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چکیده
 در این پژوهش از ترکیب بتا آمینوبوتریک اسید.بیماری سفیدک داخلی خیار یکی از مهمترین بیماریهای خیار در ایران و جهان است
 ساعت24  برگهای گیاهان.( برای کاهش آسیب و زیان این بیماری بهصورت غرقاب خاک و محلولپاشی برگ استفاده شدBABA)
. جدا و پس از مایهزنی با بیمارگر درون جعبههای پالستیکی با شرایط رطوبتی مطلوب بیمارگر قرار داده شدندBABA پس از تیمار با
 به روش محلولپاشی برگ تأثیر معنیداریBABA  کاربرد، نتایج نشان داد.ارزیابی بیماری شش روز پس از تلقیح با بیمارگر انجام شد
 درصد کاهش بیماری همراه بوده و به لحاظ آماری با شاهد اختالف62 در کاهش بیماری نداشته و کاربرد خاک مصرف آن با
 پلی، در مرحلۀ دوم آزمایش تأثیر این ترکیب در شرایط گلخانه علیه بیماری و تغییر در فعالیت آنزیمهای گلوکاناز.معنیداری نشان داد
 فعالیت، نتایج نشان داد.) در زمانهای مختلف بررسی شدPAL( ) و فنیل آالنین آمونیالیازPOX(  پراکسیداز،)PPO( فنل اکسیداز
 بهتدریجPOX  وPAL ، ساعت پس از مایهزنی با بیمارگر بهسرعت افزایش داشته و پس از آن فعالیت آنزیمهای گلوکاناز48 آنزیمها
 این موضوع بیانگر ایجاد. با سرعت بیشتری کاهش پیدا کرد، ساعت افزایش48  پس از،PPO  درصورتیکه فعالیت آنزیم.کاهش یافت
.حالت آمادهباش در گیاه درنتیجۀ کاربرد این ترکیب است
Pseudoperonospora ، پرایمینگ،)PPO(  پلیفنل اکسیداز،)POX(  پراکسیداز،)PAL(  فنیل آالنین آمونیالیاز:واژههای کلیدی

.cubensis
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ABSTRACT
Cucumber downy mildew caused by Pseudoperonospora cubensis is one of the most important diseases of cucumber
in Iran. In this investigation the role of β-Aminobutyric acid (BABA) in reducing this disease was studied via
spraying of leaves and soil drench. The plants were treated with BABA and after 24 hours leaves were detached and
inoculated with the pathogen and kept in a plastic box with favorable conditions for the disease agent. The disease
was evaluated six days after inoculation with pathogen by scoring the leaves between 0-9 and the disease index
calculated. Result showed that spraying the leaves by BABA had no effect on the disease reduction but soil
application of this compound statistically reduced the disease (p≤0.05). The second phase of the experiment was done
for evaluating the effect of BABA on the activity of enzymes such as β-1,4-Glucanase, phenylalanine ammonia-lyase,
peroxidase and polyphenol oxidase. Enzymes activity was assayed at 0, 24, 48, 72 and 96 hours after inoculation with
the pathogen. Results showed an increas jn enzyme activity at 48-hours post-inoculation with the pathogen and then
β-1,4-Glucanase, PAL, and POX enzymes activities decreased slowly, while PPO enzymes activity decreased rapidly.
Keywords: Phenylalanine ammonia-lyase (PAL), Peroxidase (POX), Polyphenol oxidase (PPO), Priming,
Pseudoperonospora cubensis.
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مقدمه
سفیدک داخلی خیار ناشی از

Pseudoperonospora

 cubensis (B.&.C) Rostovzevیکی از بیماریهای
زیانبار گیاهان خانوادة کدوئیان است ،که هرساله آسیب و
زیان زیادی به این محصول در سراسر جهان وارد و منجر
به کاهش محصول در گلخانه و جالیزار میشود
( .)Ahamad et al., 2000رایجترین روش کنترل (مهار)
این بیمارگر بیوتروف (زیواپرور) کاربرد قارچکشهای
سیستمیک (فراگیر) بهتنهایی و یا در ترکیب با
ترکیبهای محافظتی است .با توجه به گزارشها درزمینۀ
مقاومت بیمارگر به قارچکشهای سیستمیک ( Bagi et
 )al., 2014و خطرها و چالشهای مختلف
زیستمحیطی ،در سالهای اخیر ترکیبهای القاکنندة
مقاومت گیاه به میزان زیادی بررسی شده است ( Gozzo,
 .)2003القاکنندههای با منشأ شیمیایی شامل -6 ،2 :دی
کلرو ایزو نیکوتینیک اسید ( ،)INAبتا آمینو بوتریک
اسید ( ،)BABAبنزوتیادیازول ( ،)BTHسالیسیلیک
اسید و ترکیبهایی با منشأ موجودهای زنده مانند
کیتوزان ،المینارین ،ریبوفالوین ،تیامین مقاومت را در
گیاهان القا میکنند ( ;Benhamou et al., 1992
.Cohen,1994; Godard et al., 1999; Llorens et al.,
 .)2017نتایج پژوهشهای مختلف نشان داده است ،بتا
آمینوبوتریک اسید باعث القای مقاومت در گیاهان همراه
با افزایش بیان پروتئینهای مرتبط با بیماریزایی و
تشکیل کالوس (پینه) ،لیگنین ،تولید و تجمع
فیتوآلکسینها در بافتهای گیاه میشود ( ;Cohen, 1994
 .)Hwang et al., 1997; Cohen, 2001نقش BABA
بهعنوان القاکنندة شیمیایی برای نخستین بار توسط
پاپاویزاز ( ،)Papavizas, 1964علیه پوسیدگی ریشۀ نخود
ناشی از  Aphanomyces eutichesگزارش شد .نتایج
پژوهشهای مختلف نشان میدهد BABA ،قادر به القای
مقاومت در گیاهان مختلف علیه اامیستها ،قارچها،
باکتریها ،ویروسها و نماتدها است ( & Alizadeh
.Salari, 2014; Cohen et al., 1999; Jakab et al.,
 .)2001; Oka et al., 1999این ترکیب در دو جهت
متفاوت 1در گیاه حرکت میکند و بهطور سیستمیک
1. Amphimoblile

علیه دامنۀ گستردهای از بیمارگرهای خاکزی و برگی
مؤثر است ( .)Justyna et al., 2013مقاومت به سفیدک
داخلی کاهو توسط  BABAدرنتیجۀ تجمع PR
پروتئینها ،رسوب کالوز و افزایش پراکسید هیدروژن
گزارش شده است ( .)Cohen et al., 2009در این تحقیق
از  BABAبهعنوان القاکنندة مقاومت علیه سفیدک
داخلی خیار استفاده شد ،پس از آن فعالیت برخی
آنزیمهای دفاعی بهمنظور تعیین نقش آنها در مقاومت
گیاه به بیمارگر بررسی شد.
موادو روشها
ایجاد خزانۀ بیماری

برای حفظ دائمی آلودگی و تأمین مایۀ تلقیح کافی
برای همۀ آزمایشها ،خزانۀ بیماری ایجاد شد .بذرهای
خیار رقم سوپردامینوس جوانهدار شده در گلدانهای
پرشده با خاک مزرعه و خاکبرگ به نسبت  1:6کشت
و در گلخانه با دمای  25±1درجۀ سلسیوس و رطوبت
نسبی  70درصد رشد داده شدند .پس از مایهزنی بوتهها
با سوسپانسیون (دروایۀ) اسپورانژیوم بیمارگر شرایط
رطوبتی باالی  90درصد برای ایجاد بیماری فراهم شد.
دو هفته پس از مایهزنی با بیمارگر ،نخستین نشانههای
آلودگی روی بوتههای خیار ظاهر شد.
ترکیب شیمیایی

بتا آمینوبوتریک اسید (
 ،)97%ساخت شرکت سیگما ،بهمیزان  0/2 ،0/05و
 0/4میلیگرم بر میلیلیتر ( ;Jeun et al., 2004
 )Hamiduzzaman et al., 2005در آب مقطر سترون
تهیه شد.
3-Aminobutanoic acid

تهیۀ سوسپانسیون اسپورانژ بیمارگر

برای تهیۀ مایه تلقیح بیمارگر ،برگهای آلوده با
نشانههای رنگپریدگی از خزانۀ بیماری گردآوری و به
مدت یک شبانهروز در رطوبت نسبی  100درصد برای
تولید اسپورانژیوم قرار داده شدند .اسپورانژیومها از سطح
زیرین برگ به کمک یک قلممو در آب سترون جدا شدند
( .)Kim Khiook et al., 2013بهمنظور مایهزنی گیاهان،
با استفاده از الم هموسیتومتر ،سوسپانسیون اسپورانژیوم
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با غلظت  5×104اسپورانژیوم در هر میلیلیتر ،تهیه شد
(.)Hamiduzzaman et al., 2005
اجرای آزمایش روی برگهای جداشده

در این آزمایش ،کاربرد  BABAبه دو روش محلولپاشی
برگ و غرقاب خاک ) (soil drenchانجام شد .در روش
محلولپاشی برگ ،نخستین برگ حقیقی با غلظتهای
 0/2 ،0/05و  0/4میلیگرم بر میلیلیتر از ترکیب
 BABAتیمار شد و دیگر قسمتهای گیاه پوشانده شد
که محلول به آنها نرسد .در روش غرقاب کردن خاک،
چهار حفره اطراف گیاه ایجاد و ترکیب شیمیایی در این
حفرها بهکار برده شد ( 300میلیلیتر به ازای  1000گرم
خاک) ( ،)Perazzolli et al., 2008در هر دو روش،
برگهای جداشده با سوسپانسیون اسپورانژیوم بیمارگر
4
 5×10اسپورانژیوم در هر میلیلیتر ( Hamiduzzaman
 )et al., 2005محلولپاشی و به مدت شش روز درون
جعبههای مخصوص قرار داده شدند .کف جعبهها به
ترتیب با یک الیه پنبۀ سترون خیس ،یک الیه کاغذ
واتمن مرطوب سترون پوشانده و برگهایی که با
سوسپانسیون اسپورانژ بیمارگر محلولپاشی شدند روی
بستر یادشده (بهطوریکه سطح رویی برگ بهسوی پایین
باشد) قرار گرفتند .بهمنظور جلوگیری از کاهش رطوبت
درون جعبهها ،در آنها با پارافیلم پوشیده شد .جعبهها به
مدت  24ساعت در شرایط تاریکی مطلق قرار داده شدند،
سپس به شرایط مناسب ایجاد بیماری ( 20درجه
سلسیوس روز و  16درجه سلسیوس شب) ،منتقل شدند.
انجام آزمایش در شرایط گلخانه

بذرهای جوانهدار خیار در گلدانهای پرشده با خاک
مزرعه ،خاکبرگ و پیت به ترتیب به نسبت ( 1:1:2دو
بار سترونشده به فاصلۀ  24ساعت) کشت شدند و در
شرایط گلخانه با دمای  24درجۀ سلسیوس ،دورة
نوری  14ساعت و رطوبت نسبی  70درصد رشد داده
شدند .گلدانها هر هفته سه بار آبیاری شده و
پسازاینکه گیاهان به مرحلۀ چهار برگی رسیدند
 BABAبه روش غرقاب خاک با غلظت  0/2میلیگرم
بر میلیلیتر( 300میلیلیتر به ازای  1000گرم خاک)
بهکاربرده شد و پس از  24ساعت مایهزنی با بیمارگر
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انجام شد .نمونهبرداری از برگهای گیاه در مقاطع
زمانی  72 ،48 ،24 ،0و  96ساعت پس از مایهزنی با
بیمارگر بهمنظور بررسی فعالیت آنزیمی انجام شد.
نمونهها داخل فویل آلومینیوم پیچیده و پس از انجماد
سریع در نیتروژن مایع در دمای  -20درجۀ سلسیوس
تا انجام مرحلههای بعدی آزمایش نگهداری شدند.
ارزیابی بیماری

ارزیابی بیماری شش روز پس از مایهزنی با بیمارگر بر
اساس مقیاس یک تا نه و با استفاده از نمرهدهی
نشانههای روی برگها=0 ،برگ سالم =1 ،بروز لکههای
نکروزه (بافت مرده) =2 ،لکههای کلروزه (سبزروی)
بیشتر ،بدون اسپورزایی =3 ،اسپورزایی خیلی کم و
پراکنده ،تعداد محدودی اسپورانژیوفور در محلهای
نکروزه =5 ،اسپورزایی پراکنده =7 ،اسپورزایی زیاد به
همراه لکههای کلروز و نکروز =9 ،نشانههای شدید از
اسپورزایی و نکروز و چروکیدگی برگ ( Silué et al.,
 ،)1996انجام گرفت .سپس شاخص بیماری با رابطۀ زیر
برای هر تکرار محاسبه شد (.)Godard et al., 1999
×100

(تعداد گیاه رتبه × رتبه) ∑
(باالترین رتبه ×تعداد کل گیاه)

= شاخص بیماری

استخراج آنزیمها

بهمنظور تهیۀ عصارة آنزیمی و اندازهگیری میزان فعالیت
آنزیمهای دفاعی 0/5 ،گرم بافت برگهای سیستمیک
(تیمار نشده) در هاون چینی با استفاده از نیتروژن مایع
بهخوبی ساییده و پس از آن  1/5میلیلیتر از بافر
استخراج هر آنزیم به عصارة بهدستآمده اضافه شد.
عصارة بهدستآمده بیدرنگ به میکروتیوپ  2میلیلیتری
منتقل و به مدت  20دقیقه در  12000× gدر دمای 4
درجۀ سلسیوس سانتریفیوژ شد .محلول رویی به
میکروتیوپ مشابه منتقل و بهمنظور استخراج بهتر آنزیم،
میکروتیوپهای حاوی نمونه را به مدت  24ساعت در
حالت سکون و در دمای  4درجۀ سلسیوس نگهداری
شدند (.)Nandeeshkumar et al., 2008
سنجش فعالیت آنزیم گلوکاناز

پس از همگن کردن  0/5گرم از برگ منجمدشدة مربوط
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به هر تیمار در  1/5میلیلیتر بافر استات سدیم 50میلی
موالر ( ،)pH 5.2بررسی فعالیت آنزیم گلوکاناز به روش
 ،(2000) Yedidia et al.با تغییرهایی صورت گرفت.
مخلوط واکنش شامل  100میکرولیتر محلول  1درصد
کربوکسی متیل سلولز که در بافر استات سدیم  50میلی
موالر ( )pH 5تهیه شده بود و  100میکرولیتر عصارة
گیاه بود .مخلوط واکنش به مدت  30دقیقه در حمام آب
گرم  50درجۀ سلسیوس نگهداری شد و پس از آن با
اضافه کردن  600میکرولیتر معرف دی نیترو سالیسیلیک
اسید ( )DNSو قرار دادن مخلوط واکنش در آب جوش
به مدت پنج دقیقه ،واکنش متوقف شد .سپس حجم
مخلوط واکنش با آب مقطر به  2/5میلیلیتر رسانده شد
و با استفاده از دستگاه طیفسنج نوری (اسپکتروفتومتر)
جذب نوری آن در طولموج  500نانومتر اندازهگیری و
منحنی استاندارد بر اساس غلظتهای مختلف گلوکز
رسم شد (.)Safdarpour et al., 2013
سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز

فعالیت آنزیم پراکسیداز به روش
) (1955اندازهگیری شد 0/5 .گرم بافت برگ در هاون
چینی با استفاده از نیتروژن مایع بهخوبی ساییده ،سپس
 1/5میلیلیتر از بافر فسفات پتاسیم  100میلیموالر
( )pH 7به آن اضافه شد .مخلوط واکنش شامل 750
میکرولیتر بافر فسفات پتاسیم  100میلیموالر )(pH 7
 90 ،750میکرولیتر پراکسید هیدروژن  70میلیموالر
محلول در فسفات پتاسیم  100میلیموالر )750 ،(pH 7
میکرولیتر گویئکول 10میلیموالر محلول در آب دو بار
تقطیر 750 ،میکرولیتر آب دو بار تقطیر استریل
(سترون) شده ،بهاضافۀ  2میکرولیتر از عصارة آنزیمی بود.
تغییرات جذب توسط دستگاه اسپکتروفتومتر(طیفسنج
نوری) ،در طولموج  470نانومتر و در مدتزمان واکنش
 180ثانیه اندازهگیری شد.
Chance & Maehly

سنجش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز

فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز به روش
) (2000اندازهگیری شد 1 .گرم بافت برگ در هاون
چینی با استفاده از نیتروژن مایع بهخوبی ساییده ،سپس
به آن  1میلیلیتر از بافر فسفات پتاسیم  100میلیموالر
Chen et al.

( )pH 7اضافه شد .مخلوط واکنش شامل 2800
میکرولیتر بافر فسفات سدیم  25میلیموالر (،)pH 7
 100میکرولیتر کتکول  0/3میلیموالر محلول در آب دو
بار تقطیر بود .در پایان به مخلوط واکنش 100
میکرولیتر از عصارة آنزیمی اضافه شد .تغییرات جذب
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر ،در طولموج  420نانومتر
و در مدتزمان واکنش  180ثانیه اندازهگیری شد.
سنجش فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز

 0/5گرم از برگ منجمد شده در هاون چینی با
استفاده از نیتروژن مایع بهخوبی ساییده شد و با 1/5
میلیلیتر بافر  25میلیموالر )Tris-HCL (pH 8.8
همگن شد .مخلوط واکنش شامل  100میکرولیتر
عصارة گیاه 900 ،میکرولیتر فنیل آالنین  50میلی
موالر و  100میکرولیتر بافر  Tris-HCLبه مدت دو
ساعت در حمام آب گرم  40درجۀ سلسیوس قرار
گرفت .واکنش با اضافه کردن  60میکرولیتر 5 HCL
نرمال متوقف شد .سپس با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر جذب نوری آن در طولموج 290
نانومتر اندازهگیری شد و منحنی استاندارد بر اساس
غلظتهای مختلف سینامیک اسید رسم شد
(.)Beaudoin-Eagan&Thorpe, 1985
تغییرات فعالیت آنزیمهای دفاعی

روند تغییر در فعالیت آنزیمهای دفاعی گلوکاناز،
پراکسیداز ( ،)POXپلی فنل اکسیداز ( )PPOو فنیل
آالنین آمونیالیاز ( )PALدر زمانهای  72 ،48 ،24 ،0و
 96ساعت پس از تلقیح با بیمارگر برای بررسی تغییر در
سیستم ایمنی گیاه توسط  BABAارزیابی شد.
سنجش میزان پروتئین کل

پروتئین کل موجود در عصارة گیاه با روش
) ،(1976انجام گرفت .بدینصورت که  10میلیگرم
پودر کوماسی بریلیانت بلو در  5میلیلیتر اتانول 95
درصد حل شد .آنگاه روی شیکر (دستگاه لرزا) 10
میلیلیتر محلول اسید فسفریک  85درصد قطرهقطره
به محلول باال اضافه شد و با استفاده از آب مقطر به
حجم  100میلیلیتر رسانده شد .برای تعیین میزان
Bradford
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پروتئین کل عصارة مورد آزمایش ،مقدار  5میکرولیتر
از عصارة هر نمونه با  3میلیلیتر محلول برادفورد کامالً
مخلوط شد و میزان جذب نور در طولموج 595
نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد.
تجزیۀ دادهها

این بررسی بهصورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب
طرح کامل تصادفی در چهار تکرار جداگانه انجام شد.
دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزار Minitab
 16تجزیهوتحلیل و نمودارها با استفاده از نرمافزار
 (2013) Excelترسیم شدند .مقایسۀ میانگینها با
آزمون توکی در سطح احتمال  5درصد انجام گرفت.
نتایج و بحث
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بهکار بردند و بهخوبی القای مقاومت در آرابیدوپسیس
علیه  ،Botrytis cinereaدر گوجهفرنگی علیه
 Phytophtora infestansو  B. cinereaدر تنباکو علیه
 Peronospora tabacinaو  TMVو در انگور علیه
 Plasmopara viticolaرا گزارش کردند ( Luna et al.,
;.2015; Oka et al., 1999; Siegrist et al., 2000
 .)Cohen et al., 1999; Wilkinson et al., 2018از
طرفی القای مقاومت سیستمیک توسط  BABAرا
درنتیجۀ محلولپاشی اندامهای هوایی در گیاهان و
بیمارگرهای دیگر گزارش شده است ،محلولپاشی
Phytophtora
سیبزمینی با  BABAدر کنترل
 Infestansمؤثر بوده است (.)Bengtsson et al., 2014
احتمال دارد مؤثر بودن نوع تیمار بستگی به غلظت
 BABAو نوع میزبان و بیمارگر داشته باشد.

آزمایش با برگهای جداشده

این آزمایش بهمنظور تعیین غلظت مؤثر  BABAدر
القای مقاومت علیه  P. cubensisانجام شد .در کاربرد
 BABAبهصورت غرقاب خاک شاخص بیماری برای
تیمارهای  0/2 ،0/05و  0/4میلیگرم بر میلیلیتر
 BABAو شاهد به ترتیب  62/66 ،61/33 ،71/66و 74
درصد محاسبه شد و تیمارهای  0/2و  0/4میلیگرم بر
میلیلیتر اختالف معنیداری را با شاهد داشتند (شکل.)1
کاربرد  BABAبه روش محلولپاشی برگ تأثیر
معنیداری در کاهش بیماری نشان نداد .سیلو و همکاران
القای مقاومت در گیاه کلم علیه سفیدک داخلی را
درنتیجۀ کاربرد  BABAدر خاک گزارش کردند،
درحالیکه کاربرد برگی آن مؤثر در القای مقاومت
سیستمیک نبود و مؤثر بودن تیمار خاک را به دلیل
قابلیت انتقال رو به باالی این ترکیب در آوندهای چوبی
گزارش کردند و به نظر میرسد حرکت جانبی این
ترکیب در اندامهای هوایی گیاه کم باشد ( Silue et al.,
 .)2002القای مقاومت با  BABAدر آرابیدوبسیس
(علفتال) همراه با واکنش گذرای شبیه کمبود آهن
گزارش شده و در شرایط آزمایشگاهی دیدهشده که
 BABAآهن را کالته میکند و با این سازوکار گیاه را به
حالت آمادهباش در میآورد ( .)Koen et al., 2014این
ویژگی میتواند مؤثر بودن تیمار خاکی این ترکیب را
توجیه کند .در بیشتر پژوهشها  BABAرا در خاک

ارزیابی بیماری در شرایط گلخانه

آزمون گلخانهای بهمنظور تعیین تأثیر  BABAو
بررسی آنزیمهای القاشده علیه  P. cubensisانجام شد.
تأثیر این ترکیب در گلخانه در میزان بازدارندگی از
سفیدک داخلی خیار نشان داد ،شاخص بیماری در
تیمار  0/2میلیگرم بر میلیلیتر  BABAو شاهد به
ترتیب  48و  69درصد بوده و با شاهد در سطح
احتمال  5درصد اختالف معنیدار دارد (شکل  .)2با
توجه به اینکه در این پژوهش ترکیب  BABAاز
طریق ریشهها جذب شده و تلقیح بیمارگر در برگها
صورت گرفته است ،نمیتوان کاهش بیماری را به اثر
مستقیم این ترکیب بر بیمارگر مرتبط دانست .بنا بر
نتایج بهدستآمده تأثیر این ترکیب بر فیزیولوژی گیاه
از طریق القای مقاومت است .نتایج این پژوهش با
نتایج گزارش شده توسط  (2004) Jeun et al.درزمینۀ
کاهش شدت بیماری در گیاهان خیار آلوده به بیماری
آنتراکنوز همخوانی دارد .این محافظت با کاربرد  1و
 10میلی موالر  BABAگزارش شده بود .همچنین در
نتایج بررسیدیگری گزارش شده است ،کاربرد  2و 4
میلیموالر  BABAدر خاک 48 ،ساعت پیش از
مایهزنی با  P. viticolaباعث کاهش شدت بیماری
سفیدک داخلی انگور در گیاهان مرد بررسی شده
است (.)Hamiduzzaman et al., 2005
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شکل  .1تأثیر کاربرد غلظتهای مختلف ) BABA (mg/mlدر خاک بر شاخص بیماری ناشی از  .P. cubensisبرگهای گیاهان
تیمارشده پس از  24ساعت از گیاه جدا و پس از قرار دادن در جعبههای پالستیکی با بیمارگر تلقیح شدند .دادههای بهدستآمده
به روش تجزیۀ واریانس تحلیل و مقایسۀ میانگینها با آزمون توکی انجام شد .ستونهای دارای دستکم یک حرف مشترک
اختالف معنیداری ندارند (.)P≤0/05
Figure 1. Effect of soil drenching with BABA on disease index of P. cubensis. The leaves were detached 24 h after
application of BABA and inoculated with the pathogen in plastic boxes. The data were analyzed using analysis of variance
and the means were compared by the Tukey’s test. The columns with same letter are not significantly different (P≤0.05).

شکل  .2تأثیر  )mg/ml( BABAبر شاخص بیماری ناشی از  P. cubensisدر گیاهان خیار در شرایط گلخانه .گیاهان به روش
غرقاب خاک تیمار و پس از  24ساعت با بیمارگر مایهزنی شدند .ارزیابی بیماری پس از شش روز انجام و دادههای بهدستآمده به
روش تجزیۀ واریانس آنالیز و مقایسۀ میانگینها با آزمون توکی انجام شد .ستونهای دارای دستکم یک حرف مشترک اختالف
معنیداری ندارند (.)P≤0/05
Figure 2. Effect of BABA soil drench on disease index of P. cubensis in greenhouse condition. The plants were
treatment with BABA and after 24 h inculation with the pathogen. The disease was evaluated after six days. The data
were analyzed using analysis of variance and the means were compared by the Tukey’s test. Means with same
letters are not significantly different (P≤0.05).

ارزیابی میزان فعالیت آنزیم گلوکاناز

در گیاهان تیمارشده با بیمارگر ،میزان تغییرات آنزیم
گلوکاناز در زمانهای  72 ،48 ،24 ،0و  96ساعت
پس از تلقیح با بیمارگر به ترتیب ،0/023 ،0/016

 0/032 ،0/037و  0/034واحد بر میلیگرم پروتئین
مشاهده شد .درنتیجۀ این تیمار افزایش معنیداری در
فعالیت این آنزیم پس از  48ساعت دیده شد و در
زمانهای بعدی سطح آن ثابت ماند .در گیاهانی که
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 24ساعت پیش از تیمار با بیمارگر با  BABAتیمار
شده بودند فعالیت آنزیم گلوکاناز را در زمانهای ،0
 72 ،48 ،24و  96ساعت پس از مایهزنی با بیمارگر به
ترتیب برابر با  0/045 ،0/056 ،0/030 ،0/023و
 0/053واحد بر میلیگرم پروتئین نشان داده شد .این
نتایج نشان داد ،فعالیت آنزیم گلوکاناز درنتیجۀ تیمار
 BABAدر زمان  48ساعت پس از مایهزنی با بیمارگر
نسبت به تیمار شاهد افزایش چشمگیری داشته و
بیانگر القای فعالیت این آنزیم درنتیجۀ تیمار با
 BABAاست (شکل  .)3-Cاین نتایج بیانگر القای
مقاومت سیستمیک در گیاه درنتیجۀ کاربرد این
ترکیب است .این مقاومت برای گیاه هزینۀ اضافی
ایجاد نمیکند زیرا که حالت آمادهباش ) (Primingدر
گیاه برای این آنزیم القا شده است نه افزایش بیان این
آنزیم پیش از حضور بیمارگر .ایجاد حالت آمادهباش
یک ویژگی بسیار مثبت برای یک القاکنندة مقاومت
است ( Ton & Mauch-Mani, 2004; Conrath et al.,
 .)2002نقش گلوکاناز (یکی از اعضای خانوادة )PR2
در مقاومت به بیماریهای مختلف ثابت شده است.
این آنزیم از طریق هضم گلیکوزید موجود در گلوکان
که ساختمان اصلی دیوارة یاختهای (سلولی)
ااومیستها را تشکیل میدهند ،سبب تخریب این پلی
ساکارید و درنهایت از بین رفتن بیمارگر میشود
( .)Simmons et al., 1994همچنین  PR2پروتئینی
است که در تشکیل پاپیال در محل نفوذ بیمارگر نقش
دارد ( .)Hu & Rijkenberg, 1998بنابر نتایج
بررسیهای  ،(2009) Cohen et al.مقاومت به
سفیدک داخلی کاهو درنتیجۀ تیمار با ،BABAهمراه
با تجمع  ،H2O2رسوب کالوز و تجمع  PRپروتئینها
گزارش شد .همچنین افزایش فعالیت آنزیمهای بتا-
1و-3گلوکاناز و کیتینازرا در گیاهان فلفل تیمارشده با
 BABAپس از مایهزنی با  Phytophthora capsiciو
القای مقاومت وابسته به سالیسیلیک اسید و بیان PR
پروتئینها گزارش شده است (.)Hwang et al., 1997
 (2012) Lavanya et al.نیز در نتایج بررسیهای خود
افزایش فعالیت آنزیمهای گلوکاناز و پراکسیداز را
درنتیجۀ کاربرد  BABAو سپس مایهزنی با
 Sclerotinia sclerotiorumگزارش کردند.
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ارزیابی میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز

میزان تغییرات آنزیم  POXدر زمانهای ،48 ،24 ،0
 72و  96ساعت پس از تلقیح با بیمارگر در گیاهان
خیار به ترتیب  2/29 ،3/85 ،2/99 ،2/24و 1/99
واحد بر میلیگرم پروتئین بود .در گیاهان تیمارشده
با  BABAفعالیت آنزیم  POXرا در زمانهای ،24 ،0
 72 ،48و  96ساعت پس از مایهزنی با بیمارگر به
ترتیب برابر با  4/65 ،6/13 ،4/11 ،2/77و  5/68واحد
بر میلیگرم پروتئین اندازهگیری شد .این نتایج نشان
میدهد ،فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاهان تیمارشده
با  BABAافزایش معنیداری نسبت به گیاهان
تلقیحشده با بیمارگر بهتنهایی دارد و بیشترین افزایش
در زمان  48ساعت پس از مایهزنی با بیمارگر مشاهده
شد و پس از آن در زمانهای بعدی کاهش معنیداری
در فعالیت این آنزیم مشاهده شد (شکل .)3-D
گیاهان همواره از طریق دامنۀ گستردهای از
ترکیبهای دفاعی در برابر عاملهای بیماریزای
گیاهی از خود محافظت میکنند .آنزیم پراکسیداز
بهعنوان مارکری (نشانگری) برای القای مقاومت در
گیاه از طریق افزایش استحکام دیوارة سلولی گزارش
شده است ( .)Kuć, 2001این آنزیم با دخالت در
مرحلۀ نهایی تولید لیگنین باعث افزایش مقاومت به
بیمارگر میشود ( .)Lagrimini et al., 1987همچنین
آنزیم پراکسیداز ،از جمله آنزیمهای اکسایشی
(اکسیداتیو) با ماهیت پروتئینی است که برای
استحکام ساختار سلولی مورد نیاز است .پژوهشگران
نقش این آنزیم را در مقاومت علیه بیمارگرها گزارش
کردهاند ( Marcucci et al., 2010; Cohen et al.,
.)2009; Altamiranda et al., 2008; Cohen, 1994
ارزیابی میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز

میزان تغییرات آنزیم  PPOدر زمانهای ،48 ،24 ،0
 72و  96ساعت پس از مایهزنی با بیمارگر در گیاهان
تیمارشده با بیمارگر به ترتیب ،0/32 ،0/23 ،0/17
 0/30و  0/25واحد بر میلیگرم پروتئین بود .گیاهان
تیمارشده با  BABAتغییرات آنزیم  PPOرا در
زمانهای  72 ،48 ،24 ،0و  96ساعت پس از مایهزنی
با بیمارگر به ترتیب معادل 0/33 ،0/57 ،0/28 ،0/20
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و  0/31واحد بر میلیگرم پروتئین نشان دادند .بنابر
نتایج بهدستآمده ،تغییرات آنزیمی درنتیجۀ تیمار
 BABAدر زمان  48ساعت پس از مایهزنی با بیمارگر
با تیمار کاربرد بیمارگر بهتنهایی در سطح  5درصد
اختالف معنیدار نشان داد ،پس از آن میزان فعالیت
این آنزیم بهسرعت کاهش پیدا کرد (شکل  .)3-Bبه
نظر میرسد تنها یک پیک (نقطۀ اوج) افزایشی در
فعالیت این آنزیم درنتیجۀ کاربرد  BABAایجاد و پس
از آن فعالیت آن کاهش مییابد این پیک افزایشی در
گیاهانی که تنها با بیمارگر تلقیح شده بودند مشاهده
نشد که این بیانگر القای این آنزیم درنتیجۀ کاربرد این
ترکیب است .افزایش آنزیم  PPOدر گیاه از عاملهای
احتمالی موفقیت ترکیبهای القاکنندة مقاومت است
که در یکسری واکنشهای پیچیده در گیاه صورت
میگیرد .به نظر میرسد این ترکیبها با ماهیت فنلی
و نقشی که در فرآیند اکسایش (اکسیداسیون) فنلها
به کینون و تشکیل لیگنین در سلولهای گیاهی بر
عهده دارند ،قادر به جلوگیری از نفوذ بیمارگرها به
بافتهای گیاه هستند .نتایج تحقیقات نشان داده
است ،این آنزیمها در فعالیت دفاعی و واکنش یادشده
حساسیت در برابر ویروسها ،باکتریها و قارچها
دخالت دارند ( .)Mayer, 2006نتایج این پژوهش با
یافتههای پژوهشگران دیگر مبنی بر القای ترکیبهای
فنلی علیه بیمارگرهای بیوتروف مختلف همخوانی دارد
( ;Lavanya et al., 2012; Barilli et al., 2012
.)Slaughter et al., 2008
ارزیابی میزان فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز

میزان تغییرات آنزیم  PALدر زمانهای ،48 ،24 ،0
 72و  96ساعت پس از مایهزنی با بیمارگر ،9/33
 11/52 ،22/84 ،10/73و  10/87واحد بر میلیگرم
پروتئین بود .در گیاهان تیمارشده با  BABAپس از
تلقیح با بیمارگر تغییرات آنزیم  PALرا در زمانهای
 72 ،48 ،24 ،0و  96ساعت پس از مایهزنی با بیمارگر
به ترتیب برابر با  31 ،38 ،18/33 ،12/66و 22/66
واحد بر میلیگرم پروتئین نشان دادند (شکل .)3-A
گیاهان تیمارشده با  BABAدر زمان  48ساعت پس
از مایهزنی با بیمارگر بیشترین افزایش فعالیت آنزیم را

داشتند .پس از آن کاهش در فعالیت آنزیم مشاهده
شد .افزایش آنزیم در تیمار با  BABAبهطور
معنیداری با تیمار گیاهان با بیمارگر بهتنهایی افزایش
در فعالیت این آنزیم دیده میشود (شکل .)3-A
افزایش آنزیم  PALدر گیاه درنتیجۀ ترکیبهای
القاکنندة مقاومت از عاملهای احتمالی موفقیت این
ترکیبها است که طی یکسری واکنشهای پیچیده در
گیاه صورت میگیرد .این آنزیم نخستین آنزیم در
مسیر فنیل پروپانوئید است .نتایج بررسیها نشان داده
است ،تیمار با ترکیبهای القاکنندة مقاومت بهطور
فعال با افزایش  PALارتباط دارد ( Bhuiyan et al.,
 .)2009به نظر میرسد این ترکیبها با ساخت
سدهای فیزیکی در تحریک سازوکارهای دفاعی در
برابر بیماریها مؤثر هستند ( ;Lavanya et al., 2012
.)Barilli et al., 2012; Slaughter et al., 2008
همچنین آنزیم فنیل االنین آمونیالیاز نقش اصلی را در
ساخت (سنتز) اسیدهای آمینۀ آروماتیک (معطر) و
متابولیتهای ثانویه دارد و همچنین نقش کلیدی در
تنظیم محصوالت حاصل از مسیر فنیل پروپانوئید ایفا
میکند .مسیر فنیل پروپانوئیدی ،مسیر اولیۀ تولید
بسیاری از ترکیبهای فنلی است .درواقع امکان تبدیل
فنیل آالنین به ترانس اسید سینامیک را فراهم ساخته
و سبب ادامۀ چرخه و تولید مواد فنلی میشود .ترانس
اسید سینامیک پیشمادة اصلی تولید فالونوئیدها و
لیگنینهاست و بنابراین افزایش فعالیت  PALسبب
افزایش سطح تولید مواد فنیل پروپانوئیدی میشود
(.)Chen et al., 2006
در این بررسی فعالیت آنزیمهای گلوکاناز،PAL ،
 POXو  PPOدر زمان  0در گیاهان تیمارشده با BABA
و شاهد اختالف معنیداری نداشت .نتایج بیانگر این است
که ،پیش از تلقیح با  P. cubensisتغییر معنیداری در
یشود ،اما بیان این آنزیمها
افزایش این آنزیمها ایجاد نم 
را به حالت آمادهباش درآورده که  48ساعت پس از تلقیح
با بیمارگر بهسرعت افزایش نشان میدهند .این نتایج با
یافتههای دیگر پژوهشگران مبنی بر ایجاد آمادهباش
دفاعی توسط  BABAهمخوانی دارد ( ;Ton et al., 2005
;.Altamiranda et al., 2008; Marcucci et al., 2010
.)Cohen et al., 2011
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) در گیاهان خیار درD( ) و پراکسیدازC(  گلوکاناز،)B(  پلی فنل کسیداز،)A( میزان فعالیت آنزیم فنیل االنین آمونیالیاز.3 شکل
 دادها با روش تجزیۀ واریانس تحلیل و مقایسۀ میانگینها با آزمون توکی،P. cubensis فاصلههای زمانی مختلف پس از تلقیح با
.)P≤0/05(  تیمارهای دارای حرفهای مشترک اختالف معنیداری ندارند.انجام شد
Figure 3. Activity of PAL (A), PPO (B), Glucanase (C) and POX (D) in cucumber plants at different times after
inoculation with P. cubensis. The data were analyzed using analysis of variance and the means were compared by the
Tukey’s test. Means with same letter are not significantly different (P≤0.05).

خاک مؤثرتر از کاربرد برگی آن است تیمار گیاهان با
 منجر به افزایش فعالیت آنزیمهای دفاعی نشدBABA
ولی پس از تیمار با بیمارگر فعالیت این آنزیمها بشدت
افزایش داشت که نشاندهندة ایجاد حالت آمادهباش
.) درنتیجۀ کاربرد این ترکیب در گیاه استPriming(
این پژوهش پتانسیل (قابلیت) این ترکیب را در کاهش
.بیماری سفیدک داخلی خیار اثبات میکند

نتیجهگیری کلی

این پژوهش بررسی بیماری روی برگهای جداشدة
خیار را روشی مناسب برای بررسی این انگل اجباری
 در این پژوهش برای نخستین بار نقش. معرفی میکند
 در القای مقاومت علیه سفیدک داخلی خیارBABA
 این ترکیب در القای مقاومت،بررسی و نتایج نشان داد
علیه این بیمارگر مؤثر است و کاربرد این ترکیب در
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