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القای مقاومت توسط بتا آمینوبوتریک اسید ) (BABAعلیه
بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشۀ خیار
حمیدرضا علیزاده *1و خدیجه ساالری
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 1و  .2استادیار و مربی ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه جیرفت
(تاریخ دریافت - 1131/1/11 :تاریخ تصویب)1131/3/2 :

چکیده
القای مقاومت در گیاهان یکی از روشهای جدید در مدیریت بیماریهای گیاهی است .بتا آمینوبوتیریک
اسید ) (BABAاز ترکیباتی است که قادر به القای مقاومت در گیاهان است .در این تحقیق القای مقاومت
توسط این ترکیب علیه قارچ  Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum F42در گیاه خیار
بررسی شده است .این ترکیب قادر به کاهش معناداری در شدت بیماری از طریق القای مقاومت گردید.
بررسی کمی بیان ژنهای  pr1و  lox1با روش  QPCRبیانگر افزایش بیان ژن  pr1بود که داللت بر القای
مسیر مقاومت وابسته به سالیسیلیک اسید دارد .بررسی بیان ژنهای کیتیناز و بتا 1-و -1گلوکاناز نشان داد
که  BABAباعث ایجاد حالت آمادهباش در بیان این ژنها میشود که پس از تلقیح بیمارگر بیان این ژنها
افزایش معناداری نسبت به شاهد نشان داد.
واژههای کلیدی :حالت آمادهباش ،سالیسیلیک اسید ،کیتیناز ،گلوکاناز ،مقاومت سیستمیک.
مقدمه
جستوجو برای روشهای جدید دوستدار طبیعت
بهویژه در زمینۀ مقاومت گیاهان به استرسهای زنده و
غیرزنده از فاکتورهای کلیدی در کشاورزی پایدار است.
القای سیستم دفاعی گیاهان بهوسیلۀ القاگرهای زنده و
غیرزنده یک روش جایگزین مناسب برای محافظت از
گیاهان در مقابل بیمارگرهای گیاهی است .مقاومت
سیستمیک القایی )ISR( 3مقاومتی است که توسط
میکروارگانیسمهای مفید ،یا القاگرهای طبیعی ساخته
شده و در گیاه القا میشود .نوع دیگر مقاومت ،مقاومت
سیستمیک اکتسابی )SAR( 2است که غالباً توسط
بیمارگرها در گیاه اطالق میشود ( Conrath et al.,
.)2006; Justyna et al., 2013
استفاده از القاکنندههای شیمیایی که از یکسو
سبب فعالسازی مکانسیمهای دفاعی گیاه قبل از
1. Induced systemic resistance
2. Systemic acquired resistance

* تلفن03324554332 :

رویارویی با بیمارگر شوند و از سوی دیگر خطرات
زیستمحیطی نداشته باشند ،در سالهای اخیر مورد
توجه محققان قرار گرفته است (1963) Papavizas .اثر
محافظتی  BABAعلیه پوسیدگی ریشۀ نخود ناشی از
 Aphanomyces euteichesگزارش نمود .این محافظت
ناشی از اثر قارچکشیِ این ترکیب نبود ،بلکه فقط مانع
بروز عالئم بیماری میشد (.)Jakab et al., 2001
تحقیقات وسیعی روی ترکیبات القاکنندة مقاومت در
گیاهان در شرکت  Ciba-Geigyانجام گرفت و مشخص
شد که ترکیبات )INA (2,6-dichloroisonicotinic acid
و ) BTH (benzothiadiazoleقادر به القای مقاومت در
گیاهان همراه با تجمع پروتئینهای وابسته به
بیماریزایی 1میشوند ( .)Cohen, 2001کوهن با مقایسۀ
سه ایزومر )،AABA (DL-2 aminobuyric acid
) BABA (DL-3-aminobutyric acidو GABA (4-
) aminobutyric acidنشان داد که  BABAمقاومت
3. Pathogenesis related proteins
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بسیار خوبی علیه بیماری سفیدک داخلی توتون القا
میکند و از اینجا نقش  BABAدر القای مقاومت مورد
توجه قرار گرفت ( .)Cohen, 1994بتا-آمینوبوتیریک
اسید ] [(DL)-3-aminobutyric acid, BABAیکی از
مشتقات کربوکسیلیک اسید و متعلق به آمینواسیدهای
غیرپروتئینی است ( BABA .)Justyna et al., 2013یک
ترکیب منحصربهفرد فعالکنندة سیستم دفاعی است که
وقتی روی اندامهای هوایی گیاه پاشیده شود ،یا در خاک
بهکار رود ،جذب گیاه میشود و در گیاه سیستمیک
میگردد و باعث القای مقاومت علیه طیف وسیعی از
بیمارگرهای خاکزی و اندامهای هوایی گیاه میشود
( .)Justyna et al., 2013بر اساس مطالعات انجام گرفته
 BABAباعث القای مکانیسمهای دفاعی متنوعی درگیاه
بر حسب نوع بیمارگر و نوع گیاه میزبان میشود .گیاه در
اولین قدم تولید گونههای اکسیژن واکنشی میدهد
که منجر به نشت کالوز و لیگنینی شدن دیواره
سلولها در منطقۀ آلوده میشود (.)Baysal et al., 2005
عالوه بر این ،پاسخهای بیوشیمیایی همچون تولید
متابولیتهای ثانویه و القای آنزیمهای دفاعی نیز آغاز
میشود ( .)Hamiduzzaman et al., 2005پژوهشهای
مختلفی افزایش بیان پروتئینهای وابسته به بیماریزایی
که خاصیت ضدمیکروبی دارند را در اثر کاربرد BABA
در گیاهان مختلف همچون گوجهفرنگی ،فلفل و
سیبزمینی گزارش کردهاند ( ;Altamiranda et al., 2008
 .)Cohen et al., 1994; Hwang et al., 1997گیاهان فلفل
تلقیح شده با  BABAبا افزایش سنتز و تجمع بتا3-و-1
گلوکاناز و کیتیناز نسبت به Phytophthora capsici
مقاومت نشان دادند .همچنین میزان  SAدر گیاهان تلقیح
شده بهشدت افزایش نشان داد .این محققان نتیجه گرفتند
که القای مقاومت وابسته به  SAو بیان  PRپروتئینها است
((2005) Hamiduzzaman et al. .)Hwang et al., 1997
القای مقاومت در انگور علیه سفیدک داخلی از طریق
افزایش تولید کالوز و سیستم پیامدهی جاسمونیک اسید را
گزارش کردند .در برگهای انگور آلوده شده با
 Plasmopara viticolaاین ماده موجب القای نشت کالوز و
افزایش بیان ژنهای وابسته به مسیر پیامدهی جاسمونیک
اسید همچون  LOX-9و  PR-4شده است.
گیاهان تلقیح شده با  BABAپاسخ سریعتر و قویتری

به حملۀ بیمارگرها از طریق تولید ترکیبات فنلی،
فیتوالکسین و افزایش بیان ژنهای دفاعی نشان میدهند.
پژوهشها نشان داده که  BABAشیوة عمل متفاوتی از
طریق فعال کردن مسیرهای پیامدهی دفاعی وابسته به
هورمونهای سالیسیلیک اسید ،جاسمونیک اسید ،اتیلن و
آبسیسیک اسید نشان میدهد .مسیر مقاومت وابسته به
 SAتوسط  BABAدر مقاومت به برخی بیماریها گزارش
شده است (.)Hwang et al., 1997; Siegrist et al., 2000
در مواردی هم مقاومت القاشده توسط  BABAغیروابسته
به  SAگزارش شده است (.)Zimmerli et al., 2000
مقاومت وابسته به  JAنیز توسط این ترکیب گزارش شده
است ( .)Hamiduzzaman et al., 2005همچنین مقاومت
غیروابسته به  JA ،SAو  ،ETو وابسته به آبسیسیک اسید
نیز توسط  BABAگزارش شده است ( ;Ton et al., 2005
 .)Ton et al., 2004بهطور کلی ،یافتههای پژوهشی نشان
میدهد که مکانیسم مقاومت توسط  BABAطبیعت
پیچیدهای دارد و وابسته به سیستمهای پیامرسانی متفاوت
و بسته به گیاه و بیمارگر است (.)Justyna et al., 2013
مقاومت به سفیدک داخلی کاهو توسط  BABAناشی از
تجمع  ،H2O2نشت کالوز و تجمع  PRپروتئینها گزارش
شده است ( .)Cohen et al., 2010تغییر در فعالیت و
ساختار آنزیمی  PRپروتئینهایی مانند کیتیناز ،پراکسیداز
و بتا3-و-1گلوکاناز در کنگر فرنگی تیمار شده با BABA
پس از تلقیح با  Sclerotinia sclerotiorumگزارش شده
است (.)Marcucci et al., 2010
در این تحقیق اثر  BABAبر القای مقاومت علیه
بیماری پوسیدگی ساقه و ریشۀ خیار ناشی از قارچ
Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum
 F42بررسی شده است .همچنین بیان ژنهای وابسته به

دفاع و مسیرهای پیامرسانی از زمان تلقیح با بیمارگر تا
 35ساعت پس از تلقیح با بیمارگر با روش
 Quantitative real time PCRبه منظور تعیین مکانیسم
القای مقاومت در این سیستم گیاه-بیمارگر ارزیابی شد.
مواد و روشها
تهیه نشاهای خیار ،تلقیح با بیمارگر و BABA

بذرهای خیار پس از ضدعفونی سطحی در هیپوکلریت
سدیم  %3به مدت  10ثانیه و سه بار آبکشی با آب مقطر

علیزاده و ساالری :القای مقاومت توسط بتا آمینوبوتریک اسید ) (BABAعلیه ...

سترون ،به مدت  25ساعت برای جوانهزنی بین کاغذ
صافی مرطوب سترون در دمای  22درجۀ سلسیوس قرار
داده شدند .سپس بذرهای جوانهدار شده در گلدانهای
پر شده با خاک مخصوص گلدان و شن ( )4:32که دو
بار سترون شده بودند ،کشت گردیدند و در گلخانه با
دمای  25درجۀ سلسیوس و دورة نوری  35ساعت و
رطوبت نسبی  30درصد رشد داده شدند .گلدانها هر
هفته دو بار آبیاری گردید (یک بار با آب شیر و یک بار
با محلول یکدوم هوگلند) .بعد از دو هفته که گیاهان به
مرحلۀ سه برگ حقیقی رسیدند ،ریشههای آنها با
 BABAبا غلظت 340میلیگرم به ازای هر کیلوگرم
خاک گلدان تلقیح شد ( .)Jeun et al., 2004یک روز
بعد گیاهان با بیمارگر با روش تلقیح بیمارگر در ساقه
طبق روش علیزاده و همکاران تلقیح شدند (

Alizadeh

 .)et al., 2013نمونهبرداری در زمانهای صفر،52 ،25 ،
 32و  35ساعت پس از تلقیح با بیمارگر از ساقه گیاهان
به منظور بررسی بیان ژن انجام گرفت .بدین منظور در
هر مرحلۀ زمانی سه گیاه از هر تیمار انتخاب
نمونهبرداری از محل ساقه انجام گرفت ،سپس نمونهها
در نیتروژن مایع بهسرعت منجمد و در فریزر  -20درجۀ
سلسیوس تا مراحل بعدی آزمایش نگهداری شدند .این
آزمایش با دو تیمار شامل  BABAو شاهد با  50تکرار
انجام گرفت .نمونههای شاهد با آب تیمار شدند.
در این تحقیق از قارچ

F. oxysporum f. sp.

 radicis-cucumerinum F42که از مرکز تحقیقات
کشاورزی جیرفت تهیه شد ،استفاده گردید.
ارزیابی بیماری

بهطور روزانه ،از نظر بروز عالئم بیماری به گیاهان
رسیدگی شد .پس از ظهور عالئم بیماری ،شدت بیماری
با دادن رتبه به گیاهان برآورد شد .این سیستم شامل
چهار رتبه :صفر برای گیاهان سالم ،یک برای گیاهان با
عالئم تغییر رنگ و پوسیدگی مالیم ساقه ،دو برای
گیاهان با پوسیدگی شدید ساقه و سه برای گیاهان
پژمرده و مرده در نظر گرفته شد .رتبههای هر تکرار به
درصد شدت بیماری 3تبدیل شد .سپس دادههای
1. Disease severity index

103

بهدست آمده با روش  Cox-Boxتبدیل و نرمال شدند.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها با آزمون تجزیه واریانس
انجام گرفت و گروهبندی تیمارها با آزمون توکی با
استفاده نرمافزار  MINITAB 17انجام گرفت.

2

استخراج  RNAو ساخت cDNA

نمونههای نگهداری شده در دمای منفی  20درجۀ
سلسیوس با استفاده از هاون خنک در نیتروژن مایع
خرد شدند و بهصورت پودر درآمدند .پودر حاصل در
لولههای  3/4میلیلیتری که با فرو بردن در نیتروژن
مایع خنک شده بود ،ریخته شد (در هر لوله حدود 300
میلیگرم از نمونۀ خرد شده) و تا مرحلۀ بعدی در
نیتروژن مایع نگهداری شدند .استخراج  RNAبا کیت
) (RNeasy Plant Mini Kit Qiagenبر طبق دستور
کارخانۀ سازنده انجام گرفت .کارایی استخراج  RNAبا
روش الکتروفورز در ژل آگارز  3/4درصد تعیین و غلظت
 RNAاستخراج شده با روش اسپکتروفتومتری
اندازهگیری شد .به منظور حذف  DNAژنومیRNA ،
استخراج شده با  DNaseتیمار شد .بدین منظور 2/4
میکروگرم از  RNAبه یک لوله منتقل و سه میکرولیتر از
بافر  )Ambion turbo DNase free buffer( 30Xو
 0/34میکرولیتر آنزیم ( DNase (Ambion USAبه آن
اضافه شد .حجم نهایی با اضافه کردن آب مقطر میلیکیو
) (Milli-Qعاری از  RNasesبه  10میکرولیتر رسانده
شد .لولهها به مدت  54دقیقه در  13درجۀ سلسیوس
قرار داده شدند .سپس  0/34میکرولیتر دیگر آنزیم به
هر لوله اضافه و لولهها برای مدت  54دقیقه دیگر در 13
درجۀ سلسیوس قرار داده شد .سپس شش میکرولیتر
( 0/2حجم) از محلول متوقفکنندة ( )Ambionبه هر
لوله اضافه و به مدت دو دقیقه در دمای اتاق قرار داده
شد .سپس بهمدت  3/4دقیقه در  30000gسانتریفوژ و
در آخر  RNAعاری از  DNAبدون برداشتن محلول
متوقفکننده به لولۀ جدید عاری از  RNaseمنتقل شد
(.)Ramirez et al., 2010
برای کنترل عملکرد  DNaseو عاری بودن  RNAنهایی
از آلودگی به  DNAژنومی یک  PCRبا زوج آغازگر با توالی
مستقیم ' 5'-GTCAAAATACTGGGAAGATC-3و
)2. Analysis of variance (ANOA
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معکوس ' 5'-TTTGAGGTAGGAAGTGTAGT-3که
یک اینترون را در ژن  HSP70خیار تکثیر میکنند ،انجام
گرفت ( .)Wan et al., 2010محلول واکنش  PCRشامل:
یک میکرولیتر آغازگر مستقیم ،یک میکرولیتر آغازگر
معکوس (غلظت  30پیکومول) ،دو میکرولیتر بافر32 ،
میکرولیتر آب مقطر  ،Milli-Qیک میکرولیتر از نمونه و
یک واحد آنزیم تکپلیمراز و برنامۀ دمایی شامل 34 :درجۀ
سلسیوس به مدت دو دقیقه برای واسرشتهسازی اولیه و
سپس  14چرخه با  34درجۀ سلسیوس به مدت  10ثانیه
برای واسرشتهسازی 45 ،درجۀ سلسیوس به مدت  10ثانیه
برای چسبیدن آغازگرها 32 ،درجۀ سلسیوس به مدت یک
دقیقه برای بسط رشته و در پایان شش دقیقه در  32درجۀ
سلسیوس برای بسط نهایی چرخهها انجام گرفت .در آخر
محصول  PCRدر ژل آگارز 3/4درصد جهت مشاهدة
باندهای احتمالی در صورت آلودگی الکتروفورز گردید.
یک میکروگرم  RNAعاری از  DNAرا به لوله عاری از
 RNasesمنتقل و به آن یک میکرولیتر آغازگر Oligo dT
) (Invitrogen, Breda, the Netherlandsصد پیکومول در
میکرولیتر اضافه و به مدت پنج دقیقه در  54درجۀ
سلسیوس قرار داده شد .نمونهها بالفاصله در یخ گذاشته
شدند .چهار میکرولیتر بافر ( Fermentas, 5X RT buffer
 ،5X)EP0452دو میکرولیتر از  dNTPsده میلیمول و یک
میکرولیتر آنزیم (RevertAid H minus Reverse
 Transcriptase, Fermentas (EP0452/EP0451اضافه و
به مالیمت مخلوط شد .لولهها سپس به مدت  50دقیقه در
 52درجۀ سلسیوس 34 ،دقیقه در  40درجۀ سلسیوس و
آخر  34دقیقه در  30درجۀ سلسیوس قرار داده شد .در
پایان  cDNAحاصل در منفی  20درجۀ سلسیوس
نگهداری شد.
انجام Quantitative real time PCR

آغازگرهای مورد نیاز از شرکت

(Biolegio, the

) Netherlandsتهیه شدند .آغازگرهای تهیه شده با
از نظر تکثیر یک قطعه واحد با  cDNAسنتز شده در
مراحل قبل آزمایش شدند .آغازگرهای ژنهای  ،chit1بتا3-
و  -1گلوکاناز pr1 ،و  lox1از منابع منتشر شده طبق
توالیهای ارائه شده در جدول  3انتخاب شدند ( Alizadeh
 .)et al., 2013; Shoresh et al., 2005ژنهای  EF1αو
 CACSبا آغازگرهایی با توالی ارائه شده در جدول  3به
عنوان ژنهای مرجع برای خیار انتخاب شدند ( Migocka
 .)et al., 2011; Wan et al., 2010مخلوط واکنش PCR
شامل :دو میکرولیتر نمونه ( cDNAحدود 0/05
میکروگرم) ،هشت میکرولیتر از مخلوط آغازگر مستقیم و
معکوس (غلظت آغازگر یک پیکومول) و  30میکرولیتر از
سایبرگرینمیکس (AB Applied Biosystems, Foster,
) CAمجموعاً  20میکرولیتر بود .بعد از اضافه کردن مخلوط
فوق به پلیت  35خانه ،با درپوش مخصوص حفرهها پوشیده
و سپس به مدت یک دقیقه در  5000دور سانتریفوژ شد.
عملیات  Quantitative real time PCRدر دستگاه
PCR

GeneAmp 7900HT Sequence Detection System

) (AB Applied Biosystemsبا شرایط دمایی  34درجۀ
سلسیوس به مدت ده دقیقه برای واسرشت اولیه و به دنبال
آن چهل چرخه با  34درجۀ سلسیوس به مدت  10ثانیه
برای واسرشته شدن و  50درجۀ سلسیوس به مدت یک
دقیقه برای چسبیدن آغازگرها و بسط رشته ،انجام گردید.
دادههای حاصل از  QPCRبه نرمافزار مربوطه
( Sequence Detection System Applied biosystems
 )SDS 2.4منتقل و از نظر صحت انجام چرخهها بررسی
شدند و سپس برای تجزیه به نرمافزار  EXCELمنتقل
شدند .کمیتیابی بیان ژنهای تحت مطالعه نسبت به ژن
رفرنس طبق روش پفافل و با استفاده از دو ژن رفرنس و در
نظر گرفتن کارایی آغازگرها انجام گرفت (.)Pfaffl, 2001
میانگین سطوح عوامل مختلف پس از تجزیه واریانس
دادهها با استفاده از آزمون توکی مقایسه شدند (.)P<0/04

جدول  .3آغازگرهای بهکاررفته برای تعیین بیان کمی ژنهای دفاعی در ساقههای خیار با روش Real Time PCR

ژن

)(Gene

EF1α
CACS
pr1
lox1
β-1,3-glucanas
chit1

توالی مستقیم

)(Forward

'5′-CTGTGCTGTCCTCATTATTG-3
'5'-TGGGAAGATTCTTATGAAGTGC-3
'5'- TGCTCAAC AATATGCGAACC-3
'5'- CTCTTGGGTGGTGGTGTTTC-3
'5'-CAATTATCAAAACTTGTTCGATGC-3
5'-TGGTCACTGCAACCCTGACA-3

توالی معکوس

)(Reverse

'5'-AGGGTGAAAGCAAGAAGAGC-3
'5'-CTCGTCAAATTTACACATTGGT-3
'5'-TCATCCACCCACAACTGAAC-3
'5'- TGGTGGGATTGAAGTTAGCC-3
'5'-AACCGGTCTCGGATACAACAAC-3
'5'-AGTGGCCTGGAATCCGACT-3
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نتایج و بحث
کاهش بیماری ناشی از القای مقاومت

ارزیابی بیماری چهار هفته پس از تلقیح با بیمارگر انجام
گرفت .شاخص شدت بیماری محاسبه شد .شاخص شدت
بیماری برای تیمار کنترل  52/44درصد و برای BABA
برابر با  14/23درصد محاسبه گردید .از نظر آماری طبق
نتایج بهدست آمده  BABAبهطور معناداری باعث کاهش
بیماری نسبت به شاهد شد (شکل  .)3چون بیمارگر به
ساقه و  BABAبه ریشهها تلقیح شده بود ،لذا کاهش
بیماری ناشی از اثر مستقیم این ترکیب بر بیمارگر نیست و
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ناشی از اثر این ترکیب بر فیزیولوژی گیاه از طریق القای
مقاومت است .برای بررسی تأثیر این ترکیب بر القای
مقاومت بیان ژنهای مسیر مقاومت در گیاه تحت بررسی
قرار گرفت .نتایج کاهش بیماری از طریق القای مقاومت با
نتایج بهدست آمده توسط  (2004) Chamsai et al.دربارة
پژمردگی فوزاریومی گوجهفرنگی مطابقت دارد .این نتایج
بیانگر پتانسیل زیاد  BABAبرای مدیریت بیماری
پوسیدگی ریشه و ساقۀ خیار بوده که از عوامل
محدودکنندة کشت خیار در گلخانههای مناطق مختلف
ایران است و کنترل آن به محدودیتهای مواجه است.

شاخص شدت بیماری

تیمارها

شکل  .3تأثیر  BABAدر کنترل بیماری ناشی از  F. oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum F42در گیاهان خیار .نشاهای خیار در
خاک استریل رشد داده شد و پس از دو هفته ریشهها با  BABAتیمار شدند و یک روز بعد ساقۀ نشاها با بیمارگر تلقیح شد .ارزیابی
بیماری با رتبه دادن به تیمارها و سپس تبدیل رتبهها به درصد انجام گرفت .میانگین درصد وقوع بیماری در تیمارهای مختلف پس از
تجزیۀ واریانس دادهها با استفاده از آزمون توکی مقایسه شدند ( .)P<0/04ستونهایی که حداقل یک حرف مشترک دارند از نظر
آماری با هم اختالف معنادار ندارند.
تغییرات بیان ژنهای دفاعی
β-1, 3- ،lox1 ،pr1

روند تغییر بیان ژنهای دفاعی
 glucanaseو  chit1در زمانهای صفر 32 ،52 ،و 35
ساعت پس از تلقیح با بیمارگر با روش  QPCRبرای
بررسی تغییرات در سیستم ایمنی گیاه توسط BABA
ارزیابی شد.
ژن  pr1بهعنوان نشانگر القای مسیر مقاومت وابسته
به سالیسیلیک اسید است .با بررسی تغییرات بیان این
ژن میتوان نقش  SAرا در مقاومت القا شده بهوسیلۀ
عوامل مختلف تفسیر کرد ( Pape et al., 2010; Ward et
 .)al., 1991به منظور تعیین نقش  SAدر مقاومت القا
شده بهوسیلۀ  BABAدر این تحقیق بیان این ژن
ارزیابی شد .بیان ژن  pr1در تیمار شاهد در زمانهای
صفر 32 ،52 ،و  35ساعت پس از تلقیح با بیمارگر

بهترتیب  35/34 ،1/4 ،3و  20/53بود که بیانگر افزایش
کمی در بیان این ژن در تیمار شاهد است .از نظر آماری
در سطح پنج درصد زمان صفر و  52ساعت اختالف
معناداری نداشتند ولی زمان  32و  35ساعت در یک
گروه قرار گرفته و با زمان صفر و  52ساعت اختالف
معنادار نشان دادند .در تیمار  BABAبیان این ژن در
زمانهای صفر 32 ،52 ،و  35ساعت بهترتیب برابر با
 12/33 ،3/43 ،0/21و  53/35بود که بیانگر افزایش
شدید بیان این ژن نسبت به شاهد است .از نظر آماری
در سطح پنج درصد چهار زمان با هم اختالف معنادار
نشان دادند و در چهار گروه قرار گرفتند .بیان این ژن در
زمان صفر در تیمار شاهد و  BABAاختالف معناداری
نشان نداد که بیانگر این است که قبل از تلقیح با
بیمارگر  BABAتغییری در بیان این ژن ایجاد نمیکند
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اما بیان این ژن را به حالت آماده باش 3درمیآورد که به
محض تلقیح بیمارگر افزایش سریعی نشان دهد
(شکل .)2افزایش بیان این ژن در تیمار  BABAبیانگر
القای مقاومت وابسته به سالیسیلیک اسید توسط این
ترکیب در گیاه خیار علیه این بیمارگر است .این نتایج با
نتایج محققانی که القای مقاومت ناشی از  BABAرا
وابسته به  SAدانستند ،مطابقت دارد ( Hwang et al.,
.)1997; Siegrist et al., 2000
اولین آنزیم در مسیر بیوسنتز  JAلیپوکسیژناز )(LOX
است .لیپوکسیژناز باعث تبدیل لینولئیک و لینولئیک اسید
به  JAمیشود .نقش  LOXپاسخدهی به بسیاری از
استرسهای زنده و غیرزنده در گیاهان گزارش شدهاست
( .)Melan et al., 1993; Shoresh et al., 2005بنابراین با
بررسی تغییرات بیان این ژن میتوان تفسیری از نقش JA
در مقاومت القا شده در گیاهان در اثر تیمارهای مختلف

داشت .بیان ژن  lox1در تیمار شاهد بهترتیب برای
زمانهای صفر 32 ،52 ،و  35برابر با  5/5 ،3/3 ،3و 1/5
بود که بیانگر افزایش بیان کند این ژن تا زمان  32و سپس
کاهش بیان در زمان  35بود .از نظر آماری فقط زمان  32با
زمان صفر اختالف نشان داد .بیان این ژن در زمانهای
صفر 52 ،و  35ساعت اختالف معناداری نداشت .بیان ژن
 lox1در تیمار  BABAبرای زمانهای اندازگیری شده
بهترتیب  4/24 ،4/13 ،5/03و  5/43بود .از نظر آماری بیان
این ژن اختالف معناداری در زمانهای مختلف نشان نداد
(شکل  .)2این نتایج بیانگر القای مقاومت غیروابسته به
جاسمونیک اسید در این ترکیب بیمارگر و گیاه بهوسیلۀ
 BABAاست .با توجه به افزایش بیان  pr1و اثبات مقاومت
وابسته به  SAو همچنین حالت آنتاگونیستی مسیر  SAو
 JAانتظار میرفت که بیان lox1افزایشی از خود نشان ندهد
(.)Van der Does, 2012

شکل  .2تغییرات بیان ژنهای  lox1و  pr1در ساقههای گیاهان خیار تیمار شده با  BABAدر زمانهای مختلف صفر 32 ،52 ،و 35
ساعت پس از تلقیح با  .F. oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum F42تجزیۀ واریانس تیمارهای مختلف انجام گرفت و میانگین
بیان نسبی ژن در تیمارهای مختلف با استفاده از آزمون توکی مقایسه شدند ( .)P<0/04ستونهایی که حداقل یک حرف مشترک
دارند از نظر آماری با هم اختالف معنادار ندارند.

بتا 3-و  1گلوکاناز (یکی از اعضای خانوادة  )PR2در
تجزیۀ دیوارة سلول قارچها نقش داشته و بعد از حملۀ
بیمارگر در گیاه القا شده و باعث هیدرولیز کردن
بتاگلوکان که یکی از اجزای اصلی دیوارة سلول قارچی
است ،میشود .این ژن نقش مهمی را در دفاع از گیاه
بازی میکند ( .)Doxey et al., 2007بیان ژن بتا3-و-1
گلوکاناز در تیمار شاهد در زمانهای صفر 32 ،52 ،و 35
ساعت پس از تلقیح با بیمارگر برابر با 32/25 ،32/21 ،3
و  35/03بود .از نظر آماری اختالف معناداری بین
زمانهای صفر 52 ،و  32ساعت دیده نشد .زمان 35
ساعت با دیگر زمانها اختالف معنادار داشت و بیان این

ژن افزایش پیدا کرد .در تیمار  BABAمیزان بیان این
ژن در زمانهای صفر 32 ،52 ،و  35برابر با ،5/32
 333/05 ،51/43و  223/20اندازهگیری گردید که
بیانگر افزایش شدید بیان این ژن در این تیمار است .از
نظر آماری در زمان صفر اختالف معناداری بیان این ژن
با شاهد نشان نداد ،که بیانگر نقش  BABAدر حالت
آماده باش این ژن است .بیان این ژن در زمانهای صفر،
 32 ،52و  35ساعت باهم اختالف معنادار داشتند و در
چهار گروه مجزا قرار گرفتند (شکل .)1
1. Priming
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کیتین بعد از سلولز فراوانترین پلیمر در طبیعت بوده،
همچنین ترکیب ساختمانی اصلی در قارچهای رشتهای
است .کیتین به عنوان ستون فقرات دیوارة سلولی غالب
قارچهای بیمارگر گیاهی است .در دیوارة سلولی قارچها
کیتین بهصورت الیههایی مرتب شده و بین این الیهها بتا-
 3و -1گلوکان به عنوان مواد پرکننده بهصورت الگوی
بیشکلی وجود دارد ( .)Seidl, 2008کیتینازها از آنزیمهای
مهم گیاهیاند که در تجزیۀ کیتین دیوارة سلولی قارچهای
بیمارگر نقش مهمی دارند ( )Sahai et al., 1993و متعلق
به خانوادة  PR3از پروتئینهای وابسته به بیماریزاییاند.
بیان ژن  Chit1در تیمار شاهد در زمانهای صفر32 ،52 ،
و  35ساعت پس از تلقیح با بیمارگر برابر با ،31/25 ،3
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 25/22و  33/54بود .از نظر آماری اختالف معناداری بین
زمانهای صفر 52 ،ساعت دیده نشد .زمانهای  52و 32
ساعت در یک گروه قرار گرفتند و زمان  35ساعت با دیگر
زمانها اختالف معنادار داشت و بیان این ژن افزایش
بیشتری پیدا کرد .در تیمار  BABAمیزان بیان این ژن در
زمانهای صفر 32 ،52 ،و  35برابر با ،22/32 ،2/44
 32/51و  324/53اندازهگیری گردید که بیانگر افزایش
شدید بیان این ژن در این تیمار است .از نظر آماری در
زمان صفر اختالف معناداری بیان این ژن با شاهد نشان
نداد ،بیان این ژن در زمانهای صفر 32 ،52 ،و  35ساعت
با هم اختالف معنادار داشتند و در چهار گروه مجزا قرار
گرفتند (شکل .)1

شکل  .1تغییرات بیان ژنهای  chit1و  β-1,3- glucanaseدر ساقههای گیاهان خیار تیمار شده با  BABAدر زمانهای مختلف صفر،
 32 ،52و  35ساعت پس از تلقیح با  .F. oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum F42تجزیه واریانس تیمارهای مختلف انجام گرفت
و میانگین بیان نسبی ژن در تیمارهای مختلف با استفاده از آزمون توکی مقایسه شدند ( .)P<0.05ستونهایی که حداقل یک حرف
مشترک دارند از نظر آماری با هم اختالف معنادار ندارند.

این نتایج با یافتههای  (1997) Hwang et al.که
مقاومت علیه  Phytophthora capsiciو افزایش بیان این
ژنها را در گیاهان فلفل تیمار شده با  BABAگزارش
کردند .نتایج  (2010) Cohen et al.دربارة اثر  BABAدر
کاهش بیماری سفید داخلی کاهو و تجمع  PRپروتئینها و
نتایج تحقیقات مارکوکسی و همکاران دربارة تیمار کنگر
فرنگی با  BABAو مقاومت حاصله و افزایش بیان
کیتیناز ،پراکسیداز و بتا3-و-1گلوکاناز علیه Sclerotinia
 sclerotiorumمطابقت دارد (.)Marcucci et al., 2010
در این پژوهش بیان ژنهای بتا3 -و-1گلوکاناز و
کیتیناز در اثر تیمار با  BABAبه حالت آمادهباش درآمد و
پس از تلقیح با بیمارگر افزایش سریعی در بیان این ژنها
نسبت به شاهد مشاهده شد که بیانگر این مهم است که

 BABAهمانند ریزوباکتریها از طریق ایجاد حالت
آمادهباش در گیاه القای مقاومت میکند که قبل از حمله
بیمارگر به دلیل افزایش نداشتن بیان ژنهای دفاعی
هزینهای برای گیاه ندارد .این یکی از مهمترین
ارجحیتهای  BABAبر دیگر ترکیبات شیمیایی القاکنندة
مقاومت است .نتایج برخی تحقیقات محققان دیگر هم
ایجاد حالت آمادهباش در گیاه را توسط این ترکیب نشان
داده است ( Altamiranda et al., 2008; Cohen et al.,
.)2010; Marcucci et al., 2010; Ton et al., 2005
نتیجهگیری کلی

نتایج این تحقیق نشان میدهد که  BABAقادر به القای
مقاومت مؤثر علیه بیماری پوسیدگی ریشه و ساقۀ خیار
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 بررسی بیان ژنهای مسیرهای.القاکنندگی مقاومت نیستند
پیامدهی و دفاعیگیاه نیز بیانگر القای مسیر مقاومت وابسته
به سالیسیلیک اسید همراه با ایجاد حالت آمادهباش در بیان
 که این مسیر مقاومت مؤثر علیه.ژنهای دفاعی است
طیفوسیعی از بیمارگرها بوده و ایجاد حالت آمادهباش در
.گیاه نیز منجر به کاهش هزینههای دفاعی گیاه خواهد شد
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 لذا این ترکیب میتواند.ناشی از قارچ فوزاریوم است
جایگزین مناسبی برای قارچکشهایی باشد که اثرات
 ارجحیت این، از طرف دیگر.مخرب زیستمحیطی دارند
ترکیبات بر ریزوباکتریها پایداری اثر آنها در شرایط
 چرا که باکتریها و دیگر عوامل زندة،مختلف محیطی است
القاکنندة مقاومت در برخی شرایط قادر به بقا و اعمال اثر
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