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 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استادیاران ،دانشگاه ولیعصر رفسنجان ،کرمان
(تاریخ دریافت - 1332/11/6 :تاریخ تصویب)1333/12/2 :

چکیده
ویروس موزاییک زرد لوبیا ( )Bean yellow mosaic virus, BYMVیکی از ویروسهای مهم
خسارتزاست که مدیریت آن به علت دامنۀ میزبانی وسیع و ناقالن زیاد ،همواره مشکلزا بوده
است .در این پژوهش برای کنترل این ویروس در  16ژنوتیپ مختلف لوبیای معمولی از سه سویۀ
 VUPF5 ،CHA0و  ΔVUPF5باکتری  Pseudomonas fluorescensاستفاده شد .بذرهای لوبیا قبل
از کشت با سوسپانسیونی به میزان  118 cfu/ccاز سویههای باکتری آغشته شدند .این آزمون در
قالب یک طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار انجام گرفت .در همۀ تیمارها بهجز شاهد
سالم ،بوتهها در مرحلۀ دوبرگی با یک سویۀ  BYMVبه طریق مکانیکی مایهزنی شدند و پس از
برداشت بوتههای لوبیا ،میزان کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کل ،کارتنوییدها و سه عنصر غذایی روی،
منیزیم و آهن ارزیابی شد .نتایج نشان داد که سویههای باکتریایی توانستند در بسیاری از
ژنوتیپها میزان کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کل ،کارتنوییدها ،روی ،منیزیم و آهن را بهصورت
معناداری نسبت به شاهد آلوده به ویروس افزایش دهند .در مجموع در میان سه سویهΔVUPF5 ،
و  CHA0مؤثرتر از  VUPF5بودند و بهترین اثر مربوط به سویۀ  ΔVUPF5بود.
واژههای کلیدی :کلروفیل و سودوموناس فلورسنت ،لوبیای معمولی ،ویروس موزاییک زرد لوبیا.
مقدمه
تعدادی از ویروسهای گیاهی در شرایط مزرعه و
آزمایشگاه خسارت زیادی به لوبیای معمولی
( )Phaseolus vulgaris L.وارد میکنند و در مناطق
تولید لوبیای معمولی به عنوان عوامل بازدارندة مهمی
عمل میکنند ( .)Schwartz et al., 2005در بین
ویروسهای خسارتزا ،ویروس موزاییک زرد لوبیا
) (Bean yellow mosaic virus, BYMVیکی از
ویروسهای مهم در کاهش عملکرد محصول لوبیا
محسوب میشود .در برخی مناطق ،بسته به نوع رقم و
زمان آلودگی میزان خسارت بین  69تا  41درصد
* تلفن93199396190 :

متغیر است و روی گیاهان مختلف عالئم متفاوتی از
جمله خم شدن برگهای جوان ،حلقههای کوچک یا
برجستگیهای سبزرد ،بافت مردگی ،ابلقی شدن و
موزاییک برگها ایجاد میکند ( Dasgupta et al.,
 .)2003این ویروس اولین بار در ایاالت متحدة آمریکا از
روی لوبیای فرانسوی گزارش شده است ( & Doolittle
 .(Jones, 1977; Jones, 1925پیکرة ویروس ،رشتهای
به طول  059نانومتر و عرض  15نانومتر و ژنوم آن یک
قطعه  RNAتکرشتهای با قطبیت مثبت است ( King
 .)et al., 2012بیش از  59گونه شته قادرند این ویروس
را از طریق ناپایا منتقل کنند .این ویروس در لوبیای
E-mail: s.hosseini@vru.ac.ir
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معمولی و سویا بذربرد نیست ولی از طریق بذر باقال
انتقال مییابد (.)McKirdy et al., 2000
با توجه به دامنۀ میزبانی وسیع و شتههای ناقل
متعدد ،مدیریت این بیماری همواره مشکل بوده است.
یکی از روشهای مؤثر برای کنترل این بیماری بر
اساس پژوهشهای محدود انجامگرفته در دنیا ،استفاده
از باکتری  Pseudomonas fluorescensبه عنوان یکی
از رایزوباکترهای مهم محرک رشد گیاهان ( Plant
 )growth promoting rhizobacteria, PGPRاست که
بخش شایان توجهی از جمعیت بومی را در خاکهای
بازدارنده و دیگر خاکها تشکیل میدهد ( & Haas
.)Défago, 2005
در پژوهش  ،)2006( Elbardy et al.با تیمار
باکتری  P. fluorescensبه ژنوتیپهای باقالی آلوده به
ویروس موزاییک زرد لوبیا ،مشاهده شد که برخی از
سویههای این باکتری عالوه بر رشد و تقویت گیاه،
باعث کاهش چشمگیر غلظت ویروس در گیاه آلوده در
مقایسه با گیاه شاهد میشوند و در شرایط گلخانهای
تلقیح سودوموناس به بذور باعث کاهش شایان توجه
درصد ایجاد بیماری و کاهش غلظت ویروس در گیاهان
آلوده میشود (.)Elbardy et al., 2006
رایزوباکترهای محرک رشد گیاهان بهطور مستقیم از
طریق تسهیل منبع گیرش یا تغییر سطح هورمونهای
گیاهی موجب افزایش رشد گیاهان و بهطور غیرمستقیم از
طریق مکانیسمهای بیوکنترل باعث ناسازگاری عوامل
بیمارگرهای گیاهی میشوند (.)Glick, 2012
در پژوهش حاضر اثر سه سویۀ  VUPF5 ،CHA0و
سویۀ ( ΔVUPF5موتانت  gacAدر  )VUPF5باکتری
 P. fluorescensبر میزان کلروفیل ،کارتنویید ،غلظت
عناصر روی ،منیزیم و آهن در ژنوتیپهای مایهزنیشده با
یک جدایۀ  BYMVبررسی شد .در پژوهشهای پیشین
سویۀ  VUPF5در کنترل بیولوژیک بیمارگرهای خاکبرد
از قبیل پاخورة گندم ،ریزوکتونیا و برخی نماتدها موفقیت
چشمگیری داشته است (.)Lagzian et al., 2013
مواد و روشها
تکثیر جدایۀ  J2ویروس موزاییک زرد لوبیا

یک جدایۀ ویروس موزاییک زرد لوبیا با نام

J2

(جمعآوریشده از مزارع شهرستان جیرفت) از کلکسیون
بخش ویروسشناسی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
انتخاب شد .این جدایه روی گیاه لوبیا در مرحلۀ
دوبرگی مایهزنی مکانیکی شد .برای مایهزنی از بافر
فسفات پتاسیم  9/95موالر با اسیدیته هفت استفاده
شد .گیاهان مایهزنیشده در گلخانه در دمای  95تا 99
درجۀ سلسیوس و دورة روشنایی  14ساعت در
شبانهروز نگهداری شدند .برای اطمینان از تکثیر
ویروس از آزمون داس الیزا با استفاده از آنتیبادی
چندهمسانهای اختصاصی

BYMV

(

As-0471,

 )DSMZ, Germanyو بر اساس دستورالعمل کالرک و
آدامز استفاده شد ( .)Clark and Adams, 1977نتایج
پس از گذشت حدود  99دقیقه با دستگاه الیزاخوان
( )BioTek ELX-808, USAبا طول موج  695نانومتر
خوانده شدند .نمونههایی که میزان جذب نوریشان
بیشتر از دو برابر میانگین جذب نوری نمونههای منفی
بود ،بهعنوان مثبت در نظر گرفته شدند.
سویههای باکتری سودوموناس فلورسنت

سویههای  ΔVUPF5 ،VUPF5و  CHA0از باکتری
 P. fluorescensموجود در کلکسیون بخش کنترل
بیولوژیک دانشگاه ولیعصر رفسنجان انتخاب شدند.
سویههای باکتریایی انتخابی  64ساعت قبل از کشت
لوبیا ،بهصورت انبوه روی محیط کشت  King Bکشت
داده شدند .سپس یک سوسپانسیون باکتریایی به میزان
 )OD569=9/5( 194 cfu/ccتهیه شد .برای آغشتهسازی
بذور ژنوتیپهای لوبیا به هر سویۀ باکتری،
کربوکسیمتیلسلولز به نسبت  %9/5به سوسپانسیونها
افزوده شد (.)Ownley et al., 2003
آغشته کردن بذور لوبیا با سوسپانسیون سویههای
باکتری

بذور ژنوتیپهای مختلف لوبیا با نامهای چیتی صدری،
چیتی  ،Ksچیتی خمین ،چیتی عراقی ،چیتی تالش،
سفید دانشکده ،سفید درسا ،سفید دهقان ،سفید پاک،
سفید شکوفا ،قرمز صیاد ،قرمز گلی ،قرمز دهاقان ،قرمز
اختر ،قرمز درخشان و قرمز ناز بهمدت سه دقیقه با
هیپوکلریت سدیم دو درصد ضدعفونی سطحی شدند و
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با آب مقطر سترون سه بار شسته شدند و سپس درون
سوسپانسیون باکتری بهمدت نیم ساعت روی شیکر 09
دور در دقیقه قرار گرفتند .در نهایت بذور در شرایط
سترون بهمدت  15دقیقه روی کاغذ صافی خشک و
آماده کشت شدند.
طرح آزمایشی

این آزمایش در قالب فاکتوریل بهصورت طرح کام ً
ال
تصادفی و در بستر کشت حاوی کوکوپیت و خاک
سترون در شرایط گلخانه انجام گرفت .ژنوتیپهای
مختلف لوبیا در تیمار اول ( )T1و دوم ( ،)T2که
بهترتیب مربوط به گیاهان شاهد سالم بدون مایهزنی به
ویروس و تیمار شاهد آلوده مربوط به بذور لوبیای
مایهزنیشده به ویروس بدون آغشته شدن به باکتری
تحت بررسی بود ،در چهار تکرار کشت شد .در تیمار
سوم ( ،)T3چهارم ( )T4و پنجم ( ،)T5برای ارزیابی اثر
سویهها ی باکتریایی بر میزان کلروفیل ،کارتنویید و
غلظت عناصر روی ،منیزیم و آهن بر ژنوتیپهای
مختلف لوبیای تحت بررسی ،آغشتهسازی با روش
ذکرشده بهترتیب با سویههای  ΔVUPF5 ،VUPF5و
 CHA0باکتری  P. fluorescensانجام گرفت .حدود 15
روز بعد از تاریخ کشت ،بهطور همزمان ژنوتیپهای
مختلف لوبیا در طرحهای آماری دو تا پنج در مرحلۀ
دوبرگی کوتیلدونی به روش مکانیکی با جدایۀ J2
ویروس موزاییک زرد لوبیا مایهزنی شدند .برای مایهزنی،
نمونههای آلوده به ویروس به نسبت  1به  19در بافر
فسفات پتاسیم 9/95موالر با اسیدیته  ،0عصارهگیری
شدند و با کمک پودر کاربراندوم به برگهای گیاهان
محک ،مایهزنی و سپس در شرایط گلخانه با دمای -99
 95درجۀ سلسیوس نگهداری شدند .تیمار اول به
عنوان شاهد سالم نگهداری شد و به ویروس آلوده نشد.
بعد از ظهور عالئم در گیاهان شاهد آلوده ،بوتههای
موجود در تیمارهای مختلف با آزمون داس الیزا و
آنتیبادی اختصاصی  BYMVبررسی شدند ( & Clark
.)Adams, 1977
سنجش غلظت کلروفیل و کارتنویید گیاه

برای اندازهگیری میزان کلروفیل  ،b ،aمجموع کلروفیل
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و مجموع کارتنوییدها ،از روش آرنون استفاده شد.
میزان جذب نور محلول با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر (مدل T80UV/VIS spectrometer
 )PGدر طول موجهای  464 ،465 ،519 ،649و 449
نانومتر قرائت شد و در نهایت غلظت کلروفیل و
کارتنویید با استفاده از روابط زیر محاسبه گردید
(.)Arnon, 1949
= ) (mg.g-1fwکلروفیل a
[]])19/0 × OD 449( – )9/43 × OD 465 [ × V
[÷]1999 × W
= ) (mg.g-1fwکلروفیل
[]])99/3 × OD 465( – )6/44 × OD 499 [ × V
[÷]1999 × W
b

= ) (mg.g-1fwکلروفیل کل
[]])4/99 × OD 449( – )99/9 × OD 464 [ × V
[÷]1999 × W
= ) (mg.g-1fwکارتنوییدها
[]])0/4 × OD 649( – )1/63 × OD 519 [ × V
[÷]1999 × W
 :ODمیزان جذب نور
 :Vحجم نهایی عصاره ( 19میلیلیتر)
 :Wوزن تر نمونه
اندازهگیری مقدار عناصر غذایی در گیاهان

عناصر غذایی آهن ،منیزیم و روی در ژنوتیپهای
مختلف لوبیای معمولی در طرحهای مختلف اندازهگیری
شد .برای اندازهگیری این عناصر از روش چاپمن و
همکاران استفاده شد ( .)Chapman et al., 1983غلظت
عناصر غذایی آهن ،روی و منیزیم در عصاره با استفاده
از دستگاه جذب اتمی ( GBC Avantaساخت استرالیا)
اندازهگیری شد.
تجزیه و تحلیل دادهها

تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار  SPSSانجام گرفت.
مقایسۀ میانگینها نیز به طریق آزمون دانکن در سطح
پنج درصد انجام گرفت.
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نتایج و بحث
ردیابی ویروس موزاییک زرد لوبیا در بوتههای
مایهزنیشده

در این آزمون قبل از برداشت برگها برای اندازهگیری
پارامترهای مختلف ،با استفاده از روش داس الیزا و آنتی
بادی اختصاصی  BYMVهمۀ بوتهها بررسی شدند و
بوتهها ی غیرآلوده به ویروس حذف شدند و تنها سه
تکرار آلوده به ویروس برای بررسیهای بعدی بهکار
گرفته شد.
تعیین میزان کلروفیل و رنگیزههای گیاه

مقایسۀ نتایج غلظت کلروفیل  aدر ژنوتیپهای شاهد
سالم و آلوده به ویروس نشان داد که در همۀ ژنوتیپها
به جز  4ژنوتیپ (چیتی صدری ،چیتی خمین ،سفید
درسا ،سفید دانشکده ،قرمز اختر و قرمز درخشان)
میزان کلروفیل  aدر گیاهان مایهزنیشده به ویروس
بهصورت معناداری کاهش یافته است .به عبارتی،

ویروس در این ژنوتیپها باعث کاهش غلظت میزان
کلروفیل  aشده است .همانگونه که در شکل 1
مالحظه میشود ،در این آزمون سویههای باکتریایی در
بیشتر موارد توانستهاند خسارت واردشده توسط ویروس
بر کاهش میزان کلروفیل را کاهش دهند .افزایش
معنادار غلظت کلروفیل  aنسبت به شاهد آلوده به
ویروس ،در پنج ژنوتیپ تیمارشده با سویۀ VUPF5
(قرمز صیاد ،سفید دهقان ،قرمز گلی ،چیتی عراقی و
سفید پاک) 19 ،ژنوتیپ تیمارشده با سویۀ ΔVUPF5
(قرمز صیاد ،سفید دهقان ،قرمز گلی ،چیتی عراقی و
سفید پاک ،چیتی  ،Ksچیتی تالش و سفید شکوفا،
چیتی خمین و قرمز درخشان) و  19ژنوتیپ تیمارشده
با سویۀ ( CHA0قرمز صیاد ،سفید دهقان ،قرمز گلی،
چیتی عراقی و سفید پاک ،چیتی  ،Ksچیتی تالش و
سفید شکوفا ،چیتی صدری و قرمز ناز) ،مشاهده
میشود .بهترین عملکرد مربوط به سویۀ  ΔVUPF5و
سپس  CHA0است (شکل .)1

شکل  .1مقایسۀ پارامتر غلظت کلروفیل  aدر ژنوتیپهای مختلف لوبیای معمولی در تیمارهای مختلف (( :Aچیتی صدری :B ،سفید
دانشکده :C ،چیتی  :D ،Ksچیتی خمین :E ،سفید درسا :F ،قرمز صیاد :G ،سفید دهقان :H ،قرمز گلی :I ،چیتی عراقی :J ،قرمز دهقان،
 :Kقرمز اختر :L ،سفید پاک :M ،چیتی تالش :N ،قرمز درخشان :O ،سفید شکوفا :P ،قرمز ناز)  :T1شاهد سالم :T2 ،شاهد آلوده به
ویروس :T3 ،بوتههای تیمارشده با  :T4 ،VUPF5بوتههای تیمارشده با  :T5 ،ΔVUPF5بوتههای تیمارشده با سویۀ )CHA0
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نتایج مقایسۀ میزان کلروفیل  bدر تیمارهای
مختلف نشان داد که میزان کلروفیل  bدر هفت ژنوتیپ
سفید دانشکده ،سفید درسا ،سفید دهقان ،چیتی
عراقی ،چیتی تالش و قرمز درخشان در اثر آلودگی به
ویروس نسبت به شاهد سالم بهصورت معناداری کاهش
یافته است .افزایش معنادار غلظت کلروفیل  bنسبت به
شاهد آلوده به ویروس ،در دو ژنوتیپ تیمارشده با سویۀ
( VUPF5سفید درسا و قرمز گلی) ،هشت ژنوتیپ
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تیمارشده با سویۀ ( ΔVUPF5سفید درسا ،قرمز گلی،
قرمز صیاد ،چیتی عراقی ،چیتی تالش ،قرمز درخشان،
سفید دانشکده و سفید دهقان) و پنج ژنوتیپ تیمارشده
با سویۀ ( CHA0سفید درسا ،قرمز صیاد ،چیتی عراقی،
چیتی تالش ،قرمز درخشان) مشاهده شد .در این
آزمون سویۀ  ΔVUPF5بهترین عملکرد را در افزایش
غلظت کلروفیل  bنسبت به شاهد آلوده به ویروس
داشت (شکل .)9

شکل  .9مقایسۀ پارامتر غلظت کلروفیل  bدر ژنوتیپهای مختلف لوبیای معمولی در تیمارهای مختلف (( :Aچیتی صدری :B ،سفید
دانشکده :C ،چیتی  :D ،Ksچیتی خمین :E ،سفید درسا :F ،قرمز صیاد :G ،سفید دهقان :H ،قرمز گلی :I ،چیتی عراقی :J ،قرمز دهقان،
 :Kقرمز اختر :L ،سفید پاک :M ،چیتی تالش :N ،قرمز درخشان :O ،سفید شکوفا :P ،قرمز ناز)  :T1شاهد سالم :T2 ،شاهد آلوده به
ویروس :T3 ،بوتههای تیمارشده با  :T4 ،VUPF5بوتههای تیمارشده با  :T5 ،ΔVUPF5بوتههای تیمارشده با سویۀ )CHA0

در آزمون بررسی غلظت کلروفیل کل مشاهده شد
که  BYMVدر هفت ژنوتیپ (سفید درسا ،سفید
دهقان ،قرمز گلی ،قرمز اختر ،قرمز درخشان ،چیتی
عراقی و چیتی تالش) باعث کاهش معنادار میزان
غلظت کلروفیل کل نسبت به شاهد سالم شده است.
افزایش معنادار غلظت کلروفیل کل نسبت به شاهد
آلوده به ویروس ،در دو ژنوتیپ تیمارشده با سویۀ

( VUPF5سفید درسا و چیتی  ،)Ksهفت ژنوتیپ
تیمارشده با سویۀ ( ΔVUPF5سفید درسا ،قرمز صیاد،
سفید دهقان ،چیتی عراقی ،قرمز اختر ،چیتی تالش و
قرمز درخشان) و در شش ژنوتیپ تیمارشده با سویۀ
( CHA0سفید درسا ،قرمز صیاد ،چیتی  ،Ksچیتی
عراقی ،قرمز اختر ،چیتی تالش) مشاهده شد و سویۀ
 ΔVUPF5بهترین عملکرد را داشت (شکل .)9
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شکل  .9مقایسۀ پارامتر غلظت کلروفیل کل در ژنوتیپهای مختلف لوبیای معمولی در تیمارهای مختلف (( :Aچیتی صدری :B ،سفید
دانشکده :C ،چیتی  :D ،Ksچیتی خمین :E ،سفید درسا :F ،قرمز صیاد :G ،سفید دهقان :H ،قرمز گلی :I ،چیتی عراقی :J ،قرمز دهقان،
 :Kقرمز اختر :L ،سفید پاک :M ،چیتی تالش :N ،قرمز درخشان :O ،سفید شکوفا :P ،قرمز ناز)  :T1شاهد سالم :T2 ،شاهد آلوده به
ویروس :T3 ،بوتههای تیمارشده با  :T4 ،VUPF5بوتههای تیمارشده با  :T5 ،ΔVUPF5بوتههای تیمارشده با سویۀ )CHA0

در آزمون سنجش میزان کارتنوییدها BYMV ،تنها
باعث کاهش معنادار غلظت کارتنوییدها در سه ژنوتیپ
سفید دهقان ،چیتی عراقی و قرمز درخشان نسبت به
شاهد سالم شد .در بین ژنوتیپهای تیمارشده با سویههای
باکتریایی افزایش معنادار میزان کارتنوییدها نسبت به

شاهد آلوده توسط سویۀ  CHA0در سه ژنوتیپ (قرمز
صیاد ،چیتیعراقی ،چیتیتالش) و توسط سویۀ ΔVUPF5
در شش ژنوتیپ (سفید درسا ،قرمز صیاد ،چیتی عراقی،
چیتی تالش ،سفید دهقان و قرمز درخشان) ایجاد شد.
بهترین عملکرد مربوط به سویۀ  ΔVUPF5بود (شکل .)6

شکل  .6مقایسۀ پارامتر کارتنوییدها در ژنوتیپهای مختلف لوبیای معمولی در تیمارهای مختلف (( :Aچیتی صدری :B ،سفید دانشکده،
 :Cچیتی  :D ،Ksچیتی خمین :E ،سفید درسا :F ،قرمز صیاد :G ،سفید دهقان :H ،قرمز گلی :I ،چیتی عراقی :J ،قرمز دهقان :K ،قرمز
اختر :L ،سفید پاک :M ،چیتی تالش :N ،قرمز درخشان :O ،سفید شکوفا :P ،قرمز ناز)  :T1شاهد سالم :T2 ،شاهد آلوده به ویروس:T3 ،
بوتههای تیمارشده با  :T4 ،VUPF5بوتههای تیمارشده با  :T5 ،ΔVUPF5بوتههای تیمارشده با سویۀ )CHA0

معصومی و همکاران :اثر سه سویۀ  Pseudomonas fluorescensبر کلروفیل ،کارتنویید و ...

اندازهگیری غلظت سه عنصر غذایی روی ،منیزیم و آهن

غلظت عناصر روی ،منیزیم و آهن در ژنوتیپهای تحت
بررسی تیمارهای مختلف ارزیابی شد .مقایسۀ نتایج
غلظت آهن در تیمار  1و  9نشان داد که غلظت آهن در
ژنوتیپهای آلوده به ویروس سفید درسا ،قرمز گلی،
چیتی عراقی ،قرمز درخشان ،سفید شکوفا و قرمز ناز
نسبت به شاهد سالم بهصورت معناداری کاهش یافته
است .سویۀ باکتری  ΔVUPF5 ،VUPF5و CHA0
بهترتیب باعث افزایش معنادار غلظت آهن در یک
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(سفید شکوفا)( 19 ،سفید شکوفا ،چیتی عراقی ،چیتی
 ،Ksسفید درسا ،قرمز صیاد ،قرمز گلی ،قرمز اختر،
سفید پاک ،چیتی تالش ،قرمز درخشان ،سفید
دانشکده ،قرمز ناز و چیتی خمین) و هشت ژنوتیپ
تیمارشده (چیتی  ،Ksسفید درسا ،قرمز صیاد ،قرمز
گلی ،قرمز اختر ،سفید پاک ،چیتی تالش ،قرمز
درخشان) در مقایسه با شاهد آلوده به ویروس شدند .در
بین سویههای باکتری تحت بررسی ،سویۀ ΔVUPF5
بهترین عملکرد را داشت (شکل .)5

شکل  .5مقایسۀ پارامتر غلظت آهن در ژنوتیپهای مختلف لوبیای معمولی در تیمارهای مختلف (( :Aچیتی صدری :B ،سفید دانشکده،
 :Cچیتی  :D ،Ksچیتی خمین :E ،سفید درسا :F ،قرمز صیاد :G ،سفید دهقان :H ،قرمز گلی :I ،چیتی عراقی :J ،قرمز دهقان :K ،قرمز
اختر :L ،سفید پاک :M ،چیتی تالش :N ،قرمز درخشان :O ،سفید شکوفا :P ،قرمز ناز)  :T1شاهد سالم :T2 ،شاهد آلوده به ویروس:T3 ،
بوتههای تیمارشده با  :T4 ،VUPF5بوتههای تیمارشده با  :T5 ،ΔVUPF5بوتههای تیمارشده با سویۀ )CHA0

نتایج مقایسۀ غلظت منیزیم در ژنوتیپهای شاهد
سالم و شاهد آلوده نشان داد که ویروس موزاییک زرد
لوبیا باعث کاهش معنادار غلظت منیزیم در همۀ
ژنوتیپهای تحت بررسی بهجز ژنوتیپ قرمز گلی و
چیتی تالش نسبت به شاهد سالم شده است .مقایسۀ
نتایج این پارامتر در شاهد آلوده به ویروس و
ژنوتیپهای تیمارشده با سویههای باکتریایی (تیمارهای

 6 ،9و  )5نشان داد که سویۀ  VUPF5در هشت
ژنوتیپ تیمارشده (چیتی صدری ،چیتی  ،KSچیتی
خمین ،سفید درسا ،سفید دهقان ،قرمز اختر ،سفید
پاک و قرمز درخشان) ،سویههای  ΔVUPF5و CHA0
در همۀ ژنوتیپهای تیمارشدة تحت بررسی باعث
افزایش معنادار غلظت منیزیم نسبت به شاهد آلوده
شدهاند (شکل .)4
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شکل  .4مقایسۀ پارامتر غلظت منیزیم در ژنوتیپهای مختلف لوبیای معمولی در تیمارهای مختلف (( :Aچیتی صدری :B ،سفید
دانشکده :C ،چیتی  :D ،Ksچیتی خمین :E ،سفید درسا :F ،قرمز صیاد :G ،سفید دهقان :H ،قرمز گلی :I ،چیتی عراقی :J ،قرمز دهقان،
 :Kقرمز اختر :L ،سفید پاک :M ،چیتی تالش :N ،قرمز درخشان :O ،سفید شکوفا :P ،قرمز ناز)  :T1شاهد سالم :T2 ،شاهد آلوده به
ویروس :T3 ،بوتههای تیمارشده با  :T4 ،VUPF5بوتههای تیمارشده با  :T5 ،ΔVUPF5بوتههای تیمارشده با سویۀ )CHA0

در آزمون بررسی میزان غلظت روی مشاهده شد که
در همۀ ژنوتیپهای آلوده به ویروس بهجز پنج ژنوتیپ
(چیتی  ،Ksچیتی خمین ،قرمز صیاد ،سفید پاک و چیتی
تالش) میزان غلظت این عنصر در مقایسه با شاهد سالم
بهطور معناداری کاهش یافته است .در بین ژنوتیپهای
تیمارشده با سویههای باکتریایی افزایش معنادار غلظت
روی نسبت به شاهد آلوده توسط سویۀ  VUPF5در شش
ژنوتیپ (چیتی صدری ،سفید دانشکده ،سفید درسا ،سفید
دهقان ،قرمز اختر و قرمز دهاقان) ،سویۀ  ΔVUPF5در
 16ژنوتیپ (چیتی صدری ،سفید دانشکده ،سفید درسا،
سفید دهقان ،قرمز اختر ،قرمز دهاقان ،چیتی خمین ،قرمز
صیاد ،قرمز گلی ،چیتی عراقی ،چیتی تالش ،قرمز
درخشان ،سفید شکوفا و قرمز ناز) و سویۀ  CHA0در 15
ژنوتیپ (چیتی صدری ،سفید دانشکده ،سفید درسا ،سفید
دهقان ،قرمز اختر ،چیتی خمین ،قرمز صیاد ،قرمز گلی،
چیتی عراقی ،چیتی تالش ،قرمز درخشان ،سفید شکوفا،
قرمز ناز ،چیتی  KSو سفید پاک) مشاهده شد (شکل .)0
با توجه به نتایج مقایسۀ شاهد سالم و شاهد آلوده
به ویروس در بیشتر ژنوتیپها ،ویروس موزاییک زرد

لوبیا باعث کاهش میزان پارامترهای تحت بررسی
(کلروفیل ،کارتنویید و عناصر غذایی روی ،آهن و منیزیم)
شده است .این نتایج با تحقیقات  (2012) Jonesروی
تأثیر ویروس موزاییک زرد لوبیا بر گیاهان محک کار
میکرد مطابقت دارد.
در این پژوهش سویههای باکتریایی بهکاررفته بهویژه
 ΔVUPF5و  ،CHA0توانستند در بیشتر ژنوتیپهای
آلوده به ویروس تیمارشده با این سویهها باعث افزایش
میزان کارتنوییدها ،کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل نسبت به
ژنوتیپهای آلوده به  BYMVشوند .در برخی ژنوتیپها
میزان پارامترهای اندازهگیریشده حتی نسبت به شاهد
سالم نیز افزایش پیدا کرده بود.
در آزمونهای بررسی غلظت عناصر غذایی نیز
سویههای باکتری تحت بررسی توانستند نسبت به شاهد
آلوده به ویروس در بیشتر ژنوتیپهای تیمارشده باعث
افزایش غلظت عناصر شوند که در این بین سویۀ ΔVUPF
و  CHA0اثر بیشتری نسبت به سویۀ  VUPFداشتند.
نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش Elbardy et al.
مطابقت دارد .در پژوهش مذکور سویۀ  FB11باکتری

معصومی و همکاران :اثر سه سویۀ  Pseudomonas fluorescensبر کلروفیل ،کارتنویید و ...

 P. fluorescensتوانسته بود باعث تقویت و رشد
گیاهان آلوده به  BYMVشود.
بیشتر متابولیستهای ثانویه که نقش مهمی در
بیوکنترل دارند ،تحت سیستم تنظیمی GacS/GacA
بیان میشوند ( .)Heeb & Haas, 2001در برخی موارد
در اثر جهشهایی که در این سیستم تنظیمی اتفاق
میافتد ،تولید متابولیتهای ثانویه مختل میشود و از
آنجا که تولید سیدروفور تحت کنترل این سیستم
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تنظیمی نیست ،در باکتریهای موتانت ،سیدروفور
زیادی تولید میشود .به نظر میرسد سویههای
باکتریایی انتخابی از طریق مکانیسمهای غیرمستقیم از
قبیل تولید سیدروفور میتوانند باعث افزایش سطح
جذب آهن ،منیزیم و روی توسط گیاه شوند .در این
میان سویۀ موتانت  ΔVUPFکه احتماالً سیدروفور
بیشتری تولید میکند ،در جذب آهن نقش فعالتری
دارد (.)Lagzian et al., 2013

شکل  .0مقایسۀ پارامتر غلظت روی در ژنوتیپهای مختلف لوبیای معمولی در تیمارهای مختلف (( :Aچیتی صدری :B ،سفید دانشکده،
 :Cچیتی  :D ،Ksچیتی خمین :E ،سفید درسا :F ،قرمز صیاد :G ،سفید دهقان :H ،قرمز گلی :I ،چیتی عراقی :J ،قرمز دهقان :K ،قرمز
اختر :L ،سفید پاک :M ،چیتی تالش :N ،قرمز درخشان :O ،سفید شکوفا :P ،قرمز ناز)  :T1شاهد سالم :T2 ،شاهد آلوده به ویروس:T3 ،
بوتههای تیمارشده با  :T4 ،VUPF5بوتههای تیمارشده با  :T5 ،ΔVUPF5بوتههای تیمارشده با سویۀ )CHA0

کلروفیل مهمترین رنگیزة فتوسنتزی در گیاه محسوب
میشود که نقش فیزیولوژیک گوناگونی در گیاه ایفا
میکند و از نظر جذب و بهکارگیری انرژی نورانی در
فتوسنتز نقش اساسی و اولیه دارد .بنابراین هر گونه تأثیر
روی کلروفیل بهطور مستقیم بر فتوسنتز نیز تأثیر دارد.
سه عنصر آهن ،روی و منیزیم نقش مهمی در ساختار
کلروفیل دارند .آهن در سنتز کلروفیل ،ساختار کمپلکس
سیتوکروم ،انتقال الکترون در زنجیرة انتقال الکترون،
ساختار فرودوکسین و در تولید مجدد ریبولوز بیس
فسفات نقش دارد .منیزیم و روی نیز به عنوان دو عنصر
اساسی در ساختار کلروفیل حضور دارد و نقش مهمی در
فعالیت چندین آنزیم و تشکیل کلروفیل ایفا میکنند

( .)Khosh-Goftarmanesh, 2007بنابراین به نظر میرسد
در پژوهش حاضر سویههای باکتریایی بهکاررفته با افزایش
جذب عناصر تشکیلدهنده در ساخت کلروفیل باعث
افزایش غلظت کلروفیل و در نتیجه افزایش راندمان
فتوسنتز ،تقسیم سلولی و رشد برگ و گیاه میگردند .این
نتایج با پژوهشهای قبلی که روی مکانیسم سیدروفورهای
جنس سودوموناس انجام گرفته است مطابقت دارد
(.)Shippers et al., 1986
نتیجهگیری کلی

لوبیای معمولی به عنوان یک غذای غنی از پروتئین در
بسیاری از کشورها کشت میشود .ویروس موزاییک زرد

1936  بهار و تابستان،1  شمارة،64  دورة،دانش گیاهپزشکی ایران

،با این سویهها باعث افزایش معنادار میزان کلروفیل
 در.کارتنویید و عناصر غذایی نسبت به شاهد آلوده شوند
 بهترین عملکرد را درΔVUPF5  سویۀ،مجموع آزمایشها
 این سویۀ موتانت.افزایش پارامترهای تحت بررسی داشت
 بهوجودVUPSF5  سویۀgacA که از طریق جهش در ژن
 نسبت به سویۀ وحشی خود از لحاظ،آمده است
 بر اساس این.پارامترهای اندازهگیریشده برتری داشت
مشاهدات احتماالً سیدروفور نقش مهمی در بهدست
 بنابراین برخالف،آوردن این نتایج داشته است
 درgacA پژوهشهای پیشین که موتانتهای ژن
سویههای سودوموناس فلورسنت یک بیوکنترل ناموفق در
Lagzian et ( بیمارگرهای قارچی خاکبرد قلمداد میگردد
 در این پژوهش عملکرد موفقی در کاهش،)al., 2013
تأثیرات ویروس بر ژنوتیپهای لوبیای معمولی تحت
.بررسی بهدست آمد
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لوبیا یکی از عوامل مهم در کاهش این محصول بوده که با
توجه به دامنۀ میزبانی وسیع و ناقلین فراوان این بیماری
 امروزه.)Agrios, 2005( ویروسی مدیریت آن مشکل است
)PGPR( با استفاده از برخی عوامل محرک رشد گیاهان
موفقیتهای بسیاری در جهت مدیریت پاتوژنهای
Kaymak, 2011; Glick et al., ( گیاهی حاصل شده است
 باکتریΔVUPF5  وVUPF5 ،CHA0  سویههای.)2012
 در این، محسوب میشوندPGPR  کهP. fluorescens
پژوهش برای مدیریت ویروس موزاییک زرد لوبیا بهکار
 نتایج نشان داد که در بیشتر ژنوتیپهای.گرفته شدند
 باعث کاهش میزانBYMV ،تحت بررسی در این پژوهش
 روی و مس شده است که این، آهن، کارتنویید،کلروفیل
تغییرات بهصورت عالئم موزاییک در گیاه قابل مشاهده
 سویههای باکتریایی ذکرشده، با توجه به نتایج.است
توانستند در اغلب ژنوتیپهای آلوده به ویروس تیمارشده
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