسیاکتسابمقاومت،یموضعیاکتسابمقاومت
القاکیستمیسمقاومتها،ژنیخاموشکیستمیسمیتنظ

یاکتسابمقاومت. زخمبرابردرکیستمیسواکنشوشده
حفاظتکهاست،ییالقامقاومتنوعنیمهمترکیستمیس

ازیعیوسۀدامنبرابردریآلودگهیعلمدتینطوالومداوم
يهانیپروتئلیتشک. شودیمموجباهانیگدررامارگرهایب

اتصالورسوببایسلولةواریدرییتغ،ییزايماریببامرتبط
دیتولها،فنلها،ئنیکوپروتیگلها،ئنیپروتدها،یساکاریپل
مقاومتنوعنیابروزمراحلشدنینیگنیلوهانیتوآلکسیف

ازاستفادهدهندمینشاناخیرتحقیقات .هستنداهانیگدر
القايبافایتوپالسماییهايبیماريدرباتیترکبعضی

درروشنیاازشوندیمعالیمبهبودباعثمقاومت
مهم ییتوپالسمایفايهايماریبتیریمديبراریاخيهاسال

جاروكزینوبیسافژولشو زوال انگور، يمانند زرد
بهتواندیمییالقامقاومتلذا. استشدهاستفادهموترشیل

یعیطبیدفاعيهاسمیمکاندهندهشیافزاروشکیعنوان
کهتوپالسماهایفاخصوصبهها،پاتوژنانواعمقابلدراهیگ

ییایمیشبیترکچیهوهستندآبکشآوندبهمحدودپاتوژن
یمعرفکنونتاماریبدرختانازآنهاحذفيبرايموثر
ازیفیطتوسطمقاومتنوعنیا. گردندمطرحاست،نشده

در ییایمیشباتیاز ترکيکه تعدادشودیمفعالفاکتورها
بحثیشده است ولیمعرفییتوپالسمایفايهايماریمورد ب

منظور بهشتریبه مطالعات بازینمقاومت يالقاکنندهباتیترک
.داردترارزانودتریجدباتیترکیمعرف
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موترشیلجاروكيماریبتیریمديبرامقاومتةکنندالقامختلفباتیترک–1جدول 
Table 1. Resistance inducer compounds for management of Mexican lime witches broom disease

Compounds Comersi
al Name

Producing
Company

Usage
dose

Application in
green hose
condition

Application
in garden
condition

Application
Method

Source

Ascorbic acid (AA) - Merc,
Germany

300
µM

  Leaf spray Ghayeb Zamharir et al.,
2020

Ascorbic acid (AA) - Merc,
Germany

600
µM

  Leaf spray Ghayeb Zamharir et al.,
2020

Ascorbic acid (AA)
(300 µM) plus MgCl2

(200 µM)

- Merc,
Germany

  Leaf spray Ghayeb Zamharir et al.,
2020

Salicylic acid (SA) - Merc,
Germany

150
µM

  Leaf spray Ghayeb Zamharir et al.,
2020

Salicylic acid (SA) - Merc,
Germany

300
µM

  Leaf spray Ghayeb Zamharir et al.,
2020

Salicylic acid (SA)
(300 µM) plus MgCl2

(200 µM)

- Merc,
Germany

  Leaf spray Ghayeb Zamharir et al.,
2020

Phosetyl-Al 80% WP Aliette Khazar
Sam, Iran

2/000   Leaf spray Ghayeb Zamharir et al.,
2020

Nano silver - EC, Iran 10 µM   Leaf spray Ghayeb Zamharir et al.,
2020

Oxalinic acid
(20%)WP

STARN
ER

Somitomo,
Japan

3g/L   Leaf spray Ghayeb Zamharir et al.,
2020

31% Phosetyl-Al
plus 53%

propamocarb

Privicore
EnergyT

M

Byer,
Germany

17.5
µM

  Leaf/ soil
spray

Ghayeb Zamharir et al.,
2020

Hymexazol 70% Tachigar
en

Samigro,
Japan

30 µM   Leaf spray Ghayeb Zamharir et al.,
2020

Copper NORDO
X

Masacobe,
Spain

30 µM   Leaf spray Ghayeb Zamharir et al.,
2020

Means this component was applicate in green house (garden) condition or not ().

%31)يانرژکوریویپرباشدهماریتمختلفمقاومتيهاالقاکنندهباشدهبرداشتیکیمکزموترشیلةویمتیفیک–2جدول 

Phosetyl-Al plus 53% propamocarb)باغطیدر شرا
Table 2. Quality of Mexican lime fruit harvested from Mexican limes treated with Privicore EnergyTM (31%
Phosetyl-Al plus 53% propamocarb) and Hymexazole in garden condition

Hymexazol31% Phosetyl-Al plus
53% propamocarb

controlTreatment

1668.5b2300.1a1800.5bWeight (100 fruit)

The results of comparing the means were divided into two groups a and b.
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سهیاختالف آن در مقاو) چپ(مکسازولیشده با هاماریانگور و تيزرديتوپالسمایانگور آلوده به فااهیدر گشهیرشد ر) 1شکل
) Ghayeb Zamharir and Tahei, 2019(گلخانهطیشرادر) راست(نشدهماریتشاهدنگورادرختباشهیبا رشد ر

Figure 1. Root growth in treated grapevine infected with grape yellows phytoplasma with Hymexazol (Left) and
its difference compared with control grape (Right) in greenhouse condition(Ghayeb Zamharir and Tahei, 2019)

باسهیمقادر) چپ) (يانرژکوریویپر(ومینیآلوملیفوزتباشدهماریتانگوريزرديتوپالسمایفابهآلودهانگورماریت) 2شکل
)Ghayeb Zamharir and Taheri, 2019) (راست(نشدهماریتآلودهدرختان

Figure 2. Treated grapevine with Fosetyl Al. (Privicore Energy) (Left) and untreated phytoplasma infected
grapevine (Right) (Ghayeb Zamharir and Taheri, 2019)

)چپ(نشدهماریتانگورۀخوشباسهیمقادر) راست(مکسازولیهاباشدهماریتيانگورهادروهیموحبهةاندازشیافزا) 3شکل
)Ghayeb Zamharir & Taheri, 2019(

Figure 3: Increasing fruits size in treated grapevines with Hymexazol (right) compared with untreated grapevine
(Ghayeb Zamharir & Taheri, 2019)
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Abstract

Induced resistance is a type of defense system in plants that is activated by a biotic agent and allows plants to
resist pathogens or parasites. Strong inducers are usually quite effective and can trigger a plant resistance
reaction. These molecules, also called elicitors, can be inanimate or biotic in nature, challenging the plant and
reacting to it, which must be done by producing antimicrobial compounds and / or creating mechanisms is
related to plant defense. Induction of resistance in plants is strongly influenced by environmental conditions,
especially light and temperature during the day and growing conditions. In general, induction of resistance in
plants by using live or non-live stimuli or the use of plant cultivars incompatible with the patient, are among the
strategies considered by researchers in the management of diseases and plant diseases. Induced resistance to
change of grape varieties infected with phytoplasma disease has been observed on different cases. This method is
one of the treatment strategies in the management of phytoplasma diseases and diseases caused by fastidious
vascular bacteria.
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