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چکیده
 عامل پوسیدگی طوقه و ریشه آزمون بیماریزایی به دوRhizoctonia solani  برای تعیین سطوح مقاومت رقمهای لوبیا به،در این پژوهش
 به دلیل دارا بودن، سپس حساسترین رقم لوبیا (رقم ناز.روش دیسک برگی در شرایط آزمایشگاه و مایهزنی گیاهچهها در گلخانه انجام شد
( و بررسی برخیNaringenin) ( نارینجنینQuercetin) توجیه اقتصادی) برای ارزیابی امکان القای مقاومت با فالونوئیدهایی نظیر کوئرستین
 میکروگرم بر میلیلیتر) این فالونوئیدها011  تا111(  جهت بررسی تأثیر غلظتهای مختلف.سازوکارهای دخیل در القای مقاومت استفاده شد
 گیاهان تیمارشده و شاهد با قارچ بیمارگر. گیاهچهها با غلظتهای مختلف فالونوئیدها تیمار شدند،R. solani در القاء مقاومت در لوبیا علیه
 نتیجهها نشان دادند که غلظتهای مختلف کوئرستین و نارینجنین در.مایهزنی شدند و شاخص بیماری یک هفته بعد از مایهزنی محاسبه شد
 میکروگرم در میلیلیتر موجب کاهش معنیدار پیشرفت011  تا211  کوئرستین در غلظتهای.کاهش شاخص بیماری تأثیر متفاوتی داشتند
 میکروگرم111  میکروگرم بر میلیلیتر نارینجنین و211  و111  غلظتهای.بیماری شد و بهترین فاصله زمانی بین تیمار و مایهزنی سه روز بود
 سوپراکسید و هیدروژن پراکسید در گیاهچههای، ارزیابی سطوح کالوز.بر میلیلیتر کوئرستین باعث کاهش معنیدار پیشرفت بیماری نشد
 نشان داد که کوئرستین با افزایش سرعت و شدت تولید اینR. solani تیمارشده با کوئرستین در زمانهای مختلف پس از مایهزنی توسط
.ترکیبهای دفاعی موجب القای مقاومت در لوبیا علیه بیمارگر میشود
. نارنجنین، مقاومت القایی، کوئرستین، کالوز، سازوکارهای دفاعی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this research, pathogenicity tests were done using two different methods including inoculation of leaf discs under
laboratory conditions and infecting the seedlings in the greenhouse in order to determine resistance levels of bean cultivars
to Rhizoctonia solani AG4 HG-II, the causal agent of the crown and root rot. Furthermore, the most susceptible bean
cultivar (cv. Naz, because of economic justification) was used to examine the possibility of inducing resistance against the
pathogen, using flavonoids such as quercetin and naringenin and investigate some mechanisms involved in induced
resistance. To study the effects of different concentrations of flavonoids in the induction of resistance in bean against R.
solani, the seedlings were treated with 100 to 400 μg/mL concentrations of flavonoids. The treated and control plants were
inoculated with the pathogen and the disease index was calculated one week following inoculation. Results showed that
various concentrations of quercetin and naringenin had different effects in reducing the disease index. Quercetin at 200 to
400 μg/mL significantly decreased the progression of the disease caused by R. solani in the bean. The best time interval
between treatment and inoculation was 3 days. Naringenin at 100 and 200 μg/mL and quercetin at 100 μg/mL did not
significantly reduce the disease progression. Investigating callose, superoxide, and hydrogen peroxide levels at various time
points after R. solani inoculation in the seedlings pretreated with quercetin revealed that quercetin-induced resistance in bean
against the fungal pathogen via priming the defense components.
Keywords: Callose, defense mechanisms, induced resistance, naringenin, quercetin.
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مقدمه
لوبیای معمولی ( )Phaseolus vulgarisیکی از
حبوبات مهم در جهان است که در بسیاری از کشورها
کشت شده و بهعنوان یکی از مهمترین منابع پروتئینی
محسوب میشود ( .)Gavan et al., 2006یکی از
عواملی که باعث کاهش عملکرد لوبیا میشود بروز
بیماریهای مختلفی است که محصول لوبیا را تحت
تأثیر قرار میدهند .یکی از مهمترین این بیماریها
مرگ گیاهچه و پوسیدگی طوقه و ریشه در اثر قارچ
نکروتروف  Rhizoctonia solaniاست که میتواند
تولید لوبیای معمولی را تا  26درصد کاهش دهد
( Navarrete-Maya et al., 2009; Valentin Torres et
 .)al., 2016وجود لکههای قهوهای مایل به قرمز و
کمی فرورفته بر روی طوقه و ریشه که در اثر پیشرفت
بیماری این لکهها بزرگ شده و به هم میپیوندند از
عالئم ایجادشده توسط قارچ  R. solaniدر گیاه لوبیا
محسوب میشود .این عالئم درنهایت منجر به کاهش
رشد گیاه میشوند و درصورتیکه این زخمها دور ساقه
را فراگیرند ،موجب مرگ گیاه میشوند ( Nerey et al.,
 .)2010به دلیل تنوع ژنتیکی زیاد در جمعیت
رایزوکتونیا ،دامنۀ میزبانی وسیع و بقای طوالنیمدت
آن در خاک ،کنترل این بیمارگر خاکزاد مشکل است
( .)Taheri et al., 2007تاکنون رقمهایی کامالً مقاوم
به این بیمارگر در هیچگونه گیاهی شناخته نشدهاند .از
طرفی اثرات مخرب زیستمحیطی قارچکشها و ظهور
جدایههای مقاوم بیمارگرها به این قارچکشها،
پژوهشها را به سمت روشهای تلفیقی مدیریت
بیماریهای گیاهی سوق میدهند .استفاده از رقمهای
با مقاومت باال و کاربرد مواد زیستی یا شیمیایی جهت
القای واکنشهای دفاعی گیاه از راهبردهای مؤثر در
مدیریت نوین و مؤثر بیماریها هستند.
ترکیبهای القاکنندة مقاومت عمدتاً بهعنوان مواد
زیستی فعال در کنترل بیمارگرهای مختلفی نظیر
Marcucci et al., ( Sclerotinia sclerotiorum
،)Taheri & Tarighi, 2011( R. solani ،)2010
،)Jan et al., 2012( Peronospora parasitica
 )Boubakri et al., 2013( Plasmopara viticolaو
 )Finiti et al., 2014( Botrytis cinereaمؤثر هستند.

فالونوئیدها از ترکیبهای فعالکنندة سامانۀ دفاعی
گیاهان بوده ) (Yang et al., 2016که در گروه
ترکیبهای فنلی طبقهبندی میشوند .تاکنون بیش از
 8666فالونوئید شناخته شده است .نقش ترکیبهای
فنلی از سالها قبل در مقاومت گیاهان به عوامل
بیماریزای گیاهی مورد توجه قرارگرفته است
( .)Samanta et al., 2011کاربرد برونزاد کوئرستین
منجر به کاهش لکههای موضعی در بیماری لکه
حلقوی گوجهفرنگی شد .ساکورانتین نیز که یکی از
مشتقات متیل اتری نارینجنین است که در مقاومت
گیاهان برنج علیه آلودگی به قارچ عامل بیماری
بالست دخیل است (.)Madhuri & Reddy, 1999
همچنین  )2010( Jia et al.گزارش نمودند که
کوئرستین باعث القای سازوکارهای دفاعی در گیاه
آرابیدوپسیس در برابر آلودگی باکتری Pseudomonas
 syringae pv. tomato DC3000میشود .تولید
گونههای فعال اکسیژن (نظیر هیدروژن پراکسید،
سوپراکسید و رادیکال هیدروکسیل) و تجمع کالوز از
مهمترین پاسخهای دفاعی گیاهان در برابر حمله
بیمارگر هستند که عمدتاً در محل نفوذ بیمارگر
مشاهده میشوند .در برهمکنش گیاهان و بیمارگرهای
نکروتروف نظیر قارچ خاکزاد  R. solaniتجمع این
ترکیبهای دفاعی در بافتهای گیاه پس از آلودگی به
بیمارگر موجب کاهش پیشرفت بیماری و محدود
شدن توسعۀ قارچ بیمارگر میشود ( & Noorbakhsh
 .)Taheri, 2016همچنین برخی از ترکیبهای
القاکنندة مقاومت با تحریک بافتهای گیاهی به تولید
این مواد دفاعی سبب افزایش سطح مقاومت گیاه در
برابر تنشهای ناشی از عوامل زنده و غیرزنده میشوند
( .)Ton & Mauch-Mani, 2004; Ton et al., 2009با
توجه به اینکه برخی ترکیبهای فالونوئیدی با القای
مقاومت در گیاهان ،باعث کاهش توسعۀ بیماری
شدهاند و تاکنون گزارشهای متعددی در مورد ارتباط
مقاومت گیاهان با تغییر در واکنشهای دفاعی گیاه
ازجمله تغییر در تولید گونههای فعال اکسیژن و تجمع
کالوز وجود دارد ( Sewelam et al., 2016; Khaledi et
 ،)al., 2017در پژوهش حاضر امکان القای مقاومت
علیه پوسیدگی طوقه و ریشۀ لوبیا ناشی از قارچ
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 R. solaniبا کاربرد دو فالونوئید کوئرستین و
نارنجنین و همچنین برخی از سازوکارهای دخیل در
بروز واکنش مقاومت بررسی شد.
مواد و روشها
آزمون بیماریزایی و تعیین حساسیت رقمهای لوبیا
قرمز به R. solani

جدایۀ  R. solani AG4 HG-IIاز کلکسیون قارچ گروه
گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
مشهد تهیه و روی محیط کشت  PDAنگهداری شد.
برای تهیه مایۀ تلقیح قارچ  ،R. solaniدر سطح تشتک
پتری محتوی محیط کشت  PDAمقدار  72گرم بذر
گندم استریل پخش شد و با افزودن قطعۀ میسیلیومی
به قطر  6/2سانتیمتر در مرکز تشتک پتری به مدت
هفت روز در دمای  28درجۀ سلسیوس بذرها توسط
قارچ بیمارگر کلونیزه شدند ( Misava & Kuninaga,
 .)2010گندمهایی که بر روی محیط کشت  PDAفاقد
قارچ قرار داده شده بودند ،بهعنوان کنترل منفی در
آزمون بیماریزایی استفاده شدند.
در این بررسی از چهار رقم لوبیا قرمز به نامهای
صیاد ،گلی ،ناز ،اختر تهیهشده از مرکز تحقیقات لوبیای
خمین استفاده شد .بذرها ابتدا با هیپوکلریت سدیم یک
درصد به مدت یک دقیقه ضدعفونی سطحی شده ،سپس
سه بار با آب مقطر استریل شسته شدند .بذرهای فوق
روی کاغذ صافی استریل مرطوب در پتری قرار داده شده
و در محلی تاریک در دمای اتاق به مدت سه روز
نگهداری شدند .بذرهای لوبیا بعد از سه روز در خاک
معمولی با ماسه و خاکبرگ به نسبت ( )7:7:7که قبالً
دو بار به فاصله یک روز در دمای  727درجۀ سلسیوس
به مدت یک ساعت اتوکالو شده بود ،کشت شدند .کشت
در گلدانهایی به ابعاد  22×72×2سانتیمتر و به فاصله
سه سانتیمتر از یکدیگر در دو ردیف انجام شد .گلدانها
در شرایط نوری  72ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی و
درجه حرارت  22±2درجۀ سلسیوس روزانه و 78±2
درجۀ سلسیوس شبانه در گلخانه قرار گرفتند.
برای ارزیابی مقاومت چهار رقم لوبیا قرمز به قارچ
بیمارگر از دو روش مایهزنی دیسکهای برگی (در شرایط
آزمایشگاه) و مایهزنی گیاهچهها (در گلخانه) استفاده شد.
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در آزمون دیسک برگی ،با استفاده از چوبپنبه سوراخکن
دیسکهایی دایرهای شکل به قطر دو سانتیمتر از
برگهای گیاهان لوبیای یکهفتهای تهیه شد .هر یک از
این دیسکها به قطر  6/2سانتیمتر روی یک الم
شیشهای داخل پتری حاوی کاغذ صافی مرطوب قرار
گرفت .یک دیسک میسیلیومی از قارچ بیمارگر به قطر در
مرکز هر یک از دیسکهای برگی قرار داده شد.
تشتکهای پتری در شرایط آزمایشگاه ( 22درجۀ
سلسیوس؛  72ساعت روشنایی و  72ساعت تاریکی)
نگهداری و عالئم چهار روز بعد از تلقیح بررسی شدند
( .)Taheri & Tarighi, 2011در آزمون بیماریزایی بر
روی دیسک برگی شاخص بیماری محاسبه شد .شدت
بیماری برحسب درصد سطح بافت آلوده با پنج درجه
دستهبندی شد =6( :نبود آلودگی،%22-7 =7 ،
 %12-27=9 ،%26-22 =2و  .)%766-12 =9سپس
شاخص بیماری با استفاده از معادلۀ زیر محاسبه شد
(:)Taheri & Tarighi, 2010
شاخص بیماری
DI = [(0n0+1n1+2n2+3n3+4n4)/4N] ×100

 :n0تعداد بوته با درجۀ  6آلودگی؛  :n1تعداد
دیسک برگی با درجۀ یک آلودگی؛  :n2تعداد دیسک
برگی با درجۀ دو آلودگی؛  :n3تعداد دیسک برگی با
درجۀ سه آلودگی؛  :n4تعداد دیسک برگی با درجۀ
چهار آلودگی؛  :Nتعداد کل دیسکهای برگی هستند.
برای بررسی شدت بروز بیماری پوسیدگی ریشه و
طوقه ناشی از قارچ  R. solaniروی گیاهچههای رقمهای
مختلف لوبیا قرمز از روش ) D’aes et al. (2011با اندکی
تغییر استفاده شد .چهار هفته پس از سبز شدن
گیاهچهها مایۀ تلقیح تهیهشده به وسط ردیفها با فاصله
سه سانتیمتر از گیاهچهها درون شیارها برای هر گلدان
 26عدد بذر گندم آلوده به رایزوکتونیا قرار داده شد .برای
حفظ رطوبت ،گلدانها داخل شاسی پالستیکی با رطوبت
باال نگهداری شدند .پیشرفت عالئم یک هفته بعد از
تلقیح قارچ بررسی شد و ارزیابی شدت بیماری با محاسبه
میانگین طول زخم برای هر رقم انجام شد ( & Taheri
.Tarighi, 2010; Nikraftar et al., 2013; Singh et al.,
 .)2002درنهایت مجدداً عامل بیماری از گیاهچههای
آلوده جداسازی شد.
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بررسی اثر فالونوئیدها در القای مقاومت در گیاهان
لوبیا قرمز علیه قارچ R. solani

تاکنون درزمینۀ القای مقاومت در لوبیا قرمز به کمک
فالونوئیدها پژوهشی صورت نگرفته است .برای ارزیابی
امکان القای مقاومت در لوبیا قرمز علیه قارچ
 R. solaniاز دو فالونوئید کوئرستین و نارینجنین در
غلظتهای  966 ،266 ،766و  966میکروگرم بر
میلیلیتر استفاده شد ( .)Jia et al., 2010در این
بخش از پژوهش از رقم ناز بهعنوان حساسترین رقم
لوبیا قرمز به بیماری رایزوکتونیایی پوسیدگی ریشه و
طوقه استفاده شد .بذرهای ضدعفونیشدة این رقم در
پتریهای حاوی کاغذ صافی استریل با رطوبت نسبی
 42درصد در انکوباتور با دمای  28درجۀ سلسیوس به
مدت سه روز خیسانده شدند .سپس پنج عدد بذر
جوانهزده در گلدانهای به قطر  26سانتیمتر حاوی
خاک رس ،ماسه ،خاکبرگ به نسبت مساوی و تحت
شرایط گلخانه شامل دمای  28±2درجۀ سلسیوس و
شرایط نوری  72ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی
در شبانهروز ،کشت شدند .کوئرستین و نارینجنین
خریداریشده از شرکت سیگما در آب مقطر استریل
حاوی  6/9درصد دی متیل سولفوکساید ( Dimethyl
 )sulfoxide; DMSOحل شده ،سپس به هر محلول
حاوی فالونوئید  6/2درصد توئین  26اضافه شد و
فالونوئیدها در غلظتهای مذکور بر روی گیاهچههای
چهارهفتهای محلولپاشی شدند .سپس مایهزنی
قارچ بیمارگر انجام شد .گیاهان شاهد با آب مقطر
استریل حاوی  6/9درصد  DMSOو  6/2درصد توئین
 26محلولپاشی شدند .بهترین مادة القاکنندة مقاومت
با مؤثرترین غلظت (کوئرستین با غلظت 266
میکروگرم بر میلیلیتر) در آزمون انجامشده در شرایط
گلخانه برای استفاده در سایر آزمایشها انتخاب شد.
برای تعیین بهترین فاصله زمانی بین تیمار گیاهان با
کوئرستین و تلقیح بیمارگر جهت بروز بیشترین
میزان القای مقاومت ،گیاهچههای لوبیا در فاصلههای
زمانی یک ،سه و پنج روز قبل از تلقیح با این
ماده تیمار شدند .عالئم بیماری هفت روز پس از
مایهزنی بررسی و میزان پیشرفت بیماری با
تعیین میانگین طول زخم ارزیابی شد ( & Taheri

.Tarighi, 2010; Nikraftar et al., 2013; Singh et
.)al., 2002
اثر مواد فالونوئیدی بر رشد عامل بیماریزا

جدایۀ قارچی مورداستفاده در این پژوهش روی محیط
کشت  PDAحاوی غلظتهای مختلف کوئرستین و
نارینجنین شامل  966 ،266 ،766و  966میکروگرم بر
میلیلیتر کشت شد تا تأثیر این فالونوئیدها بر رشد
رویشی قارچ ارزیابی شود .شش روز پس از رشد
 R. solaniدر انکوباتور  28درجۀ سلسیوس ،قطر پرگنه
اندازهگیری شد .در این آزمایش ،برای هر غلظت شش
تکرار در نظر گرفته شد و آزمایش دو بار تکرار شد.
بررسی احتمال بروز مرگ سلولی در اثر کاربرد
کوئرستین

جهت ردیابی مرگ سلولی ،گیاهان لوبیا با کوئرستین
در غلظتهای مختلف ( 766تا  966میکروگرم بر
میلیلیتر) محلولپاشی شده و چهار روز پس از تیمار
با این ماده از نظر بروز مرگ سلولی احتمالی ارزیابی
شدند .گیاه تیمارنشده و مایهزنیشده با قارچ
نکروتروف ( R. solaniکه سبب بروز مرگ سلولی در
گیاه میشود) بهعنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شد.
رنگآمیزی با تریپان بلو جهت ردیابی میکروسکوپی
مرگ سلولی انجام شد (.)Yin et al., 2000
بررسی سازوکارهای سلولی دخیل در مقاومت القایی
ناشی از کوئرستین
ردیابی هیدروژن پراکسید.

بهمنظور بررسی تجمع هیدروژن پراکسید ،رنگآمیزی
دیسکهای برگی با دیآمینوبنزیدین (3,3'-
 )Diaminobenzidine; DABانجام شد (Thordal-
 .)Christensen et al., 1997مشاهدهها در زمانهای
مختلف بعد از تلقیح انجام گرفت .دیسکهای برگی
لوبیا آلوده به قارچ رایزوکتونیا در محلول یک میلیگرم
بر میلیلیتر  AB-HClقرار گرفتند .پلیمراسیون DAB
در محل تجمع پراکسیداز و هیدروژن پراکسید منجر
به ایجاد رنگ قهوهای میشود که با میکروسکوپ نوری
قابل مشاهده است (.)Asselbergh et al., 2007
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ردیابی سوپراکسید

واکنش نیتروبلوتترازولیوم کلرید (
 )tetrazolium chloride; NBTبا رادیکال سوپراکسید،
تغییر رنگ محل تجمع رادیکال سوپراکسید به
آبیرنگ است که به راحتی توسط میکروسکوپ نوری
قابل مشاهده است .بررسی تغییر رنگ به روش شرح
دادهشده توسط  )1989( Adám et al.و روش
 )1998( Schrauder et al.با کمی تغییر انجام شد.
قطعههای برگی در زمانهای مختلف بعد از مایهزنی
در مخلوط واکنش شامل  6/62 NBTدرصد ،بافر
 26 HEPPESمیلیموالر ،سدیمآزید  76میلیموالر به
مدت  96دقیقه قرار گرفتند .سپس دیسکها خارج و
به گلیسرول:اتانول خالص به نسبت  4:7منتقل شدند
تا به کمک اتانول برگ بیرنگ شود .سپس برگها
برای آنالیز میکروسکوپی استفاده شدند.
Nitro blue

بررسی رسوب کالوز

جهت ارزیابی رسوب کالوز در تعامل لوبیا قرمز-
 R. solaniتیمارشده با کوئرستین از روش & Ton
 )2005( Mauch-Maniاستفاده شد .بهطور مختصر،
برگها به مدت  29ساعت در اتانول  48درصد
بهمنظور رنگبری نگهداری شدند .سپس در بافر
فسفات  6/61موالر ( )pH 4آبشویی شدند و به مدت
یک تا دو ساعت در بافر فسفات حاوی آنیلین بلو
 6/67درصد قرار داده شدند .رسوب کالوز توسط
میکروسکوپ فلورسنت با فیلتر  UVمشاهده شد.
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مقاومت کاملی به بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه
و طوقه از خود نشان ندادند .رقمهای لوبیای قرمز اختر،
گلی و صیاد به این بیماری نسبتاً مقاوم بودند و تفاوت
معنیداری در سطوح مقاومت آنها به قارچ بیمارگر
مشاهده نشد .نتیجههای حاصل از ارزیابی مقاومت رقمها
به قارچ بیمارگر در هر دو آزمون انجامشده با استفاده از
دیسکهای برگی و گیاهچه مشابه و تأییدکننده یکدیگر
بود (شکل  .)7گزارشهایی که از ارزیابی مقاومت
رقمهای لوبیا به رایزوکتونیا در ایران وجود دارد با
نتیجههای این پژوهش همخوانی دارند .حساسیت رقم ناز
و مقاومت نسبی رقمهای صیاد و گلی که قبالً نسبت به
قارچ رایزوکتونیا گزارش شده بود ( Bahluli & Kashani,
 )2011در این پژوهش نیز تأیید شد .بهطورکلی تاکنون
مقاومت کامل به جدایههای قارچ  R. solaniدر هیچگونه
گیاهی گزارش نشده است و مقاومت انواع گیاهان تکلپه
و دولپه به این بیمارگر از نوع مقاومت نسبی است
( ;Nikraftar et al., 2013; Taheri & Tarighi, 2010
 )Nerey et al., 2010که تأییدکنندة نتیجههای
بهدستآمده در این پژوهش است؛ بنابراین استفاده از
رقمهای نسبتاً مقاوم به همراه سایر تدابیر مدیریت
بیماری نظیر کاربرد مواد محرک واکنشهای دفاعی گیاه،
میتواند روشی بسیار مؤثر برای حفاظت از گیاهان میزبان
در برابر بیمارگر و کاهش شدت توسعۀ بیماریهای
مخرب ناشی از این قارچ خاکزاد باشد.
القای مقاومت در گیاه لوبیا علیه  R. solaniبا کاربرد
فالونوئیدها

نتایج و بحث
ارزیابی مقاومت رقمهای لوبیا قرمز به قارچ
نکروتروف R. solani

در بین رقمهای موردبررسی در این پژوهش ،رقم اختر با
شاخص بیماری  92/1مقاومترین و ناز با شاخص بیماری
 82/79حساسترین رقم بودند (شکل  .)7-Aبا توجه به
نتیجههای تجزیهوتحلیل آماری ،در هر دو آزمون
انجامشده بر روی دیسکهای برگی (شکل  )7-Aو
گیاهچههای لوبیا قرمز (شکل  )7-Bبین رقم ناز و سایر
رقمها از نظر شاخص بیماری اختالف معنیداری وجود
داشت .هیچیک از رقمهای مورد آزمایش در این بررسی

نتیجههای حاصل از بررسی اثر غلظتهای مختلف
مواد فالونوئیدی موردآزمایش جهت القای مقاومت در
لوبیا قرمز علیه  R. solaniنشان داد که غلظتهای
 766و  266میکروگرم بر میلیلیتر نارینجنین و 766
میکروگرم بر میلیلیتر کوئرستین باعث کاهش
معنیدار شدت بیماری در مقایسه با شاهد نشدند.
غلظتهای  266تا  966میکروگرم بر میلیلیتر
کوئرستین باعث کاهش معنیدار طول زخم ایجادشده
توسط  R. solaniدر لوبیا شدند (شکل  .)2نتیجههای
بهدستآمده نشانگر این هستند که غلظت 266
میکروگرم بر میلیلیتر از کوئرستین کمترین غلظت
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نتیجههای آزمایشهای گلخانهای بررسی فاصلههای
زمانی مختلف بین تیمار و مایهزنی بیمارگر هم
نشاندهندة بهترین اثر حفاظتی کوئرستین علیه
 R. solaniو کاهش معنیدار طول زخم در فاصلۀ زمانی
سه روز بین تیمار و مایهزنی بود .گیاهانی که سه روز قبل
از مایهزنی با کوئرستین تیمار شده بودند نسبت به
گیاهانی که یک و پنج روز قبل تیمار شده بودند ،طول
زخم کمتری داشتند (شکل )9؛ بنابراین بعد از تیمار
گیاهان با کوئرستین مدتزمانی الزم است تا این
فالونوئید باعث فعال شدن سامانۀ دفاعی گیاه شود.
بهطور مشابهی ،نتیجههای محلولپاشی Pseudomonas
) syringae pv. tomato (Pstدر زمانهای یک ،سه و پنج
روز پس از تیمار با غلظت  226میکروگرم بر میلیلیتر
کوئرستین نشان داد که در گیاهان شاهد تیمارشده با آب
 92-72ساعت پس از مایهزنی Pst ،در برگهای
آرابیدوپسیس تکثیر میشود ،اما در برگهای تیمارشده با
کوئرستین دو روز پس از آلودگی نرخ رشد  Pstمتوقف
میشود .درحالیکه کوئرستین اثر مستقیم بر روی رشد
 Pstنداشته است (.)Jia et al., 2010

مؤثر برای ایجاد مقاومت در پاتوسیستم رقم ناز لوبیا
قرمز R. solani -است و در آزمایشهای بعدی برای
ارزیابی سازوکارهای سلولی و مولکولی دخیل در ایجاد
مقاومت در این پاتوسیستم از این غلظت استفاده شد.
غلظتهای مختلف از نارینجنین سطح پائینتری از
حفاظت گیاهان را در برابر این عامل بیماریزا نشان
دادند .میانگین طول زخم در گیاهچههای تیمارشده با
کوئرستین  72/26میلیمتر بود که در مقایسه با
گیاهان شاهد (تیمارشده با آب مقطر حاوی  6/9درصد
 DMSOو  6/2درصد توئین  )26کاهش معنیداری
داشت .بر پایۀ نتیجههایسایر پژوهشگران ،گیاهچههای
لوبیای تیمارشده با اتفون به  R. solaniافزایش مقاومت
نشان دادند ) .(Arora & Bajaj, 1985در القای مقاومت
با کاربرد کوئرستین ،گیاهان چهارهفتهای آرابیدوپسیس
تیمارشده با غلظت  226میکروگرم بر میلیلیتر
کوئرستین در برابر Psudomonas syringae pv Tomato
 DC3000مقاومت نشان دادند .اکثر برگهای شاهد (فاقد
تیمار کوئرستین) عالئم بیماری را  26تا  92ساعت پس
از مایهزنی نشان دادند .درحالیکه عالئمی مشابه در
برگهای تیمارشده با کوئرستین  226میکروگرم بر
میلیلیتر و تلقیحشده با بیمارگر دیده نشد ( Jia et al.,
 .)2010تاکنون کاربرد کوئرستین و نارینجنین جهت
القای مقاومت در پاتوسیستم لوبیا قرمزR. solani -
گزارش نشده است و این اولین پژوهش درزمینۀ ارزیابی
امکان القای مقاومت در لوبیا علیه رایزوکتونیا است.

تأثیر کوئرستین بر رشد رویشی قارچ بیمارگر و
گیاهان لوبیا قرمز

غلظتهای مورداستفادة کوئرستین در آزمون القای
مقاومت به محیط کشت  PDAافزوده شدند تا اثر هر
یک از آنها روی رشد قارچ بیمارگر ارزیابی شود.
a

a
)Lesion length (mm
)(B
Red bean cultivars

b

b

Disease index

b

b

b

b

)(A
Red bean cultivars

شکل  .7شاخص بیماری و طول زخم پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از  Rhizoctonia solani AG4 HG-IIدر دیسکهای برگی
) (Aو گیاهچههای ) (Bرقمهای مختلف لوبیا قرمز .خطهای روی ستونها خطای استاندارد ( )± SEرا نشان میدهند .تیمارهایی
که با حرفهای مختلف نشان داده شدهاند دارای اختالف معنیدار با یکدیگر هستند.
Figure 1. Disease index and lesion length of crown and root rot caused by Rhizoctonia solani AG4 HG-II on the leaf
discs of different cultivars of the red bean. Lines on the columns represent the standard error (± SE). Treatments
marked with different letters have significant difference with each other.
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شکل  .2مقایسۀ میانگین طول زخم در گیاهچههای لوبیا قرمز تیمارشده با غلظتهای مختلف کوئرستین و نارینجنین جهت القای
مقاومت علیه  .Rhizoctonia solaniتیمارهایی که با حرفهای مختلف نشان داده شدهاند دارای اختالف معنیدار با یکدیگر
هستند .هر عدد میانگین چهار تکرار است :Q .کوئرستین :N ،نارینجنین.
Figure 2. Comparison between the mean lesion length in red bean seedlings treated with various concentrations of quercetin
and naringenin for induction of resistance against Rhizoctonia solani. Treatments marked with different letters have a
significant difference with each other. Each number is the average of 4 replicates. Q: Quercetin, N: Naringenin.

Lesion length
)(mm

Control

)Days post-treatment (dpt

شکل  .9میانگین طول زخم ناشی از  Rhizoctonia solaniروی گیاهچههای لوبیای تیمارشده با کوئرستین ( 266میکروگرم بر
میلیلیتر) در مقایسه با شاهد در فاصلههای زمانی مختلف بین تیمار و مایهزنی گیاه .هر عدد میانگین چهار تکرار است و حطهای
روی ستونها نشانگر خطای استاندارد ( )±SEهستند .تیمارهایی که با حرفهای مختلف نشان داده شدهاند دارای اختالف
معنیداری با یکدیگرند :Q266 .تیمار کوئرستین با غلظت  266میکروگرم بر میلیلیتر .شاهد :گیاهچههای محلولپاشیشده با آب
مقطر حاوی  6/9درصد  DMSOو  6/2درصد توئین .26
)Figure 3. The mean lesion length caused by Rhizoctonia solani on quercetin-treated bean seedlings (200 μg/mL
compared with the control at different time intervals between treatment and inoculation of plants. Each number is the
average of 4 replicates and the lines (bars) on the columsn are standard errors (± SE). Treatments marked with
different letters have a significant difference with each other. Q200: Quercetin treatment at a concentration of 200
μg/mL. Control: Spray with distilled water containing 0.4% DMSO and 0.5% Tween 20.

هیچیک از غلظتهای مورداستفاده اثر مستقیمی بر
رشد قارچ در محیط کشت نداشتند و موجب کاهش
رشد بیمارگر نشدند .در پژوهشها پیشین سایر
(فالوانون)،
نارینجنین
سمیت
پژوهشگران
دیهیدروکوئرستین ،کامپفرول و کوئرستین روی
بیمارگرهای برنج ارزیابی شد .فعالیت ضدقارچی این
ترکیبها بهوسیلۀ اثرشان روی رشد اسپور و میسیلیوم
 Pyricularia oryzaeاندازهگیری شد .نارینجنین و
کامپفرول اثر بازدارندگی قابلتوجهی در جوانهزنی

اسپور  P. oryzaeنشان دادند .بررسیهای انجامشده
دربارة تأثیر ضدقارچی انواعی از فالونوئیدها علیه
 Fusarium oxysporum f. sp. lycopercisiنشان داد
که فالونوئیدهای مختلف در غلظتهای بسیار کم قادر
به بازدارندگی خفیف رشد قارچ بیمارگر مذکور هستند
) .(Steinkellner & Mammerler, 2007از طرفی
هیچیک از ترکیبهای فالونوئیدی موردپژوهش توانا
به مهار رشد قارچ  Rhizoctonia sp.نبودند
(.)Padmavati et al., 1997
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با توجه به نتیجههای بهدستآمده و گزارشهای
پیشین ظاهراً این قارچ سریعالرشد توانایی سمزدایی
انواعی از فالونوئیدها را دارد ( Padmavati et al.,
 .)1997در ارزیابی اثرات احتمالی گیاهسوزی ناشی
فالونوئیدها با غلظتهای مورداستفاده در گیاهان لوبیا،
گیاهان تیمارشده فاقد هرگونه تغییر در رشد و
وضعیت ظاهری بودند.
بررسی احتمال بروز مرگ سلولی در اثر تیمار برگها
با کوئرستین

جهت بررسی اثر احتمالی کوئرستین در بروز مرگ
سلولی از روش رنگآمیزی تریپان بلو استفاده شد و
نقطههای آبی تیره که در شکل  9با پیکان نشان داده
شدهاند بیانگر مرگ سلولی هستند .برای شاهدی که
مرگ سلولی در آن قابلمشاهده است از رنگآمیزی
دیسک برگی لوبیا چهار روز بعد از مایهزنی با
 R. solaniاستفاده شد .مشابه آنچه در نتیجههای
حاصل از پژوهش  (2011) Jia et al.در بررسی بروز
مرگ سلولی در گیاه آرابیدوپسیس تیمارشده با
کوئرستین بیان شد ،در هیچیک از چهار غلظت
کوئرستین مورداستفاده تغییر رنگ مربوط به مرگ
سلولی مشاهده نشد؛ بنابراین کوئرستین موجب بروز
مرگ سلولی در گیاه لوبیا قرمز نمیشود.
ارزیابی تجمع هیدروژن پراکسید ( )H2O2در گیاه

به دلیل اینکه تولید و تجمع گونههای فعال اکسیژن
Control

Q400 μg/ml

یکی از پاسخهای دفاعی مهم در برهمکنش بیمارگر و
گیاه است ،تجمع  H2O2در محل مایهزنی قارچ با
استفاده از رنگآمیزی  DABبررسی شد DAB .بعد از
تماس با  H2O2و در حضور پراکسیداز سریعاً پلیمریزه
میشود ( )Thordal-Christensen et al., 1997و
رسوب قهوهایرنگی در محل تجمع  H2O2تشکیل
میشود .در دیسک برگی گیاهان مایهزنیشده با
 R. solaniو تیمارشده با کوئرستین  266میکروگرم بر
میلیلیتر و گیاهان شاهد بعد از گذشت  72ساعت از
مایهزنی بیمارگر تجمع  H2O2در بخشهایی که با
هیفهای قارچ  R. solaniدر تماس بودند مشاهده شد.
با گذشت زمان H2O2 ،از محل تماس سلولهای گیاه
با ساختارهای قارچ به دیگر قسمتها منتشر شد و
گسترش یافت.
در برگهای تیمارشده با کوئرستین در زمان 29
ساعت پس از مایهزنی تجمع  H2O2در بافتهای
تیمارشده با کوئرستین نسبت به بافتهای شاهد
افزایش قابلتوجهی داشت و بهصورت پراکنده
مشاهده شد ،در حالی که تا این زمان در بافتهای
شاهد با شیب مالیمی افزایش یافت .میزان تجمع
هیدروژن پراکسید در نمونههای شاهد در زمان 92
ساعت پس از مایهزنی به حداکثر خود رسید ولی در
نمونۀ تیمارشده در همین زمان کاهش نشان داد و
دوباره در  98ساعت پس از مایهزنی افزایش تجمع
 H2O2در گیاهان تیمارشده با کوئرستین مشاهده شد
(شکل .)2

Q300 μg/ml

Q200 μg/ml

Q100 μg/ml

شکل  .9بررسی میکروسکوپی بروز مرگ سلولی ناشی از تیمار برگهای گیاهان لوبیا قرمز با غلظتهای مختلف کوئرستین ( )Qبه
روش رنگآمیزی تریپان بلو .عددهای باالی شکل بیانگر غلظت برحسب میکروگرم بر میلیلیتر هستند .نمونههای شاهد با
 Rhizoctonia solaniمایهزنی شدند .خط نشانه 26 :میکرومتر.
Figure 4. Microscopic evaluation of the cell death caused by leaf treatment of red bean plants with different
concentrations of quercetin (Q) using trypan blue staining method. The numbers presented in the figure indicate the
concentration in µg/ ml. Control samples were inoculated with Rhizoctonia solani. Scale bar: 60 m.

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،94شمارة  ،2پاییز و زمستان 7941
48 hpi

24

36

12

289
0

Quercetin

Control

شکل  .2بررسی تجمع  H2O2به روش رنگآمیزی  DABدر دیسکهای برگی تیمارشده با کوئرستین و نمونههای شاهد در
زمانهای مختلف بعد از مایهزنی  :h .Rhizoctonia solaniهیف قارچ :S ،روزنه :hpi ،ساعت پس از مایهزنی بیمارگر .آزمایش سه
بار با نتیجههای مشابه تکرار شد .خط نشانه 96 :میکرومتر.
Figure 5. Evaluation of H2O2 accumulation in the leaf discs treated with quercetin and control samples at different
times after inoculation by Rhizoctonia solani, using DAB staining method. h: Hypha, S: Stoma, hpi: hour after
inoculation of the pathogen. The experiment was repeated three times, with similar results. Scale bar: 30 m.

بررسیهای بیوشیمیایی ،افزایش میزان  ROSرا در
گیاهان گندم آلوده به  R. solani AG8نشان داد
( .)Foley et al., 2016هیدروژن پراکسید ( )H2O2در
استحکام دیواره سلولی با افزایش پیوندهای پروتئینی،
تجمع ترکیبهای فنلی و پلیمریزاسیون لیگنین
دخالت میکند که از سازوکارهای دفاعی مؤثر علیه
بیمارگرهای بیوتروف و نکروتروف است؛ در نتیجه از
گسترش بیمارگر در بافتهای گیاه جلوگیری میکند
(.)Taheri & Tarighi, 2011

در برهمکنش گوجهفرنگی با  R. solaniنیز بهطور
مشابهی شروع تشکیل  O2-در رقم نسبتاً مقاوم نسبت
به رقم حساس زودتر و شدیدتر مشاهده شده است
()Noorbakhsh & Taheri, 2015؛ بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که تولید سوپراکسید در زمانهای اولیه
پس از تیمار و تلقیح در مقایسه با شاهد بهنوعی
سازوکار مقاومت القایی ایجادشده توسط کوئرستین
است.
ردیابی کالوز

ردیابی آنیون سوپراکسید

در نمونههای تیمارشده با کوئرستین آلوده به
در تمام زمانهای موردبررسی ،رسوب کالوز مشاهده
شد .رسوب کالوز در گیاهان تیمارشده با کوئرستین و
مایهزنی شده در مقایسه با گیاهان تیمار نشده و
مایهزنی شده شدیدتر و زودتر مشاهده شد .با توجه به
تصویرهای میکروسکوپ فلورسنت در زمانهای  72و
 29 hpiدر گیاهان تیمارشده با کوئرستین نقطههای
روشن که نشانگر تولید کالوز هستند قابلمشاهده
بودند .در نمونههای شاهد مقدار کمی کالوز در زمان
 29 hpiدیده شد اما بیشترین تراکم نقطههای روشن
مربوط به تجمع این پلیمر دفاعی در زمان  98 hpiدر
گیاهان شاهد ردیابی شد (شکل .)1
R. solani

قرمزR. solani-

تولید آنیون سوپراکسید در تعامل لوبیا
پیش تیمارشده با کوئرستین بررسی شد .در نمونههای
دیسک برگی تیمارشده با کوئرستین  266میکروگرم بر
میلیلیتر تجمع سریع رنگ آبی که نشانگر تولید
سوپراکسید است ،در زمان  72ساعت پس از مایهزنی
مشاهده شد .این افزایش تا زمان  29 hpiروند صعودی
داشت و از  92 hpiبه بعد کاهش یافت .این در حالی
است که در نمونههای شاهد در  72 hpiمقدار کمی
آنیون سوپراکسید تولید و تا  29 hpiافزایش یافت ،اما در
 92 hpiو  98 hpiتقریبا تجمع این آنیون ناچیز بود
(شکل .)2
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شکل  .2بررسی تولید آنیون سوپراکسید ( )O2-تولیدشده در دیسکهای برگی تیمارشده با کوئرستین و شاهد تیمارشده با آب در
زمانهای مختلف پس از مایهزنی قارچ  Rhizoctonia solaniبه روش رنگآمیزی  .NBTآزمایش سه بار با نتیجههای مشابه تکرار
شد :hpi .ساعت پس از مایهزنی بیمارگر .خط نشانه 26 :میکرومتر.
Figure 6. Evaluation of superoxide anion production (O2-) in the leaf discs treated with quercetin and control samples treated
with water at different times after inoculation by Rhizoctonia solani, using NBT staining method. The experiment was
repeated three times, with similar results. hpi: hour post inoculation of the pathogen. Scale bar: 60 m.
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شکل  .1ردیابی رسوب کالوز به روش رنگآمیزی آنیلین بلو در دیسکهای برگی لوبیا قرمز رقم ناز تیمارشده با کوئرستین و
نمونههای شاهد در زمانهای مختلف پس از مایهزنی قارچ  .Rhizoctonia solaniآزمایش سه بار با نتایج مشابه تکرار شد:hpi .
ساعت پس از مایهزنی بیمارگر .خط نشانه 26 :میکرومتر.
Figure 7. Detection of callose depositionin the leaf discs of red bean cv. Naz, treated with quercetin and control samples at
different time points after inoculation of Rhizoctonia solani, using aniline blue staining method. The experiment was
repeated three times, with similar results. hpi: hour post inoculation of the pathogen. Scale bar: 60 m.

پس از شناسایی بیمارگر ،پاسخهای دفاعی گیاه شاید
از طریق تولید سریع گونههای فعال اکسیژن ،تقویت
دیواره سلولی بهوسیلۀ اکسیداسیون اتصاالت عرضی
اجزای دیواره سلولی و همچنین تشکیل کالوز فعال شود
( .)Abdel-Fattah et al., 2011تجمع کالوز در رقمهای
متحمل گیاه انگور بعد از آلودگی به بیمارگر بیوتروف

عامل بیماری سفیدک کرکی (
 )1997و در رقم نسبتاً مقاوم گوجهفرنگی پس از آلودگی
به قارچ نکروتروف  R. solaniمشاهده شده است
( )Noorbakhsh & Taheri, 2015که نشاندهندة
سازوکارهای دفاعی مشابه گیاهان در برابر بیمارگرهای
دارای سبک زندگی متفاوت است .بررسیها نشان دادهاند
Kortekamp et al.,

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،94شمارة  ،2پاییز و زمستان 7941

که گروههای آناستوموزی ضعیف یا غیر بیماریزای
 Rhizoctonia spp.باعث تشکیل کالوز و ترکیبهای
فنلی در سلولهای گیاه گشته که این واکنشهای دفاعی
موجب کاهش یا توقف رشد قارچ بیمارگر میشوند
( .)Pannecoucque & Höfte, 2009در بررسی القای
مقاومت علیه بیماری سفیدک کرکی انگور با کاربرد
 BABAکمترین میزان اسپورانژیوم در گیاهان تیمارشده
با بتا آمینوبوتیریک اسید ( ;Beta amino butyric acid
 )BABAمشاهده شد .تعداد اسپورانژیومها با افزایش
غلظت بازدارندة کالوز ( )DDGدر گیاهان تیمارشده با
 BABAافزایش یافت که نشانگر نقش کالوز در شدت
آلودگی گیاه به بیمارگر دارد و مؤید یافتههای این
پژوهش است .رسوب کالوز و لیگنینیشدن سلولها از
آلودگی گیاهان تیمارشده با  BABAجلوگیری میکند.
این فرایند بعد از گذشت  29ساعت از زمان مایهزنی
مشاهده شده ودرروزهای بعد افزایش مییابد .در
درمقایسۀ بین گیاهان تیمارشده و شاهد انگور میزان
رسوب کالوز در گیاهان تیمارشده با  BABAبهعنوان
یک القاکنندة مقاومت بیشتر بود ( Hamiduzzaman
 .)& Mauch-Mani, 2005افزایش تجمع کالوز و در
گیاهان آرابیدوپسیس تیمارشده با  226میکروگرم بر
میلیلیتر کوئرستین سه روز قبل از مایهزنی با
) Pseudomonas syringae pv tomato (Pstگزارش
شده است ( )Jia et al., 2010که با یافتههای پژوهش
احاضر همخوانی دارد.
نتیجهگیری
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و ظهور جدایههای مقاوم بیمارگر به این مواد،
پژوهشگران به دنبال یافتن راهبردهای جدید و
روشهای تلفیقی مؤثر برای کنترل بیماریها
هستند ) .(Taheri & Tarighi, 2010یکی از این
روشها استفاده از مواد با منشأ طبیعی یا شیمیایی
القاکنندة مقاومت همچون ترکیبهای فنلی و
فالونوئیدهاست که عالوه بر اینکه خطری برای
محیطزیست ندارند محدودکنندة توسعۀ و
کاهشدهندة خسارت های کمی و کیفی ناشی از
بیماریهای گیاهی هستند ) .(Jia et al., 2010در این
پژوهش از میان رقمهای موردآزمایش رقم ناز بیشترین
حساسیت به بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه و
طوقه را نشان داد و سایر رقمهای دارای مقاومت نسبی
در برابر  R. solaniبودند .بهترین ماده جهت القای
مقاومت و تحریک سازوکارهای دفاعی لوبیا علیه
رایزوکتونیا کوئرستین با غلظت  266میکروگرم بر
میلیلیتر بود ،در حالی که در کاهش رشد R. solani
در محیط کشت و مرگ سلولی در گیاه لوبیا اثر
نداشت .تیمار گیاهان با کوئرستین در غلظت مذکور
منجر به بروز تغییرهای بیوشیمیایی در سلولهای
گیاهان آلوده به بیمارگر نظیر افزایش سرعت و شدت
گونههای فعال اکسیژن و کالوز شد که این تغییرها
مرتبط با افزایش مقاومت گیاه در برابر بیمارگر در اثر
تیمار مذکور است .بهطور کلی استفاده از کوئرستین با
توجه به نتیجههای این پژوهش و گزارشهای
پژوهشگران دیگر میتواند در کنترل بیمارگرهای
نکروتروف و بیوتروف مؤثر باشد و در مدیریت نوین و
پایدار بیماریهای گیاهی استفاده شود.
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