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چکیده

 بیماری لکهبرگی آلترناریایی یکی از بیماریهای باقال.( یکی از مهمترین لگومهای دانهای در گیاهان زراعی استVicia faba) باقال
 در پژوهش حاضر از مزارع باقال آلوده به بیماری.در استان گلستان و مازندران و عامل خسارت و کاهش عملکرد در این گیاه است
 جدایۀ بهدستآمده بر اساس خصوصیات ریختشناسی و مولکولی.در استانهای گلستان و مازندران نمونهبرداری انجام شد
 سطح زیر، بهمنظور ارزیابی مقاومت نسبی نه رقم باقال نسبت به این بیماری در شرایط گلخانه. شناسایی شدAlternaria alternata
 همچنین تغییرات برخی از آنزیمهای مرتبط با مقاومت در رقم حساس و مقاوم.) اندازهگیری شدAUDPC( منحنی پیشرفت بیماری
 درصد در نرخ حساسیت به5  نتایج نشان دادند اختالف معنیداری در سطح.در زمانهای مختلف پس از آلودگی بررسی شدند
 حساسترین و ارقام زرشکی وAUDPC  رقم اوتونو با بیشترین مقدار. وجود داردA. alternata بیماری در ارقام مختلف در مقابل
 همچنین نتایج دادههای فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان نشاندهندۀ اختالف معنیدار. مقاومترین ارقام بودند،زینامورا با کمترین مقدار
 افزایش در. آسکوربات پراکسیداز و کاتاالز پس از وقوع بیماری هستند،در سطح یک درصد در فعالیت هر سه آنزیم پراکسیداز
مقادیر آنزیمها در تعامل ناسازگار (رقم مقاوم زرشکی) در مقایسه با تعامل سازگار (رقم حساس اوتونو) بیشتر بود که نقش این
 بهطورکلی نتایج نشان دادند.آنزیمها در فعالسازی واکنشهای دفاعی گیاه باقال در تعامل با بیمارگر و بروز مقاومت را نشان میدهد
 و بیان باالی آنزیمهای آنتیاکسیدانی از پتانسیل باالیی برای اصالح ژنتیک در مقاومت بهAUDPC که رقم زرشکی با مقدار کم
.بیماری لکهبرگی آلترناریایی برخوردار است
. لکهبرگی آلترناریایی، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری، آسکوربات پراکسیداز، کاتاالز:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Faba Bean (Vicia faba) is an important legume among cultivated plants and the Alternaria leaf spot is a serious
disease that causes broad damages and yield loss in Golestan and Mazandaran provinces. In the current research,
sampling was carried out from Mazandaran and Golestan provinces. Morphological and molecular surveys of the
obtained isolates showed that they belonged to A. alternata species. To evaluate the resistance of nine Faba Bean
cultivars against the Alternaria leaf spot, area under disease progress curve (AUDPC) was calculated in the
greenhouse condition. Also, the variation of some resistance related enzymes between resistant and susceptible
lines was tested at different time intervals after inoculation. Statistical analysis showed a significant difference
between cultivars (P≤ 0.05). The Otono cultivar with the highest AUDPC and Zereshki cultivar with the least
AUDPC were suggested as susceptible and resistant cultivars, respectively. The ANOVA of antioxidant enzymes
showed positive effects on CAT, APX, and GPX levels after inoculation (P≤ 0.01). Increasing the concentration of
enzymes in incompatible interaction (Zereshki resistant cultivar) was greater than that of compatible interaction
(Otono susceptible cultivar), indicates the role of these enzymes in activating plant defense responses in Faba Bean
to interact with the pathogen and induce resistance. In general, the results showed that Zereshki cultivar with a low
level of AUDPC and high expression of antioxidant enzymes has high potential to be used in breeding programs
for resistance to Alternaria leaf spot.
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مقدمه
باقال ) (Vicia faba L.بهعنوان یکی از مهمترین
لگومهای دانهای و قدیمیترین گیاهان زراعی در بیش
از  50کشور جهان کشت میشود .بر اساس آمار
سازمان خواروبار کشاورزی جهانی ،کشور چین با تولید
 4/1میلیون تن باقال در سال  2012در مقام اول است
( .)Anonymous, 2013سطح زیر کشت باقال در ایران
در حدود متوسط  20000هکتار و عملکرد باقالی
خشک حدود دو تن در هکتار است .عمدة سطح زیر
کشت باقال در استانهای خوزستان ،لرستان،گلستان و
مازندران است ( .)Khosravi, 2016لکهبرگی
آلترناریایی با عامل )(Alternaria alternata (Fr.
) Keisslاز بیماریهای شایع باقال محسوب میشود که
با خسارت به برگ و محدود نمودن فتوسنتز ،باعث
کاهش تولید باقال در واحد سطح میشود ( Mahmoud
 .)et al., 2012بیمارگر با ایجاد بیماری در بخشهای
هوایی گیاه باقال ،در بقایای گیاهی به مدت 12-10
ماه و در بذور آلوده تا  13ماه دوام داشته و زنده
میماند و این آلودگی خاک و بذور در آلودگی اولیۀ
گیاهان و کنیدیومهای هوازاد در گسترش ثانویۀ
بیماری نقش دارند ( Dubey & Patel, 2000; Saleem
 .)et al., 2012درصد کاهش عملکرد ناشی از
بیماریهای برگی باقال حدود  25درصد تخمین زده
شده است و در شرایط مساعد بیماری ،میزان خسارت
به  50درصد هم میرسد (.)Aghajani, 2009
سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری)AUDPC( 1
روشی برای خالصه کردن دادههای پیشرفت بیماری به
یک عدد است و بهعنوان روش بسیار مفید در
تخمینهای مربوط به مدیریت بیماری به کار رفته
است ( .)Jeger, 2004محمود و همکاران ( Mahmoud
 )et al., 2012با محاسبۀ شدت بیماری لکه شکالتی
باقال با عامل  Botrytis faba Sardinaدر سه رقم
 Giza40 ،Giza429و  Giza461مقاومت ارقام
موردبررسی را در مقابل بیماری ارزیابی کردند و به
ترتیب سه رقم مذکور را بهعنوان رقم حساس ،با
حساسیت متوسط و مقاوم معرفی کردند .آل کومی
)1 Area under disease progress curve (AUDPC

( ،)El-Komy, 2014برای تعیین شدت بیماری لکه
شکالتی باقال در دو رقم  Nubariaو  Giza40مقدار
 AUDPCرا در فواصل زمانی  72 ،48و  120ساعت
پس از آلودگی محاسبه و رقم  Nubariaرا بهعنوان رقم
مقاوم و رقم  Giza40را بهعنوان رقم حساس معرفی
کرد .مقسم و همکاران (،)Moghasem et al., 2014
واکنش مزرعهای  13ژنوتیپ باقال در برابر بیماریهای
لکه شکالتی ،لکهبرگی آلترناریایی ،برقزدگی و
سوختگی استمفیلیومی را با اندازهگیری میزان وقوع و
شدت بیماری در فاصلۀ زمانی ظهور عالیم تا برداشت
را بررسی کردند .این پژوهشگران از شاخصهای
 AUDPCو ( SAUDPC2سطح زیر منحنی پیشرفت
زمانی استاندارد) برای مقایسۀ ارقام استفاده کردند و
بر اساس نتایج آنها ژنوتیپ برکت مقاومترین ژنوتیپ
در برابر لکه شکالتی و لکهبرگی آلترناریایی معرفی
شد .تنشهای زنده و غیرزنده منجر به تغییرات
بیوشیمیایی در گیاهان میشوند ( Amini et al.,
 .)2014; Darvishzadeh et al., 2018یکی از
پاسخهای دفاعی گیاه در برابر حملۀ بیمارگرها استفاده
از گونههای اکسیژن فعال )ROS( 3و رادیکالهای
آزادشده بهوسیلۀ پراکسیداز بهعنوان کاتالیزور برای
تغییر در دیواره سلولی و همچنین بهعنوان سیگنال در
واکنشهای مرگ سلولی است ( Allen & Fluhr,
 .)1997; Passardi et al., 2005لوبینا و موروگان
( )Lubaina & Murugan, 2012افزایش معنیدار
میزان فعالیت آنزیمهای گایاکول پراکسیداز)GPX( 4
را در گیاه کنجد آلوده به Alternaria sessami (E.
 Kawan) Mohanty & Beheraگزارش کردند .محمود
و همکاران ( )Mahmoud et al., 2012در بررسی
میزان فعالیت آنزیم  GPXدر دو رقم باقال شامل Giza
 429و  Giza 461بهعنوان رقم حساس و مقاوم به
 Botrytis fabaeنشان دادند مقدار فعالیت آنزیم پس
از آلودگی در هر دو رقم افزایش معنیداری داشته که
میزان آنها در رقم مقاوم بیش از رقم حساس بوده
است .طی پژوهشی تغییرات آنتیاکسیدانی در نه
)2 Standard area under disease progress curve (SAUDPC
)3 Reactive oxygen species (ROS
)4 Guaiacol peroxidase (GPX
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ژنوتیپ کتان با شدت حساسیت مختلف به سفیدک
پودری (بسیار حساس تا بسیار مقاوم) ارزیابی شد .در
ژنوتیپهای مقاوم فعالیت باالیی از آنزیم  GPXنسبت
به ژنوتیپهای حساس مشاهده شد که بیانگر
همبستگی بین این آنزیم با شدت آلودگی بوده است
( .)Mishra et al., 1995آنجانا و همکاران ( Anjana et
 )al., 2008افزایش فعالیت آنزیم  GPXدر دو رقم
مقاوم و حساس گیاه آفتابگردان در واکنش به قارچ
 Alternaria helianthi (Hansf.) Tub. & Nish.را
گزارش کردند که بیشترین میزان آن در زمانهای  2و
 12ساعت پس از آلودگی بوده است .آسکوربات
پراکسیداز )APX( 5مسئول سمیتزدایی  H2O2در
برگهای سبز بوده ( Ghaudiere & Ferrari-Iliou,
 )1999; Foyer & Harbinson, 1994و بهعنوان آنزیم
آنتیاکسیدان کلیدی در گیاهان است .آل کومی (El-
 )Komy, 2014در بررسی تأثیر آنزیمهای
ضداکسیداتیو در مقاومت باقال نسبت به B. fabae
نشان دادند فعالیت آنزیم  APXپس از آلودگی بهطور
معنیداری در رقم مقاوم افزایش داشته است .جی و
همکاران ( )Ge et al., 2014مقادیر باالی  APXرا در
گیاه هندوانه آلوده به Colletotrichum lagenarium
 (Pass.) Ellis & Halst.گزارش کردند که مقدار آن
بهطور قابلتوجهی در ارقام مقاوم بیشتر است .نتایج
پژوهش نیکرفتار و همکاران ( Nikraftar et al.,
 )2013سطوح باالی فعالیت  APXرا در گیاه
گوجهفرنگی آلوده به Rhizoctonia solani Kuhn
نشان دادند ،بهطوریکه مقادیر آن در گیاهان با
مقاومت باال بیش از گیاهان حساس است .نتایج
پژوهشهای انجامشده نشاندهنده همبستگی افزایش
 APXبا مقاومت هندوانه آلوده به Fusarium
)oxysporum f. sp. melonis (Leach & Currence
Hanifei et al., ( W.C. Snyder & H.N. Hansen
Lubaina & ( A. sesami

 )2013و گیاه کنجد آلوده به
 )Murugan, 2012هستند .مندال و همکاران
( )Mandal et al., 2008افزایش معنیدار آنزیم APX
را در گیاه گوجهفرنگی آلوده به F. oxysporum

)5 Ascorbate peroxidase (APX
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گزارش کردند.
آنزیم کاتاالز ( )CATهمراه با سوپراکسید
دسموتاز )SOD( 7و  GPXیک سامانۀ دفاعی قوی را
برای از بین بردن رادیکالهای سوپراکسید و پراکسید
هیدروژن تشکیل میدهند .در زمان تنش معموالً
فعالیت آنزیمهای  CAT ،APX ،SODو گلوتاتیون
ردوکتاز تحریک میشود ( .)Mishra et al., 1995نتایج
بررسیهای انجامشده روی باقال آلوده به B. fabae
( ،)El-Komy, 2014گیاه کنجد آلوده به A. sesami
( )Lubaina & Murugan, 2012و هندوانه آلوده به F.
)Hanifei et al., 2013( oxysporum f. sp. melonis
افزایش آنزیم  CATپس از آلودگی به عوامل
بیماریزای نکروتروف را نشان میدهند .نتایج
پژوهشهای دیبونا و همکاران ()Debona et al., 2012
بیانگر افزایش مقدار  CATدر گندم آلوده به Cavara
 Pyricularia oryzaeاست که مقدار CAT
انباشتهشده در برگهای رقم مقاوم بیشتر از مقادیر آن
در رقم حساس است .نتایج پژوهشهای چنگ و
همکاران ( )Cheng et al., 2011نشان دادند در گیاه
توتون آلوده به  A. alternataمیزان فعالیت آنزیم
 CATبهطور قابلتوجهی افزایش داشته است و با
ممانعت از انباشتن  ROSدر سلولها از مرگ
برنامهریزیشده (PCD) 8جلوگیری میکند .جیا و
همکاران ( )Jia et al., 2010نشان دادند تیمار
برگهای مسن گیاه توتون با محصوالت متابولیک A.
 alternataباعث افزایش مفرط  H2O2و کاهش فعالیت
 CATشده و فرآیند پیری در برگها را تسریع
میکند .فرآیند پیری ممکن است به دلیل افزایش
سطح  H2O2و کاهش فعالیت آنزیم  CATدر گیاه
اتفاق افتد .درویش زاده و همکاران ( Darvishzadeh et
 ،)al., 2018فعالیت آنزیمهای  APX ،CATو  GPXرا
در گیاه آفتابگردان در تعامل با بیمارگر Sclerotinia
 sclerotiorum (Lib.) de Baryبررسی و افزایش
فعالیت هر سه آنزیم را در رقم مقاوم نسبت به رقم
حساس گزارش کردند.
6

)6 Catalase (CAT
)7 Superoxide dismutase (SOD
)8 Programmed cell death (PCD
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استفاده از ارقام مقاوم ،از روشهای مؤثر و
مقرونبهصرفه علیه بیماری لکهبرگی آلترناریایی است.
کنترل مؤثر بیماریها تنها در صورتی امکانپذیر است
که مقاومت بهعنوان یک رکن مهم در راهبرد کنترل
بیماریها مدنظر قرار گیرد (.)Tivoli et al., 2006
درزمینۀ ارزیابی واکنش ارقام باقال در برابر بیماری
لکهبرگی آلترناریایی ،پژوهشهای زیادی در نقاط
مختلف دنیا انجام نشده است .این بیماری ،یکی از
بیماریهای کماهمیت باقال در دنیاست که هنوز
گزارش رسمی از آن در کشور وجود ندارد ،اما از
سالهای نسبتاً دور در مناطق مختلف استان گلستان
و مازندران مشاهده شده است و موجب خسارت و
کاهش عملکرد در این گیاه میشود ( Aghajani et al.,
 .)2009در بررسی حاضر بهمنظور ارزیابی میزان
مقاومت ،چند رقم باقال در برابر عامل بیماری لکهبرگی
آلترناریایی غربالگری شده و مقدار  AUDPCارقام
اندازهگیری شد .در مرحلۀ بعد جهت بررسی آنزیمهای
دخیل در مقاومت ،میزان فعالیت چند آنزیم مرتبط با
بیماریزایی در تعدادی از ارقام مقاوم و حساس در
زمانهای مختلف پس از آلودگی ارزیابی شد .نتایج
بهدستآمده در راستای نیل به ارقام پر محصول و
مقاوم به بیماری مدنظر قرار خواهند گرفت.
مواد و روشها
جداسازی ،شناسایی و اثبات بیماریزایی بیمارگر
بهمنظور جداسازی بیمارگر نمونهبرداری از استان
گلستان و مازندران انجام شد .پس از انتقال برگهای
دارای عالئم به آزمایشگاه ،ابتدا ضدعفونی سطحی
انجام شد و قسمتهای دارای عالیم به محیط کشت
عصارة سیبزمینی -دکستروز-آگار )PDA( 9منتقل و
در انکوباتور در دمای  26درجۀ سلسیوس نگهداری
شدند .بعد از رشد قارچ بهمنظور خالصسازی از محیط
کشت آب–آگار  2درصد استفاده شد .شناسایی اولیه
بر اساس خصوصیات ریختشناسی مثل رنگ و شکل
پرگنه در محیط کشت و خصوصیات میکروسکوپی
قارچ مثل شکل و اندازه کنیدیها ،طول کنیدیوفورها و
)9 Potato dextrose agar (PDA

نحوة قرار گرفتن کنیدیها روی کنیدیوفور انجام شد.
آزمون بیماریزایی به روش مایهزنی یک قطعه از
محیط کشت  PDAبه ابعاد  9در  9میلیمتر ،حاوی
قارچ  A. alternataبه گیاهچههای کاشتهشده در
خاک سترون انجام شد ( .)Mostafa et al., 2010برای
نمونۀ شاهد یک قطعه از محیط کشت  PDAبدون
قارچ با همان ابعاد استفاده گردید .پس از مایهزنی،
بهمنظور تأمین رطوبت کافی گلدانها به زیر پوشش
پالستیکی مرطوب منتقل و آبیاری هرروز بهصورت
مهپاشی انجام شد .گلدانها در گلخانه با دمای  20تا
 25درجۀ سلسیوس نگهداری شدند .پس از ظهور
عالیم ،قارچ مجدداً از برگهای آلوده جداسازی و ازنظر
خصوصیات ریختشناسی بررسی شد.
شناسایی مولکولی بیمارگر
جدایههای خالصشده در محیط مایع دکستروز-
سیبزمینی کشت و در دمای  25درجۀ سلسیوس
روی شیکر قرار داده شد و بعد از پنج تا هفت روز تودة
میسلیومی توسط آب مقطر سترون شسته و تا زمان
استفاده در دمای  -80درجۀ سلسیوس نگهداری شد.
استخراج  DNAبا استفاده از  CTABانجام شد
( .)Moeller et al., 1992برای تعیین غلظت و خلوص
نسبی  DNAاستخراجشده ،از دو روش الکتروفورز ژل
آگارز و اسپکتروفوتومتری استفاده شد .بهمنظور
شناسایی مولکولی از دو آغازگر  ITS4و ITS5
( )Hibbett, 2003برای تکثیر ناحیۀ  5.8s ،ITS1و
 ITS2استفاده شد .تکثیر با برنامۀ واسرشتهسازی اولیه
در دمای  94درجۀ سلسیوس به مدت یک دقیقه،
سپس  35چرخه شامل واسرشتهسازی در دمای 94
درجۀ سلسیوس به مدت یک دقیقه ،اتصال آغازگرها
در دمای  60درجۀ سلسیوس به مدت یک دقیقه،
بسط در دمای  72درجۀ سلسیوس به مدت یک دقیقه
و درنهایت یک چرخۀ بسط نهایی در دمای  72درجۀ
سلسیوس به مدت  10دقیقه انجام شد .برای ارزیابی
محصول ،از ژل آگارز  1/5درصد استفاده شد .سپس
ژل در محلول اتیدیوم بروماید رنگآمیزی و با دستگاه
 )Kodak Gel Logic( Gel-Docعکسبرداری شد.
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محصول واکنش زنجیرهای پلیمراز برای توالییابی به
شرکت تکاپوزیست (بایونیر کره جنوبی) فرستاده شد.
توالی ژنوم بهدستآمده در پایگاه  ،NCBIبالست و
تشابه آن با سایر توالیهای موجود در بانک اطالعاتی
تعیین شد.
ارزیابی واکنش ارقام
برای ارزیابی ارقام باقال در مقابل بیماری بهمنظور
ایجاد گیاهچههای همسن ،ابتدا بذور موردنیاز هر رقم
به مدت یک دقیقه با اتانول  70درصد ضدعفونی شده
و پس از شستوشو با آب به محلول هیپوکلریت سدیم
دو درصد منتقل و به مدت  10-15دقیقه ضدعفونی و
پس از سه بار شستوشو با آب ،بذور هر رقم بر روی
کاغذ فیلتر مرطوب در ظروف یکبارمصرف سترون
قرار گرفتند و پس از جوانهزنی ،گیاهچههای همسان
به داخل گلدان حاوی خاک مناسب منتقل
شدند.گیاهچهها در اتاقک رشد با تناوب  14ساعت
روشنایی با دمای  22درجۀ سلسیوس و  10ساعت
تاریکی با دمای  20درجۀ سلسیوس با رطوبت نسبی
 70درصد به مدت دو هفته نگهداری شدند .بهمنظور
ارزیابی مقاومت/حساسیت ارقام 9 ،رقم باقال شامل
اوتونو ،برکت ،توشن ،زرشکی ،زینامورا ،زهره،
سرازیری ،شامی و هیستال بهعنوان  9تیمار در کنار
شاهد در نظر گرفته شدند .در مورد هر تیمار از سه
گلدان بهعنوان سه تکرار استفاده گردید .برای مایهزنی
از جدایۀ  A. alternataبا کد  ALT01که در آزمایش
بیماریزایی نتایج مناسبی داشت ،استفاده شد .این
آزمایش سه بار تکرار شد .شدت بیماری بر اساس
اندازة لکۀ ایجادشده روی برگ در فواصل زمانی سه،
هفت 10 ،و  14روز پس از مایهزنی اندازهگیری شد و
سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری از معادلۀ زیر
( )Campbell & Madden, 1990محاسبه شد:

دادهها به ترتیب به کمک نرمافزارهای
) 4.3.0 (MedCalc Sofware Ltdو  SPSS 16.0انجام
شد.
Digimizer

سنجش فعالیت آنزیمی
برای اندازهگیری شاخصهای بیوشیمیایی،
نمونهبرداری از برگهای آلودة ارقام اوتونو ،زرشکی،
برکت ،سرازیری و هیستال و گیاهان شاهد متناظر
آنها در طی بازههای زمانی صفر ،شش 30 ، 24، 18 ،
 48 ،و  72ساعت پس از ایجاد آلودگی انجام شد و
بالفاصله در نیتروژن مایع غوطهور شده و تا زمان
اندازهگیری در دمای  -70درجۀ سلسیوس نگهداری
شدند .بهمنظور تهیه عصارة گیاهی 0/5 ،گرم از بافت
برگی با استفاده از نیتروژن مایع در هاون چینی کامالً
سرد بهصورت پودر درآمده و در لولههای دو
میلیلیتری تقسیم شدند .سپس دو میلیلیتر از بافر
فسفات  0/1موالر حاوی  0/5میلیموالر 8(10 EDTA
 )pHبه آن اضافه شد .هموژنها پس از انتقال به
لولههای آزمایش در  13000gو دمای  4درجۀ
سلسیوس به مدت 15دقیقه سانتریفیوژ گردیدند.
سپس محلول رویی جداشده و جهت سنجش میزان
پروتیین کل و فعالیت آنزیمهای  CAT ،GPXو APX
استفاده شد ( .)Sairam et al., 2002میزان پروتیین
عصاره برگی به روش برادفورد (،)Bradford, 1976
میزان فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز به روش تانگ
و نیوتن ( ،)Tong &Newton, 2005آنزیم کاتاالز به
روش ابی ( )Aebi, 1984و آنزیم آسکوربات پراکسیداز
به روش یوشیمورا و همکاران ( Yoshimura et al.,
 )2000اندازهگیری شدند .تجزیهوتحلیل دادههای
حاصل از آزمایش با نرمافزار  SPSSو مقایسۀ میانگین
به روش دانکن در سطوح  1و  5درصد انجام و
نمودارها با نرمافزار  Excelترسیم شدند.

]AUDPC = ∑i=0n [(yi + yi+1)/2] [ti+1 - ti

در معادلۀ فوق  Yiشدت بیماری در ارزیابی iام،
زمان برحسب روز و  nتعداد مراحل یادداشتبرداری
هستند .اندازهگیری مساحت لکهها و تجزیۀ واریانس
ti
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نتایج
اثبات بیماریزایی و شناسایی ریختشناسی
بیمارگر
پس از جداسازی و خالصسازی جدایه به روش نوک
10 Ethylenediaminetetraacetic acid
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هیف بر روی محیط آب-آگار ،برای اثبات بیماریزا
بودن جدایه بر اساس اصول کخ از سه رقم باقال شامل
برکت ،اوتونو و هیستال استفاده شد .پس از مایهزنی،
عالیم اصلی بیماری لکهبرگی آلترناریایی شامل
لکههای نکروز قهوهای تا سیاه با هاله خاکستری روی
برگ ایجاد شد (شکل  )1و سپس بیمارگر موردنظر
مجدد از برگهای آلوده جداسازی شد .خصوصیات

C

ریختشناسی همچون اندازه کنیدیومها و محل
تشکیل آنها و رنگ پرگنهها در محیط کشت عصاره
سیبزمینی -هویج-آگار )PCA( 11بررسی شد .گونۀ
شناساییشده در این پژوهش با توصیف گونۀ
 Alternaria alternataارائهشده توسط سیمونز
( )Simons, 1967, 2007مطابقت داشت.

B

A

شکل .1مایهزنی جدایۀ  ALT01قارچ  Alternaria alternataروی گیاهچههای باقال ( )B ،Aو عالیم بیماری ( )Cدر آزمون
بیماریزایی کخ
Figure 1. Inoculation of Alternaria alternata isolate on Faba Bean seedlings (A, B) and disease
symptom (C) in Koch’s postulates

شناسایی مولکولی بیمارگر
تکثیر دیانا ریبوزومی با جفت آغازگرهای  ITS4و
 ITS5منجر به تولید قطعهای با طول  700جفت باز
گردید .توالیهای بهدستآمده از تکثیر ناحیۀ  ITSبا
توالیهای موجود در بانک اطالعاتی  NCBIمقایسه
شد و تشابه  99-100درصدی با قارچ Alternaria
 alternataنشان داد که تأییدکنندة نتایج
ریختشناسی است .این توالی با کد دسترسی
 KP288493در بانک ژن ثبت گردید.
ارزیابی مقاومت ارقام
تجزیۀ واریانس دادههای مربوط به اثر متقابل نه رقم
(اوتونو ،برکت ،توشن ،زرشکی ،زهره ،زینامورا،
سرازیری ،شامی و هیستال) باقال با قارچ A.alternata
نشان داد که تفاوت واکنش ارقام مختلف باقال و جدایۀ
بیمارگر و برهمکنش آنها در سطح  5درصد معنیدار
بود .بر اساس نتایج ،شدت بیماری در همۀ ارقام
موردبررسی در تمام زمانهای اندازهگیری بهطور
قابلتوجهی افزایش یافت .درحالیکه شدت بیماری در
ارقام مقاوم ،کمتر از ارقام با حساسیت بیشتر بود.

همچنین ،سرعت ایجاد و افزایش عالیم در ارقام با
مقاومت باالتر ،کمتر از ارقام حساس بوده است.
مقایسۀ میانگین مقادیر  AUDPCنشان داد که
رقم زرشکی با میانگین  328/519و رقم اوتونو با
میانگین  1429/644به ترتیب کمترین و بیشترین
دامنۀ تغییرات  AUDPCبیماری لکهبرگی آلترناریایی
را داشتند (شکل  .)2بر اساس مشاهدات مربوط به
پیشرفت بیماری در گلخانه ،ارقام زرشکی و زینامورا
مقاومترین و در مقابل ،رقم اوتونو حساسترین رقم
نسبت به این بیماری بوده است .درنتیجه کمترین
مقدار  AUDPCدر ارقام زرشکی و زینامورا و بیشترین
مقدار آن در رقم اوتونو مورد انتظار است.
بررسی فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان
آنزیم پراکسیداز ()GPX
نتایج تجزیه واریانس میزان فعالیت آنزیم  GPXحاکی
از وجود تفاوت معنیدار در سطح  1درصد در هر پنج
رقم مورداستفاده پس از آلودگی با قارچ A. alternata
بودند .مقادیر این آنزیم در هر پنج رقم پس از آلودگی
)1 Potato carrot agar (PCA
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روند افزایشی داشته و اختالف معنیداری با شاهد
نشان داده است .بیشترین مقدار فعالیت آنزیم در رقم
زرشکی و در زمان  24ساعت پس از آلودگی ثبت شده
است که اختالف معنیداری در سطح یک درصد با
مقدار این آنزیم در رقم اوتونو دارد .نتایج آنالیز آماری
نشان دادند تفاوت معنیدار در سطح یک درصد بین
بازههای زمانی مختلف پس از آلودگی در هر پنج رقم
وجود دارد .بررسی الگوی میزان فعالیت آنزیم GPX
نشانگر آغاز فعالیت این آنزیم در ارقام مختلف در زمان
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 6ساعت پس از آلودگی و به دنبال آن افزایش مقدار
در  18ساعت پس از آلودگی است و درنهایت در 24
ساعت پس از آلودگی به بیشترین میزان فعالیت خود
رسیده است و سپس  30تا  72ساعت پس از آلودگی
روند کاهشی داشته است (شکل  .)3بین ارقام مقاوم
زرشکی و برکت ازنظر میزان فعالیت این آنزیم در
هیچکدام از بازههای زمانی پس از آلودگی تفاوت
معنیداری مشاهده نشده است.

AUDPC

Cultivars

شکل .2

مقایسۀ میانگین  AUDPCارقام مختلف باقال پس از مایهزنی با Alternaria alternata

Figure 2. AUDPC mean comparison between Faba Bean cultivars after inoculation by Alternaria
alternata

(GPX enzyme)µmol/g FW

Hours after inoculation

شکل  .3میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز ) (GPXبرحسب میکرومول بر گرم بافت تازه در ارقام مختلف پس از مایهزنی با
 .Alternaria alternataخطای استاندارد روی ستونها نشان داده شده است.
Figure 3. Peroxidase enzyme (GPX) activity (µmol/g FW11) in different cultivars after inoculation by
Alternaria alternata. Error bars are shown on the columns.

)11 Fresh weight (FW

62

تاجیک قنبری :ارزیابی مقاومت و واکنش آنزیمی ارقام مختلف باقال در...

آنزیم آسکوربات پراکسیداز
نتایج تجزیۀ واریانس میزان فعالیت آنزیم نشان دادند
که تفاوت معنیدار در سطح  1درصد در هر پنج رقم
از نظر فعالیت آنزیم  APXوجود داشت .پس از اعمال
آلودگی ،هر پنج رقم روند افزایشی از فعالیت آنزیم
 APXرا نشان دادند .بیشترین میزان فعالیت آنزیم در
رقم زرشکی  30ساعت پس از آلودگی بود که دارای
اختالف معنیدار در سطح یک درصد با کمترین میزان
آنزیم آن در رقم اوتونو است .بررسی الگوی میزان

فعالیت آنزیم  APXنشان داد که میزان فعالیت این
آنزیم در ارقام مختلف در  6ساعت پس از آلودگی با
تفاوت معنیدار در سطح  1درصد آغاز شد و درنهایت
در  30ساعت پس از آلودگی به بیشترین میزان
فعالیت خود در ارقام مقاوم زرشکی و برکت رسیده
است و پسازآن تا زمان  72ساعت روند کاهشی را
نشان داده است (شکل .)4

(APX enzyme)µmol/g FW

Hours after inoculation

شکل  .4میزان فعالیت آسکوربات پراکسیداز ) (APXبرحسب میکرومول بر گرم بافت تازه در ارقام مختلف پس از مایهزنی با
 .Alternaria alternataخطای استاندارد روی ستونها نشان داده شده است.
Figure 4. Ascorbate Peroxidase enzyme (APX) activity (µmol/g FW) in different cultivars after
inoculation by Alternaria alternata. Error bars are shown on the columns.

آنزیم کاتاالز
نتایج تجزیۀ واریانس میزان فعالیت آنزیم  CATنشان
دادند ارقام مختلف ازنظر تولید این آنزیم در سطح 1
درصد اختالف معنیدار دارند .همچنین تفاوت
معنیدار در سطح  1درصد بین بازههای زمانی مختلف
پس از آلودگی در هر پنج مشاهده شده است.
بیشترین مقدار فعالیت این آنزیم در رقم زرشکی و در
زمان  30ساعت پس از آلودگی است که اختالف

معنیدار در سطح یک درصد را با مقدار این آنزیم در
رقم اوتونو نشان میدهد .بهطورکلی روند افزایشی در
میزان فعالیت این آنزیم پس از آلودگی گیاه با بیمارگر
مشاهده میشود .این افزایش در ارقام مختلف شش
ساعت پس از آلودگی آغازشده و درنهایت در 30
ساعت پس از آلودگی به حداکثر میزان خود رسیده و
پسازآن تا  72ساعت پس از آلودگی روند کاهشی
نشان میدهد (شکل .)5
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(CAT enzyme)µmol/g FW

Hours after inoculation

شکل  .5میزان فعالیت کاتاالز ) (CATبرحسب میکرومول بر گرم بافت تازه در ارقام مختلف پس از مایهزنی با
 .alternataخطای استاندارد روی ستونها نشان داده شده است.

Alternaria

Figure 5. Catalase enzyme (CAT) activity (µmol/g FW) in different cultivars after inoculation by
Alternaria alternata. Error bars are shown on the columns.

بحث و نتیجه گیری
نتایج بهدستآمده در این پژوهش در رابطه با
شناسایی گونۀ قارچ عامل بیماری لکهبرگی باقال نشان
دادند که جدایۀ موردبررسی  A. alternataاست .در
بررسیهای اولیه ویژگیهای ریختشناسی با توصیفات
مربوط به گونۀ  A. alternataدر توصیفات سیمونز
( )Simons, 1967, 2007مطابقت داشت .نتایج
توالییابی ناحیۀ  ITSژنومی نیز پژوهشهای
ریختشناسی را تأیید نمودند .همچنین جدایۀ
موردنظر توانایی بیماریزایی روی باقال را داشته است.
این نتایج با نتایج منصور ( ،)Mansour, 1980گورها و
همکاران ( ،)Gurha et al., 1981فیلیپویکس
( ،)Filipowicz, 1984جین هیوک و چانگ سیوک
( )JinHyeuk & ChangSeuk, 2002و محمود و
همکاران ( )Mahmoud et al., 2012مطابقت داشتند و
اولین گزارش از جداسازی و بیماریزایی این گونۀ
قارچی از باقال در کشور است .نتایج نشان دادند که
رقم زرشکی و زینامورا با کمترین مقدار ،AUDPC
مقاومترین ارقام نسبت به بیماری و رقم اوتونو با
بیشترین مقدار  ،AUDPCبیشترین نرخ حساسیت را
در سطح  5درصد دارا میباشند .نتایج پژوهش حاضر
با نتایج مقسم و همکاران ()Moghasem et al., 2014
همسو هستند .مقاومتر بودن ارقام زرشکی و زینامورا
نسبت به بیماری نشان میدهد که کاشت این ارقام با

هدف کنترل بیماری میتواند اقدامی مناسب باشد،
البته نیاز است تا مجموع ویژگیهای زراعی در انتخاب
رقم در نظر گرفته شود .بر اساس نتایج این پژوهش،
مقدار فعالیت هر سه آنزیم  APX ،GPXو  CATدر
تعامل ناسازگار (رقم مقاوم زرشکی) در مقایسه با
تعامل سازگار (رقم حساس اوتونو) بیشتر بوده است که
نشاندهندة دخالت این آنزیمها در فعالسازی واکنش
دفاعی گیاه باقال در تعامل با بیمارگر آلترناریا و بروز
مقاومت است .همچنین مشخص شد که مقادیر
فعالیت آنزیم پراکسیداز در ارقام موردبررسی در مقابل
بیماری بیش از دو آنزیم کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز
بوده و فعالیت آنزیم کاتاالز نیز کمتر از دو آنزیم دیگر
بوده است که نشاندهندة نقش اصلی آنزیم پراکسیداز
در کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از بیماری در باقال
است .فعالیت  GPXبهعنوان پاسخ اولیه و زودهنگام در
تعامل بین گیاه-بیمارگر است ،بهطوریکه افزایش
فعالیت این آنزیم با مقدار  H2O2گیاهان در هنگام
تنش رابطه مستقیمی دارد .آنزیم  GPXدر سیتوزول
فعالیت داشته و از گلوتاتیون بهعنوان کوفاکتور
استفاده میکند ( .)Dixon et al., 1998این آنزیم
 H2O2را تجزیه و به آب تبدیل میکند .افزایش فعالیت
این آنزیم به همراه سایر سازوکارهای دفاعی در
سیتوزول به حفظ پایداری در این بخش کمک شایانی
مینماید (.)Esfandiari et al., 2009
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بر اساس نتایج این پژوهش میزان فعالیت آنزیم
 GPXدر ارقام مقاوم ،دارای حساسیت متوسط و رقم
حساس پس از آلودگی با قارچ  A. alternataافزایش
داشته است و ارقام مختلف در سطح  1درصد تفاوت
معنیدار داشتند .بیشینه فعالیت این آنزیم در رقم
مقاوم زرشکی و کمترین آن در رقم حساس اوتونو
بوده است .نتایج بررسی حاضر ازنظر همبستگی
افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه در واکنش به
ایجاد بیماری و افزایش مقادیر آن در ارقام با مقاومت
باالتر نسبت به ارقام حساستر با نتایج یانگ و
همکاران ( ،)Yong et al., 1995هی و وولین (

& He

 ،)Wolyn, 2005آنجانا و همکاران (
 ،)2008محمود و همکاران (،)Mahmoud et al., 2012
حنیفی و همکاران ( )Hanifei et al., 2013و لوبینا و
موروگان ( )Lubaina & Murugan, 2012مطابقت
دارند .آنزیم آسکوربات پراکسیداز ) (APXنقش بسیار
Anjana et al.,

مهمی را بهعنوان واسطه سیگنالدهی ،برای فعال
کردن اتفاقات پاییندست ازجمله بیان ژن برای ایجاد
مقاومت به تنش بازی مینماید ( Bowler et al.,
 .)1992آنزیمهای کاتاالز از بین برنده  H2O2در
میتوکندری بوده درحالیکه  APXآنزیم اصلی چرخۀ
آسکوربات-گلوتاتیون است که در سرکوب کردن
تجمع  H2O2در کلروپالست ،سیتوزول ،پراکسی زوم و
آپوپالست و محافظت سلولی نقش دارد ( Shigeoka et
 .)al., 2002در بررسی حاضر مقدار آنزیم  APXدر هر
پنج رقم موردبررسی پس از آلودگی با
افزایش یافته است که مقادیر آن در ارقام با مقاومت
A. alternata

باال بیش از رقم حساس است .نتایج حاصل از این
بررسی با نتایج مندال و همکاران (
 ،)2008حنیفی و همکاران (،)Hanifei et al., 2013
لوبینا و موروگان ( ،)Lubaina & Murugan, 2012آل
کومی ( )El-Komy, 2014و جی و همکاران ( Ge et
 )al., 2014در ارتباط با افزایش فعالیت آنزیم
آسکوربات پراکسیداز در گیاهان پس از آلودگی با
عوامل بیماریزای نکروتروف و ارتباط مقدار فعالیت
این آنزیم در کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از
بیماری همخوانی دارند .کاتاالز یکی از اجزای سامانۀ
Mandal et al.,

آنتیاکسیدانی است که  H2O2تولیدشده از فعالیت
آنزیم  SODرا تجزیه میکند ( ;Foyer et al., 1994
Pan et al., 2006; Zhu et al., 2009; Gill & Tuteia,
 .)2010نتایج حاصل از این بررسی ازنظر میزان فعالیت

آنزیم  CATحاکی از افزایش مقادیر این آنزیم پس از
آلودگی به  A. alternataدر هر پنج رقم موردبررسی
است که افزایش آن در ارقام مقاوم تفاوت مثبت
معنیداری با رقم حساس دارد .مقدار فعالیت این آنزیم
در تمام بازههای زمانی اندازهگیریشده با اختالف
معنیدار در سطح  1درصد کمتر از دو آنزیم GPX
و APXبوده است .نتایج پژوهش حاضر در ارتباط با
افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز در گیاه در واکنش به
آلودگی به عامل بیماریزای نکروتروف بهمنظور کاهش
خسارت اکسیداتیو و همبستگی افزایش فعالیت این
آنزیم در ارقام مقاوم با نتایج جیا و همکاران ( Jia et
 ،)al., 2010چنگ و همکاران (،)Cheng et al., 2011
دبونا و همکاران ( ،)Debona et al., 2012حنیفی و
همکاران ( ،)Hanifei et al., 2013لوبینا و موروگان
( )Lubaina & Murugan, 2012و آل کومی (El-
 )Komy, 2014مطابقت دارند .فعالیت  GPXیک
نشانگر شیمیایی است که ممکن است بخشی از
مقاومت باشد ولی میتواند برای پیشبینی مقاومت به
بیماری نیز به کار گرفته شود ( Shimoni et al.,
 .)1991لذا بر اساس نتایج این بررسی ،افزایش فعالیت
آنزیم  GPXدر گیاهان مقاوم و حساس ،در کل یک
نوع پاسخ به تنش اعمال شده بوده که سبب تحریک
پراکسیدازهای جاروبکنندة  H2O2میگردد .افزایش
فعالیت آنزیم  GPXدر این پژوهش را نمیتوان
بهطورقطع به فعالیت جاروبکنندگی آن نسبت داد.
لذا برای اطمینان بیشتر از نحوة عملکرد این آنزیم
انجام پژوهشها در سطح پروتئین و شناسایی
ایزوزیمهای این آنزیم و نحوه عملکرد آنها تحت
تنش ،پیشنهاد میشود.
سپاسگزاری
مقالۀ حاضر مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد
نگارندة اول ،ارائهشده به دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ساری است.
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