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تاریخدریافت11/22/91:تاریخپذیرش11/20/29:

چکیده
بیماری برقزدگی نخود ناشی از  Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.یکی از مهمترین عوامل محدودکننده
کشت و تولید نخود در بیشتر مناطق دنیا از جمله ایران است .در مطالعه حاضر به منظور شناسایی منابع ژنتیکی
مقاومت ،واکنش  02ژنوتیپ نخود به بیمارگر فوق در سه مرحله رشدی گیاهچهای ،گلدهی و غالفدهی در
شرایط گلخانه ارزیابی شد .نتایج نشان داد که در مرحله غالفدهی ژنوتیپهای مقاوم و حساس با دقت و
اطمینان بیشتری از یکدیگر متمایز میشوند .در این مرحله ،نُه ژنوتیپ در مقابل بیمارگر برقزدگی مقاومت باالئی
نشان دادند .صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی احتمالی درگیر در مقاومت ،شامل میزان کلروفیل ،پرولین،
پروتئین ،قند محلول ،کاتاالز ،پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز اندازهگیری شد .تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه
نشان داد که ژنوتیپهای نخود از نظر صفات کلروفیل  aو کلروفیل کل اختالف معنیداری با یکدیگر دارند.
صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مانند میزان فعالیت آنزیم کاتاالز و پراکسیداز ،پروتئین ،پرولین و قند محلول
تحت تأثیر تنش بیماری قرار گرفت ،اما اثر متقابل تنش و ژنوتیپ فقط برای سطح کاتاالز معنیدار شد.

کلیدواژهها :برقزدگی ،ژنوتیپ مقاوم و حساس ،شدت بیماری ،صفات بیوشیمیایی

مقدمه9

 546کیلوگرم در هکتار،تولید کل آن در کشورمعادل

نخود))Cicer arietinum L.یکی از منابع مهم تغذیه

 215هزارکیلومیباشد.در سطح جهانی ،نخود با سطح

میرود .سطح زیر کشت این محصول در
انسان به شمار 

زیرکشت بیش از 92میلیون هکتار و متوسط تولید 142

ایران حدود  552هزار هکتار بوده و با متوسط عملکرد

کیلوگرم در هکتار به عنوان سومین گیاه مهم از گروه

دبیرتخصصی:دکترمهدیمهرابیکوشکی

22

بهبیمارگربرقزدگیو...

ژنوتیپهاینخود

حسنیانوهمکاران:بررسیواکنشمقاومتیبرخی

میباشد ) .(FAO, 2014کشتنخود بهدلیل
حبوبات 

برنامههای
میباشند (  .)Kavousi et al., 2009


هزینه کمتولید ،سازگاری وسیع آب و هوایی ،استفاده

اصـالحی برای مقاومت نخود به این بیماری بهواسطه

در تناوب گیاهی و توانایی تثبیت نیتروژن اتمسفری،

عدم وجود مقاومت باال در خزانه ژنی اولیه و تنوع

یکی از مهمترین گیاهان لگوم در سیستم کشاورزی

ژنتیکی بیمارگر ،از پیشرفت الزم برخوردار نبوده است

پایدار بهشمار میرود ).(Anonymous, 2000

( .)Dey and Singh, 1993بااینوجود،به نژادگران

عملکردهای پائین نخود عموماً ناشی از از تنشهای

مجموعههای

بااستفادهازمقاومتنسبیقابلدسترسدر

زیستیوغیرزیستیهستند.سالیانهحدود 6/3میلیونتن

ذخایرتوارثی،ارقاممتعددیرابامقاومتمتوسطمعرفی

براثرتنشهایغیرزیستیو حدود 3/8میلیونتندراثر

کردهاند ( Warkentin et al., 2005; Malhotra et


تنشهای زیستی از تولید جهانی نخود کاسته میشود


.)al., 2003دربسیاریازایـنارقـام،بـابـروزپاتوتیـپ

( .)Singh and Saxena, 1993اهداف اصالحی

جدیدبیمارگرویاافزایشقـدرتتهـاجمپاتوتیـپهـای

نخود ،بهدست آوردن ژنوتیپهایی است که دارای

موجود،مقاومتشکسـتهشـدهاسـت (Jayakumar et

عملکرد باال باشند و در مقابل بیماریها مقاومت پایدار

).al., 2005برایمتنوعساختنپایهژنتیکیمقاومـتبـه

داشتهوتنشهایزیستیوغیرزیستیرابهخوبیتحمل

برقزدگیوارتقاءمانـدگاریمقاومـتازطریـقهرمـی



ازبینتنشهایزیستیکه

کنند( .)Rao et al., 2007

کــردن ژندربرنامــههــایاصــالحیبــهمنـابعبیشــتریاز

محصول نخـود را تحت تأثیر قرار میدهند ،برقزدگی

مقاومتدرذخایرتوارثی نخودنیازاست.بنابراینهدف

مخربترینبیمارینخوددرسطحجهاناست( Pande


ازاجرایاینمطالعه،ارزیابیمقاومتارقامتحتکشـت

 .)et al., 2013بیماری برقزدگی نخود یکی از

نخـودنســبتبــهبیمــاریبـرقزدگــیواســتفادهازمنــابع

مهمترین بیماریهای نخود است که عامل آن


نژادیمیباشد.

برنامههای 
به
مقاومتبهبیماریدر 

میباشد .این
  Ascochyta rabiei (pass.) Lab.
بیماریاولینباردرابتدایقرنبیستم ،باشناسائیعامل

مواد و روشها

بیماریزا در پاکستان ،مشاهده شد ،ولی بعداً از اغلب


مواد گیاهی :بذرهای  22ژنوتیپ نخود از مرکز

کشورهای جهان گزارش شده است (.)Batler, 1918

تحقیقات کشاورزی گچساران تهیه گردید .آزمایش به

تالش جهت شناسایی منابع ژنتیکی مقاومت در برابر

صورتفاکتوریلودرقالبطرحکامالتصادفیدرسه

عوامل بیماریزا یکی از اساسیترین مراحل اجرای

تکرارانجامشد.فاکتوراول 22ژنوتیپنخودوفاکتور

برنامههای اصالحی نخود به شمار میرود .وجود ژرم

گیاهچهای ،گلدهی و

دوم سه مرحله رشدی گیاه (

پالسمغنیومتنوعنخودبهعنوانمخزنژنهایمفیددر


غالفدهی) بود .از ژنوتیپ ( Kc-217854رقم بومی


مقابل عوامل بیماریزای مهم همواره مورد توجه بوده

بیونیج) ،به عنوان رقم استاندارد حساس به برقزدگی

است ( .)Bagheri et al., 1997گیاهان در پاسخ به

جهتاطمینانازبروزآلودگیاستفادهگردید.

هایدفاعیپیچیدهایرا

املبیماریزا سازوکار

حملهعو

تهیه سوسپانسیون اسپور بیمارگر :جدایهشماره

فعال میکنند که باعث مقاومت گیاه نسبت به عامل

 94پاتوتیپ  )Udupa et al., 1998) IIIقارچ

میشود ( .)Yasuda et al., 2008واکنش
بیماریزا  


 Ascochyta rabieiبه عنوان بیمارگر پرآزار از بانك

فوق حساسیت ،تجمع موضعی فیتوالکسینها ،ساخت

ملیژنگیاهی(ایـران) تهیهشد .اینجدایه روی محیط

دیواره سلولی ضخیم از سلولز ،پکتین و لیگنین و

عصارهنخود – دکستروز– آگار( )CDA

کشتجامد

فعالسازی مسیر فنیلپروپانوئید از جمله این سازوکارها


9

1- Chickpea Dextrose Agar
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مایهزنی و در شرایط دمایی  98درجـه سانتیگراد و


پس از مشاهده آلودگی در رقم شاهد حساس ،عالیم

تناوب نوری  93ساعت روشنایی 92 -ساعت تاریکی

بیماریرویژنوتیپهادرسهمرحلهگیاهچگی،گلدهی


نگهداریشد .پساز 0تا  92روز رشد ،یكقطعه2/5

و غالفدهی بررسی شد .شدت بیماری براساس درجه

حاشیهی در حال رشد کشت قارچ

سانتیمترمربعی از 


بندی  9تا  1به شرح ذیل تعیین شد ( Singh and

روی  CDAبه داخل ظروف حاوی محیط کشت مایع

 :9 :)Reddy, 1993عدم مشاهده لکه :2 ،نقاط رنگ

مایهزنی شد.
عصاره نخود–دکستروز-بروث (  )CDB9

لکههایمحدود
پریدهکوچكومحدودرویبرگ  :4 ،

سانتیگرادوتناوب
درجه 
ظروفدرشرایطدمایی   22/5

لکههایطویلشدهومحاط
وبیضیشکلرویساقه :3،

نوری  93ساعت روشنایی 92 -ساعت تاریکی ،روی

در دور ساقه :5 ،ترد شدن ساقه در محل سوختگی:6 ،

شیکربادور 952 RPMقرارگرفتند.بعدازسه روز،

هاها
لکه 
شکستگیساقهدرمحلسوختگی:0 ،گسترش 

محیط  CDBحاوی اسپور با عبور از پارچـه ملمـل

بهپائینساقه:8،مرگنسبیگیاهو:1مرگکاملگیاه.

دوالیـه فیلتر و سوسپانسیون حاصله با استفاده از الم

براساسشاخصشدتبیماری درمرحلهغالفدهی،

تعداداسپوردرهرمیلیلیتر)غلظتسنجی

گلبولشمار (


ژنوتیپها در گروههای مقاوم ( 9تا  ،)3متحمل ( )5و


شد(.)Santra et al., 2000

تقسیمبندی شدند )Udupa and

حساس ( 6تا  )1

مایهزنی گیاهـان نخـود :بذرهای  22ژنوتیپ
نخود زراعی پس از شستشو و ضدعفونی سطحی با

.(Weigand, 1997
صفات

اندازهگیری

فیزیولوژیکی

و

هیپوکلریتسدیمبرایجوانهزنیبهظروفپتریمنتقل


مایهزنی ،به منظور ارزیابی
بیوشیمیایی :دو هفته پس از  

سانتیگراد به مدت  38ساعت
و در دمای  25درجه  

نمونهبرداری ازبرگ
صفات فیزیولوژیکیوبیوشیمیایی  ،

نگهداریشدند.ازهرژنوتیپ ،تعداد پنجبذرجوانهزده

گیاهان شاهد و بیمار انجام گردیدوبالفاصله درنیتروژن

درگلدانهایحاویمخلوطخاکسترون،ماسهوپیت


مایعمنجمدوبهفریزر-82درجهمنتقلگردید.

سانتیمتریکشتشدند و
بهنسبت 2:9:9در عمق  2/5

استخراج

و

اندازهگیری

رنگیزههای

در شرایط گلخانه با دمای  22درجـه سانتیگراد

فتوسنتزی :برای اندازهگیری رنگیزههای فتوسنتزی،

نگهداری شدند .سوسپانسیون اسپور (با غلظت 2×925

شاملکلروفیل aو  bوکارتنوئیدها،ازبرگهایتازه

میلیلیتر) با آبپاشهای پالستیکی به طور
اسپور در 

گیاه استفاده شد .بدین منظور  2/9گرم از بافت تر

یکنواخت بر روی گیاهچههای 93روزه نخود اسپری

گیاهیدرداخلهاونچینیبا 92میلیلیتراستون% 82

شدند.عملاسپریتامرحلهریزشاولینقطرهاز سطح

ساییده و محلول حاصل بهطور کامل به لولههای

گلدانها به مدت پنج روز در زیر

برگ ادامه داشت .

سانتریفوژمنتقلگردید.لولههابهمدت92دقیقهبادور

پالستیك به منظور حفظ رطوبت تا  12درصد و دمای

  6222دور در دقیقه سانتریفوژ و مقدار کلروفیل در

درجـهسانتیگرادنگهداریشدندوروزانهسهتاپنج

22

محلولروییصافشدهباکاغذصافیبراساسروش

بارآبپاشیدرزیرپالستیكانجامگرفت وپسازآن


 )1987( Lichtenthalerاندازهگیری شد .طبق این

پوشش پالستیکی برداشته شده و رطوبت گلخانه در

روشبااستفادهازدستگاهاسپکتروفتومترمقدارجذب

سطح  02درصد تنظیم شد .پس از گذشت یك هفته،

نوریمحلولهادرطولموج 635،302و  664نانومتر

عالیم اختصاصی بیماری آشکار شد و دو هفته پس از

قرائت و مقدار کلروفیل  aو  bبراساس روابط زیر

مایهزنی ،گیاهان رقم شاهد حساس کامال از بین رفت.


محاسبهگردید:

1- Chickpea Dextrose Broth

بهبیمارگربرقزدگیو...

ژنوتیپهاینخود

حسنیانوهمکاران:بررسیواکنشمقاومتیبرخی
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)Chlorophyll a = (19.3 * A663 - 0.86 * A645
V/100W
)Chlorophyll b = (19.3 * A645 - 3.6 * A663
V/100W
)Carotenoides = 100(A470) - 3.27(mg chl. a
- 104(mg chl. b)/227
که در آن  A645 ،A663و  A470به ترتیب مقدار

جذبخواندهشدهدرطولموجهای 664و 635و302
نانومتراست.
استخراج و سنجش پرولین :استخراجپرولیناز
برگهاوریشهبااستفادهازروش  Bates et
جوانترین 


 ،)1973( al.صورت گرفت .به این صورت که مقدار
 2/9گرم بافت برگی و ریشهای در پنج
میلیلیترسولفوسالیسیلیك اسید  %4سائیده و همگنای

حاصلازکاغذصافیعبورداده شدوباسرعتrpm
 3222دردمای چهار درجهسانتیگرادبهمدت 92دقیقه
سانتریفیوژ گردید  .در لوله جداگانه دیگری ،به  دو
میلیلیتر معرف ناین
میلیلیتر از عصاره حاصل ،دو  

میلیلیتر اسید اسیتیك گالسیال خالص
هیدرین و دو  
لولهها به مدت یك ساعت در بن ماری
اضافه گردید  .
میلیلیترتولوئنبه
قرارگرفتهوپسازاضافهکردنچهار 
هر کدام از لولهها ،به مدت  95تا 22ثانیه ورتکس
گردیدند .پس از تشکیل دو فاز جداگانه ،فاز باالیی
رنگی،بادقتجداودردستگاهاسپکتروفتومتری،میزان
اندازهگیریشد.
جذبدرطولموج522نانومتر 

نانومتر،مقدارجذبخواندهومیزانقندمحلولنمونهها
بر اساس میلی گرم در هر گرم وزن تر برگ محاسبه
گردید.
استخراج و سنجش پروتئین :استخراج پروتئین
کل از جوانترین برگها و با استفاده از روش
 )1976( Bradfordانجام گرفت .مقدار  2/9گرم از
نمونه برگی با یك میلیلیتر بافر فسفات درون هاون
چینی ساییده و پس از انتقال به میکروتیوب با سرعت
 92222 rpmبه مدت  95دقیقه در دمای چهار درجه
سانتیگراد سانتریفیوژ گردید .از محلول شفاف رویی
 922میکرولیتربرداشتهوبهلولههایآزمایشیکهقبالبه
هرکداممقدارپنجمیلیلیترمعرفبرادفوردریختهشده
بود ،اضافه گردید .پس از گذشت پنج دقیقه از تثبیت
رنگ محلول ،میزان جذب در دمای آزمایشگاه و در
طول موج  515نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
قرائتشد.
سنجش آنزیم کاتاالز :فعالیت سینتیکی آنزیم
کاتاالز با استفاده از روش Chance and Maehly
) (1955همراه با تغییراتی سنجش  شد .به این منظور
 2/5میلیلیتر بافر تریس به همراه  2/4میلیلیتر آب
اکسیژنه با  62میکرولیتر عصاره آنزیمی در حمام یخ
مخلوطشدند.منحنیتغییراتجذبدرطولموج232
نانومتربااستفادهازدستگاهاسپکتروفتومترقرائتشد.

سنجش قند محلول :برای اندازهگیری قندهای

سنجش آنزیم پراکسیداز :برای اندازهگیری

محلولازروش)1992(Irigoyen et al.استفادهشد.

فعالیت کمی پراکسیداز از روش Kar and Mishra

مقدار   2/2گرم از بافت سبز گیاه را به همراه 92

(،)1976بااندکیتغییراتاستفادهگردید.به اینمنظور

لولههای آزمایشدربدارقرار
میلیلیتراتانول%15در  

ابتدامحلولهایبافرتریسیك موالر،آباکسیژنه52


دادهوبهمدتیك ساعتدرحمامبنماریدردمای

میلیموالر و پیروگالل  922میلی موالر تهیه شد .از هر


 82درجه سانتیگراد حرارت داده شد .پس از سرد

میلیلیتر برداشته و محلول
یك از محلولهای فوق  92 ،

میلیلیتر از نمونهها به همراه یك میلیلیتر
شدن ،یك  

حاصلبهحجم922میلیلیتررساندهشدودرنهایت2/5

فنل  2/5درصد و پنج میلیلیتر اسید سولفوریك 18

میلیلیتر از محلول فوقبا  52میکرولیتر عصاره آنزیمی

درصد ترکیب شد .در نهایت با استفاده از دستگاه

مخلوط شد .منحنی تغییرات جذب در طول موج 325

اسپکتروفتومتر مدل  UV-160در طول موج 384

نانومتربااستفادهازدستگاهاسکتروفتومترقرائتگردید.
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سنجش آنزیم پلیفنول اکسیداز :فعالیتآنزیم

روند توسعه بیماری :از  22ژنوتیپ ،نه ژنوتیپ با

پلیفنولاکسیدازباروش ،)1976( Kar and Mishra

شاخص شدت بیماری کمتر از چهار در برابر کلیة

با اندکی تغییرات بررسی شد .برای این منظور 9/5

پاتوتیپها تا حد زیادی مقاوم بودند .سه ژنوتیپ با

میلیلیتر بافر تریس با  2/3میلیلیتر پیروگالل و 2/9


شاخص شدت  پنج عالیم محدودی نشان دادند .اکثر

میلیلیتر عصاره آنزیمی خوب مخلوط و به مدت پنج


ژنوتیپهای مقاوم ،متحمل و تعداد محدودی از

دقیقه در بنماری  25درجه سانتیگراد قرار گرفت.

غالفدهیوارد

ژنوتیپهایحساسبهبیماری،بهمرحله


منحنی تغییرات جذب در طول موج  322نانومتر با

آنها جمع آوری شد.
شدند و در پایان دوره بذور  

اسپکتروفتومترقرائتشد.

اگرچه ژنوتیپهای  91 ،99 ،5در مراحل اولیه رشد

فعالیت هر یك از آنزیمها بر حسب تغییرات واحد
جذبدردقیقهبهازایهرمیلیگرمپروتئینمحاسبهگردید.

مقاومت خوبی نشان دادند ولی در مراحل گلدهی و
غالفدهیبهبیماریحساسبودند.


تجزیه و تحلیل آماری دادهها :تجزیهواریانس

در مرحله گیاهچهای ،شاخص شدت بیماری برای

دادههایآزمایشبهصورتفاکتوریلودرقالبطرح

مایهزنی بین
اکثرژنوتیپها یك ماه پس از اولینمرحله  


کامال تصادفی انجام شد .قبل از انجام تجزیه واریانس،

9تا3متغیربود(جدول.)9دراینمرحلهاکثرژنوتیپها

دادههابرایکلیهصفاتآزموننرمال
آزموننرمالبودن 

با شاخصشدت 9و 2در مقابل بیماری مقاوم هستندو

بودن به روش کولموگروف و اسمیرنوف

خسارت بیماری در رقم شاهد حساس با بروز زخم و

( )Kolmogrov-Sminov testانجام گرفت .کلیه

شکستگی و در نهایت مرگ کامل ،بهخوبی بروز کرد.

صفات مورفوفیزیولوژیك از توزیع نرمال برخوردار

هرچند در این مرحلهژنوتیپهای حساس قابل تشخیص

بودند.مقایسهمیانگینباروشدانکنودرسطحاحتمال

بودند ،ولی عالیم بیماری بحدی نبود تا سطوح دیگر

پنجدرصدانجامشد.برایمحاسباتآمارینرمافرازهای

مقاومت از یکدیگر تفکیكشوند .درمرحله گلدهی،

 SPSS v.19و SASمورداستفادهقرارگرفتند.مقایسه

یك ماه پس از مایهزنیعامل بیماری ،عالیم بیماری تا

میانگینهاباآزمونچنددامنهدانکندرسطحمعنیداری

حدی توسعه یافت و میانگین شاخص شدت بیماری

پنجدرصدانجامشد.

افزایش یافت ،ولی بر اساس نتایج تجزیه واریانس این
اختالف معنیداری نبود .در این مرحله نیز اکثریت

نتایج و بحث
واکنش

ژنوتیپها

به

نمونهها با نشان دادن شاخص شدت کمتر از چهار در
بیماری

برابربیماریمقاومتباالیینشاندادند.درمرحلهغالف

عامل

برقزدگی :یك هفته پس از مایهزنی ،عالیم اولیه

دهی ،شدت بیماری افزایش یافت و تعداد ژنوتیپهای

بیماریبهصورتزردیدرانتهایبرگهاونقاطتیره


با شاخص شدت کمتر از  ،3کاهش یافت .تجزیه

کوچك روی برگها و ساقهها به خوبی روی ژنوتیپ

واریانس ،تأثیر مرحله رشدی گیاه را در سطح یك

حساس (رقم بیونیج) قابل رویت بود .دو هفته پس از

معنیدار نشان داد (جدول.)2مقایسه میانگین سه
درصد  ،

زنی،بیماریدردمبرگوساقهژنوتیپهایحساس


مایه

تاریخ بررسی نشان داد که تنها مرحله غالف دهی در

توسعهیافتوبهمرگکاملژنوتیپهایحساسمنتهی


مقایسه با مرحله اول و دوم اختالف معنی داری در

شد (جدول  .)9در این زمان به منظور ارزیابی صفات

خسارت وارد شده به نمونه ها دارد .بنابراین به نظر

نمونهبرداریازبرگگیاهان
فیزیولوژیکیوبیوشیمیایی  

ژنوتیپها در

میرسد اختالف واکنش مقاومتی بین 


شاهدوبیمارانجامگردید.

گیاهچهای یا گلدهی قابل اطمینان نیست و بهتر

مرحله 

بهبیمارگربرقزدگیو...

ژنوتیپهاینخود
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ارزیابیژنوتیپهابراساساطالعاتبهدستآمدهاز

است

تنها  92نمونه کابلی و شش نمونه دسی را مقاوم

غالفدهی انجام شود .در

خسارت بیماری در مرحله 

گزارش نمودند (2006)  Shokohifar et al. .با

گزارشات زیادی مرحله غالفدهیبهعنوان حساسترین

ارزیابی بیش از  522توده بومی و خارجی ،فقط 56

مرحله ذکر شده است (.)Singh and Reddy, 1993

نمونه را مقاوم گزارش کردند(2011) Pande et  .

ژنوتیپهای مقاوم شناسائی شده در این مطالعه  بومی


 al.از میان  952نمونه نخود 21 ،رقم را دارای

ایران است .اینمنابع مقاومتمیتواند دراصالحارقام

مقاومت باال و پایدار معرفی کردندAhmad et al. .

نخودمقاومبه این بیمارگر در ایران بهکار گرفته شود.

) (2013نیزدر پاکستان از میان  38ژنوتیپ ،فقط 92

 (1984) Reddy and Singhاز میان بیش از

نمونه را مقاوم گزارش نمودند در حالی که اکثر

 94222نمونه ژرم پالسم از دو تیپ کابلی و دسی،

حساس بودند.

ژنوتیپها

حساس

تا

خیلی

جدول -1میانگین شاخص شدت بیماری برق زدگی روی ژنوتیپهای مختلف نخود براساس درجهبندی ارایه شده توسط
)Singh and Reddy (1993
Table 1. Mean disease severity index of Ascochyta blight on different chickpea genotypes based on
)disease rating proposed by Singh and Reddy (1993
Genotype
Mean disease severity index
code
Genotypes
Podding
Flowering
Seedling
Reaction
G1
FLIP 03-71C
1
2
3
R
G2
FLIP 03-64C
1
1
2
R
G3
FLIP 98-106C
1
2
3
R
G4
FLIP 00-40C
1
1
1
R
G5
FLIP 99-66C
1
3
5
M
G6
FLIP 00-21C
1
1
2
R
G7
FLIP 99-34C
1
1
1
R
G8
FLIP 01-32C
6
7
8
S
G9
FLIP 01-50C
1
1
2
R
G10
FLIP 01-52C
1
3
5
M
G11
Flip 97-120C
3
5
6
S
G12
FLIP 03-71C
5
6
7
S
G13
FLIP 03-135C
8
8
9
S
G14
FLIP 03-152C
1
1
2
R
G15
FLIP 04-18C
7
8
9
S
G16
FLIP 82-150C
2
4
6
S
G17
FLIP 88-85C
4
5
7
S
G18
FLIP 93-93C
1
1
2
R
G19
ARMAN
1
5
6
S
G20
AZAD
2
4
5
M
R: Resistant; MR: Moderately Resistant; S: Susceptible.



جدول  -0تجزیه واریانس شاخصهای شدت بیماری روی ژنوتیپهای نخود در



مراحل مختلف رشدی گیاه
Table 2. Variance analysis of the disease severity index on chickpea
genotypes in different stages of plant growth
S.O.V
Df
)MS (dead plants
**1355.21
)Growth stages (A
2
**206.22
)Genotype (B
19
**175.79
A*B
38
2.18
Error
120
)CV (%
7.02



**: Significant at 1% of probability levels
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بررسی صفات فیزیولوژیکی :تجزیه واریانس

آنها حساس
مزرعه فقط  92نمونه مقاوم بودند و بیشتر 

صفات مورد مطالعه ژنوتیپهای نخود که به صورت

تا خیلی حساس گزارش شدند  (Kimurto et al.,

فاکتوریل با دو سطح برای فاکتور ( Aشرایط بدون

) .2013در این تحقیق ،همزمان با افزایش سن گیاه،

بیماری و شرایط آلودگی به بیماری) و  98سطح

حساسیت نیز افزایش یافت .در مطالعات متعددی،

(ژنوتیپ)برایفاکتور Bانجامشد(باتوجهبهاینکهدو

گزارش شده است که مقاومت با افزایش سن گیاه

ژنوتیپ  94و  95به دلیل حساسیت زیاد به بیماری در

مییابد );Chongo and Gossen, 2001
کاهش  

مرحله اول رشد از بین رفته بود ،نمونه برداری از 98

.(Basandrai et al., 2007; Sharma et al., 2010

ژنوتیپ صورت گرفت) ،نشان داد که تمامی صفات

از طرفی مطالعات متعددی نشان دادند که مقاومت به

مورد بررسی به غیر از میزان کلروفیل  ،aکلروفیل  bو

میشود ) (Peever et al., 2012
صورت کمی کنترل 

پلیفنلاکسیداز،ازنظرتنشبیماری درسطح احتمال

محرکهای

ژنها بوسیله
و احتمال دارد بیان این 

یك درصد با یکدیگر تفاوت معنیدار داشتند .صفات

خارجی )بیمارگر /محیط( و داخلی )بیمارگر /سن گیاه(

کلروفیل  ،aکلروفیل  bو پلی فنل اکسیداز در سطح

زمانهای

آنها در
تحریك شوند و بیان هر کدام از 

احتمال پنج درصد با یکدیگر تفاوت معنیدار داشتند.

مختلف متفاوتباشد .(Trapero-Casas and Kaiser,

ژنوتیپهای مورد بررسی از نظر صفات کلروفیل  aو


) 1992; Chongo and Gossen, 2001به همین

کلروفیلکلدارایتفاوتمعنیداربودند.دراثرمتقابل

پهایی که مقاومت گیاهچهای خوبی نشان
دلیل ژنوتی 

تنش بیماری × ژنوتیپ نیز از میان کلیه صفات مورد

میدهند ممکن است همان سطح مقاومت را در مرحله


بررسیفقطسطحکاتاالزتفاوتمعنیدارداشت(جدول

گلدهی و غالفدهی در مقایسه با مراحل گیاهچهای و

بیشترین میزان ضریب تغییرات مربوط به صفت
  .)4

رشد اولیه نداشته باشند Sharma et al. (2010) .نیز

پروتئین یعنی 03/9وکمترینمقدارآنمربوط بهمیزان

گزارش نمودند که شدت بیماری روی کولتیوارهای

میباشد.
صفتقندمحلول 96/5،

غالفدهی بیشتر از مرحله

مقاوم در مرحله گلدهی و 

مقایسه میانگین اثر تنش بیماری بر صفات

رویشی است .ژنهای درگیر در مقاومت در مرحله

ژنوتیپهای نخود با

فیزیولوژیکی اندازهگیری شده در 

گیاهچهای و رشد رویشی نسبت به مرحله بلوغ بیان


استفاده از روش دانکن در سطح احتمال پنج درصد در

بیشتریدارندوباعثافزایشترشح ترکیباتی مثل اسید

جدولچهارآوردهشدهاست.

اگزوکیتیناز،

صفت کارتنوئید نیز تحت تأثیر شرایط تنش قرار

مالیك،

آنزیمهای

کیتیناز

و

آنزیمهای
فتیوالکسینهای ماکیان و مدیکارپین  ،


گرفته و میزان آن کاهشیافت.کارتنوئیدها میتوانند

لیزکننده پروتئین میشوند که باعث تأخیر در ظهور

سیستم دریافت نور دستگاه فتوسنتزی را از گزند

عالیم و شدت پایین بیماری در مرحله گیاهچهای و

آنها
مولکولهای اکسیژن رادیکال حفاظت نمایند  .


رشد رویشی باشد ).)Elliott et al., 2013

همچنین میتوانند مستقیماًاکسیژن یکتایی را خاموش و

(2006) Shokohifar et al.در مطالعهاینشاندادند

غیرفعال کنند و یا به وسیله اکسیژن یکتایی اکسید

که مرحله غالفدهی در مقایسه با مرحله گلدهی و

شوند.همچنینکارتنوئیدها باعثمصرف NADPHو

گیاهچهای در تفکیك ژنوتیپهای مقاوم ،نیمه مقاوم و

حفاظت از کلروفیل در مقابل فتواکسیداسیون میشوند

حساس مناسبتر است.

).(Koyro, 2006


...بهبیمارگربرقزدگیو
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 تجزیه واریانس شاخصهای فیزیولوژیکی در ژنوتیپهای نخود-3 جدول
MS
Chlorophyll b
0.131*
0.002ns
0.023ns
0.026ns
20.9

Chlorophyll
t (a+b)
1.90**
0.53*
0.28ns
0.25ns
34.2

Proline

POX
activity

CAT
activity

PPO
activity

10.92**
0.67ns
0.46ns
1.07ns
49.7

17.07**
1.41ns
2.35ns
2.32ns
66.2

4.80**
0.48ns
0.86**
0.29ns
42.3

0.427*
0.077ns
0.116ns
0.111ns
30.9

 مقایسه اثر تنش بیماری بر صفات فیزیولوژیکی اندازهگیری شده در ژنوتیپهای نخود با استفاده از روش دانکن در سطح احتمال پنج درصد-4 جدول
Table 4. Comparison of the disease effects on physiological indicators measured in chickpea genotypes by Duncan test at 5%
probability level
PPO
POX activity
Content
Carbohydrate
Proline
Carotenoid
Chlorophyll b
activity
soluble
Stress
protein
Non-inoculated (control) 1/0887b
4/8742b
96/32a
15/1265b
3/9850b
0/5077a
0/6192a
plants
Disease plants
1/2144a
5/6695a
11/26b
21/8107a
4/6211a
0/4249b
0/5496b





...بهبیمارگربرقزدگیو

ژنوتیپهاینخود

بررسیواکنشمقاومتیبرخی:حسنیانوهمکاران26

Table 3. Variance analysis of the physiological indicators in chickpea genotypes
S.O.V
df
Content
Carbohydrate
Carotenoi Chlorophyll a
soluble
d
protein
Disease (A)
1
0.007**
1206.32**
0.185**
1.034*
ns
ns
ns
Genotype(B)
17
0.001
76.37
0.027
0.38**
ns
ns
ns
A*B
17
0.001
58.13
0.018
0.18ns
ns
ns
ns
Error
72
0.001
50.59
0.017
0.16ns
CV(%)
74.1
16.5
18.9
32
ns, *, **: are no significant and significant at 0.05 and 0.01 percentage, respectively.
POX, peroxidase enzyme; CAT, catalase enzyme; PPO, poly-phenol oxidase.
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نتایجمقایسهمیانگیناثر متقابلبه روشآزمونچند

میزان کلروفیل  aو  bدر شرایط تنش کمتر بود.

دامنهایدانکندرسطحپنجدرصددرجدولپنجآورده

بیشترینمیزانکلروفیلaوکلروفیل
ژنوتیپهای99و 96


شدهاست.افزایشناچیزآنزیمکاتاالزدرشرایطبیماری

کل و ژنوتیپ  92کمترین میزان را داشت (جدول .)6

احتماالبهاینعلتاستکهکاتاالزآنتیاکسیدانتیاست

کاهش کلروفیل در برخی ژنوتیپها در شرایط تنش،

کهباتبدیلپراکسیدهیدروژنبهآبواکسیژنموجب

میتواند ناشی از افزایش تولید انواع اکسیژن فعال در


حذفوغیرفعالشدنگونههایاکسیژنمیشود.افزایش

کلروپالستدرحضورنورباشد.زیرا،انواعاکسیژنفعالبه

کاتاالز در ژنوتیپ نه در شرایط تنش بیماری نسبت به

رنگیزههای کلروفیل حمله کرده و سبب تجزیه آنها

سایر ژنوتیپها بیشتر بود که نشاندهنده مقاومت این

میگردند ( .)Schutz and Fangmier, 2001به عالوه

رقمنسبتبهبیمارگراست(2007)Magbanua et al..

دراثربیماریشدتبارگیریساکارزازسیتوسولبهآوند

نشان دادند که فعالیت کاتاالز تحت تأثیر بیمارگر

آبکشکاهشیافتهوتجمعمییابد.تجمعساکارز،توقف

Aspergillus flavusبیشتراست.از آنجاییکهکاتاالز به

چرخهکالوینرادرپیدارد.درنتیجهاینعمل،بیانژن

حفظ هموستازی اکسیژن فعال در زمان ایجاد تنش کمك

 ،Cabکه مکد کننده پروتئینهای  aو  bاست ،متوقف

میکند ،فعالیت آن در گیاه به هنگام تنشافزایش یافتهو

میشود ( .)Cakmac and Kirkby, 2008لذا ،عدم


سنتز آن نوعی پاسخ سازگاری در برابر تنش اکسیداتیو

کاهشمیزانکلروفیلدرشرایطتنشبیانگرتحملگیاهبه

میباشد).(Magbanua et al., 2007


آسیبهاینوریواردهبهکلروپالستمیباشد( Yang et

.)al., 2006درواقع کاهشمقدارکلروفیلبرگیوراندمان


جدول  -5مقایسه میانگینهای میزان کاتاالز در
ژنوتیپهای نخود با استفاده از روش دانکن در سطح
احتمال پنج درصد
Table 5. Comparison of means of catalase in
chickpea genotypes by Duncan test at 5%
probability level

Catalase
Disease
plants
1/1029ef
1/7253abcdef
1/4714cdef
1/8341abcdef
1/7827abcdef
1/6513bcdef
1/9810abcde
1/5156cdef
2/7663a
1/0813ef
1/7736abcdef
1/2839def
1/8357abcdef
2/2445abcd
1/4572cdef
2/6578ab
2/2055abcd
2/3739abc

control
plants
1/4188cdef
1/7412abcdef
1/4330cdef
0/8342f
0/8339f
1/5891cdef
0/8080f
2/2931abcd
0/7702f
1/4851cdef
1/4519cdef
1/5769cdef
1/0072ef
2/0578abcde
1/4707cdef
1/0117ef
2/0850abcde
1/2807def


Genotypes
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G14
G16
G17
G18
G19
G20

کوانتومی فتوسیستم  IIدرارقامحساسدرنتیجهی خسارت
بهغشاکلروپالستطیتنشمیباشد(.)Yang et al., 2003
جدول  -6مقایسه میانگینهای میزان کلروفیل  aو کل
در ژنوتیپهای نخود با استفاده از روش دانکن در سطح
احتمال پنج درصد
Table 6. Comparison of means of Chlorophyll
a and total Chlorophyll in chickpea genotypes
by Duncan test at 5% probability level
Genotypes
Chlorophyll
Chlorophyll
a
total
G1
1/4271bcd
2/0211bcd
bcd
G2
1/4756
2/0707bcd
bcd
G3
1/4537
2/0269bcd
bcd
G4
1/4877
2/0660bcd
cd
G5
1/4274
1/9986bcd
cd
G6
1/3189
1/8360abc
abc
G7
1/8779
2/5188abc
bc
G8
1/5775
2/2052abc
abc
G9
1/7977
2/3989abc
bcd
G10
1/4631
2/0219bcd
ab
G11
1/9101
2/5721ab
d
G12
0/9720
1/4792d
cd
G14
1/3180
1/8361cd
a
G16
2/0786
2/7543a
bc
G17
1/5277
2/0379bcd
bcd
G18
1/4314
1/9825bcd
abc
G19
1/5664
2/1594abcd
abc
G20
1/6035
2/2479abc
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مقدار پرولین تحت شرایط تنش بیماری افزایش

تغییر در بیان ،تجمع و سنتز پروتئینها در پاسخ به

یافت .تجمع پرولین در سلول باعث از بین رفتن

تنشهایمحیطیازمکانیسمهایمهمگیاهاندرجهت


رادیکالهای آزاد اکسیژن ،حفاظت آنزیمها از تجزیه


حفاظت از متابولیسم سلولی و ایجاد خوگیری تلقی

شدن ،تنظیم اسمزی سلول و حفظ حالت طبیعی غشا

میشود .به نظر میرسد که فرآیند سازگاری گیاه به


میشود.دربیشترگیاهان،تجمعپرولینآزاددرپاسخ

شرایطنامطلوبکهازطریقمکانیسمهایبیوشیمیاییو

بهتنش هایزیستیوغیرزیستیرخمیدهد.درتعدادی

فیزیولوژیك متفاوتی حاصل میشود ،خسارت ناشی از

ازگیاهانتحتشرایطتنشتا 922برابرشرایطنرمال

تنش را به حداقل میرساند .پروتئینها جزو

غلظت پرولین افزایش مییابد (.)Matysik, 2002

متابولیتهاییهستندکهبهطورمتفاوتدرپاسخبهتنش


ممکن است افزایش پرولین در اثر بیماری به علت اثر

بیان میشوند .پروتئینها در فرآیندهایی همچون

پروتئینها و آنزیمها باشد .زیرا

محافظتی آن برای

ترارسانیعالمتی،فرآیندهایمربوطبه،RNAترجمه،

پرولین اسیدآمینهای است که به دلیل داشتن

فتوسنتز،تنفسنوری،متابولیسمکربن،نیتروژن،سولفور

قسمتهای آبدوست و آبگریز میتواند حاللیت

و انرژی نقش دارند ( Heidarvand and Maali

پروتئینهای مختلف را تحت تأثیر قرار دهد .باید به


.)amiri, 2010

این نکته توجه کرد که مقدار اکسیداسیون پرولین در

هنگامی که گیاه مورد حمله بیمارگر قرار گیرد برای

گیاهان سالم به قدری کم است که مقادیر باالی

استفادهمیکند.پاسخ

مکانیسمهای دفاعی

مقابله با آن از

پرولین در شرایط تنش را نمیتواند توجیه کند،

دفاعی گیاه نیاز به سنتز پروتئین جدید دارد و از طریق

بنابراین افزایش غلظت پرولین در شرایط تنش در

عالمتدهی

پیوستهای ازمسیرهای

شبکههای پیچیده و


گیاهان غالبا به دلیل سنتز خودبخودی آن میباشد

میشود.مسیرهای انتقال سیگنال منجربه تقویت و
تنظیم 

).(Staden et al., 1999

متابولیتهای ضد

دیوارههایسلول ،تولید

چوبی شدن

میزان قند محلول در گیاه تحت تأثیر تنش قرار

میشود.از
گونههای اکسیژنونیتروژن فعال 
میکروبی و 

گرفته و افزایش یافت .افزایش کربوهیدراتها در

پروتئینهای القاشده در طول دفاع گیاه میزبان در

جمله

شرایط تنش به عنوان یك پیام متابولیکی عمل کرده

برابر بیمارگر تولید پراکسیدازها است.پراکسیدازها در

و موجب افزایش بیان ژنهای مربوط به دفاع و

فیتوالکسینها و متابولیسم

تشکیل لیگنین وسوبرین ،سنتز

کاهش فتوسنتز میشود  .همچنین ،قندها نقشهای

گونههای اکسیژن فعال دخالت میکنند .همچنین


اکولوژیکی دیگری در محافظت گیاه علیه زخمها،

پراکسیدازها در پاسخ فوق حساسیت ) (HRگیاه و

عفونتها و نیز سمزدایی ترکیبات خارجی ایفا

مرگبرنامهریزی شده سلول ) (PCDمیزبان در محل

میکنند ) .(Smeekens, 2000در بسیاری از گیاهان

عفونت ،در ارتباط با توسعه بیمارگر ،نقش دارند

تحملبهتنشباتجمعقندهایمحلولبهویژهساکارز

).(Almagro et al., 2009افزایش فعالیت این آنزیم

در سیتوزول همراه است .قندهای محلول در

پاسخهای دفاعی در برابر تنش اکسایشیبوده و

یکی از

سیتوپالسم ،ساختار غشاء را در طی تنش محافظت

ایزوآنزیمهای پراکسیداز نقش کلیدی در ایجاد تحمل


میکند(.)Xue et al., 2008

به تنش ایفا میکنند( Tale Ahmad and Haddad,

میزان پروتئین در شرایط بیماری کاهش یافت.

.)2010

پروتئینها ممکن است از نتایج

افزایش سرعت تجزیه

میزان پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز نیز تحت تأتیر

بروز تنش باشد (.)Bolen and Baskakov, 2001

تنش بیماری قرار گرفته و میزان آن افزایش یافت .این
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اکسیداز و مقاومت در برابر بیمارگر مشاهده شده

آنزیمها از مهمترین  ضداکسایشها هستند که موجب

.است

 بهآبومولکولاکسیژنمیگردندH2O2شکستهشدن
 آنزیمهای.)Janda,



2005;

Yong,

2008(

 پراکسیداز،)CAT( ضداکسایش  نظیر کاتاالز

سپاسگزاری
بدینوسیله از همکاری و مساعدت موسسه تحقیقات

سوپراکسید، )APX(آسکورباتپراکسیداز، )POD(

کشاورزی گچساران به خاطر در اختیار قرار دادن

)GR( )  و گلوتاتیون ردوکتازSOD( دیسمیوتاز

.میشود
   تشکر و قدردانی،ژنوتیپهای نخود مربوطه

موجبحذفوغیرفعالشدنگونه هایفعالاکسیژن

آزمایشگاه و

 همچنین از کمكهای بیشائبه مسولین

 آنتیاکسیدانتها.)McDonald, 1999 ( میشوند

گلخانههای دانشگاه محقق اردبیلی سپاسگزاری


ترکیباتی هستند که به طور مؤثری از اکسیداسیون

.میشود

 در.)Abdalla, 1999( چربی ها جلوگیری میکنند



 رابطهی مثبتی بین سطح آنزیم پلیفنل،گیاهان
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Abstract
Background and Objectives
The Fungus causing Ascochyta blight is one of the most important biological factors
limiting chickpea cultivation and production in most parts of the world, including Iran.
Materials and Methods
The present study was conducted to evaluating genetic sources of resistance of 20
chickpea genotypes in three seedling, Flowering, and podding stages in greenhouse
conditions at University of Mohaghegh Ardabili. Disease damage was recorded using a
9-degree scale after observing complete death in the sensitive control genotype. Analysis
of variance of the studied traits of chickpea genotypes was conducted via factorial
experiment in a completely randomized design at two levels for factor A (disease-free
and disease-contaminated conditions) and 18 levels (genotypes) for factor B (Given that
the 13 and 15 genotypes were lost due to high susceptibility to disease in the first stage of
growth, Samples were taken from 18 genotypes). Kolmogorov-Smirnov test used to
evaluate the normality of data distribution.
Results
The results showed that the resistant and susceptible genotypes were more accurately
distinguished from each other in the podding stage. At this stage, 9 genotypes with a
degree of damage 1, 2, and 3 (less than five) showed high resistance to the causative
agent of Ascochyta blight. Physiological and biochemical traits involved in disease
resistance were measured. The results showed that all traits except chlorophyll a,
chlorophyll b and polyphenol oxidase had significant differences at 1% probability level
in terms of disease stress. Chlorophyll a, chlorophyll b and polyphenol oxidase traits
were significantly different at 5% probability level. Genotypes were significantly
different in terms of chlorophyll a and total chlorophyll traits. In interaction of disease ×
genotype, only catalase was significantly different among all studied traits. The amounts
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of peroxidase and polyphenol oxidase have been affected by the disease and their rates
increased. The highest coefficient of variation for Content soluble protein was 74.1 and
the lowest for soluble sugar was 16.5. Significant interaction of genotype in stress
showed that the trend of genotypes for traits under normal and stress conditions was not
the same and superior genotypes under normal conditions were not necessarily
recommended for disease stress conditions.
Discussion
A positive relationship between polyphenol oxidase level and pathogen resistance was
observed in the plants. The amount of damage that stress inflicts on crops leads to further
efforts to understand the effects of disease on different plant mechanisms and requires
understanding of appropriate adaptive responses to this environmental factor.
Keywords: Ascochyta blight, Biochemical traits, Chickpea (Cicer arietinum), Disease
Intensity, Resistant and sensitive genotype

