گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  44شماره  ،3پاییز 1400

اثر برخی ترکیبات فرار القاءکننده مقاومت بر کنترل بیماری برقزدگی نخود
ناهید معرفزاده  ،*1هادی خاطری 1و روحاله شریفی

1

 * -1نویسنده مسوول :استادیار بیماری شناسی گیاهی ،گروه گیاه پزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
( )n.moarrefzadeh@razi.ac.ir
تاریخ پذیرش1400/05/27 :

تاریخ دریافت1400/03/19 :

چکیده

بیماری برق زدگی نخود با عامل قارچی  Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.از مهمترین عوامل
محدودکننده تولید نخود در بیشتر مناطق جهان است .در این پژوهش اثر شش ترکیب فرار
القاءکننده مقاومت ،شامل متیل سالیسیالت -۲،۳ ،بوتاندیاُل ،متیلجاسمونات ،استوئین ،ایندول و -۳
پنتانول ،در مقایسه با قارچکش کلروتالونیل بر رشد بیمارگر در آزمایشگاه و مهار بیماری برقزدگی و
صفات رشدی نخود در گلخانه بررسی شد .کلیه ترکیبات فرار با غلظت  ۱۰۰میکروموالر از رشد
میسلیومی بیمارگر A. rabieiجلوگیری نمودند و بیشترین و کمترین اثر بازدارندگی به مقدار  ۶۴/۹و
 ۴/7درصد به ترتیب مربوط به -۳پنتانول و متیل جاسمونات بود .در گلخانه ،این ترکیبات فرار بهجز
متیل جاسمونات ،سبب کاهش شدت بیماری برقزدگی نسبت به شاهد بیمار شدند .بیشترین کاهش
شدت بیماری مربوط به تیمار کلروتالونیل ( ۸۶درصد) و متیلسالیسیالت ( ۵۵/۸درصد) بود .بیشتر
ترکیبات فرار در گیاهان آلودهشده به بیمارگر ،سبب افزایش وزن تَر و خشک ریشه و وزن تَر و خشک
اندام هوایی نسبت به شاهد آلوده شدند .اثر متیل سالیسیالت بر افزایش وزن تَر اندام هوایی و اثر
ایندول در افزایش وزن تَر و خشک ریشه و وزن خشک اندام هوایی نسبت به شاهد آلوده بیش از سایر
تیمارها بود .متیلجاسمونات در مقایسه با سایر ترکیبات فرار کمترین اثر را بر افزایش صفات رشدی
مورد بررسی داشت .استفاده از ترکیبات فرار میتواند بهعنوان یک راهبرد جدید و نویدبخش جهت
مدیریت تلفیقی بیماری برقزدگی نخود و تحریک رشد این گیاه در نظر گرفته شود.

کلیدواژهها ،Ascochyta rabiei :القای مقاومت ،تحریک رشد

دبیر تخصصی :دکتر مهدی مهرابی کوشکی
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مقدمه

منابع حاوی مایه قارچ (،)Davidson and Kimber, 2007

گیاه نخود ( )Cicer arietinum L.یکی از مهمترین

روشهای زراعی مانند تناوب ( Manjunatha et al.,

حبوبات است که در جهان پس از لوبیا و نخودفرنگی رتبه

 ،)2018ارقام مقاوم ( ،)Owati et al., 2017تنظیم تاریخ

سوم تولید را به خود اختصاص داده است و در بیش از 50

کاشت ( )Ben Mohamed et al., 2010و استفاده از مواد

کشور جهان به ویژه در کشورهای آسیایی و آفریقایی کشت

شیمیایی به صورت تیمار بذرها یا محلولپاشی اندامهای

و مصرف میشود ( Tadesse et al., 2017; Baite and

هوایی ( )Ennouri et al., 2020استفاده میشود .کنترل

 .)Dubey, 2018; Ahmad et al., 2021علیرغم وسعت

زیستی توسط عوامل همستیز و میکروارگانیسمهای محرک

زیاد اراضی زیر کشت نخود ،تولید کل و عملکرد آن در

رشد گیاه )PGPM( 1نیز میتواند بهعنوان یکی از مؤلفههای

اکثر کشورهای کشت دهنده بسیار کم است و یکی از دالیل

اصلی در مدیریت تلفیقی  A. rabieiبه شمار آید

اصلی این موضوع ،بیماریهای گیاهی هستند ( Sharma et

( Benzohra et al., 2013; Manjunatha et al.,

 .)al., 2010تاکنون بیش از  172بیمارگر گیاهی از نخود

 .)2018میکروارگانیسمهای آنتاگونیست برای مهار

گزارش شده که در میان آنها برقزدگی به دلیل پراکنش

بیمارگرهای گیاهی و حفاظت از گیاه در برابر خسارت

وسیع و قدرت تخریبی باال ،یکی از مهمترین عوامل

این عوامل ،از سازوکارها و روشهای مختلفی استفاده

محدودکننده تولید نخود در بیشتر مناطق دنیاست ( Nene

میکنند ،که یکی از آنها تولید ترکیبات آلی

فرار2

 .)et al., 2012عامل بیماری برقزدگی نخود قارچی

( )VOCsاست (.)Bhattacharyya and Jha, 2012

نکروتروف به نام  Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.است

ترکیبات فرار ترکیباتی با وزن مولکولی کم (کمتر از

( )Nizam et al., 2010که میتواند در تمام مراحل رشد

 300دالتون) ،اکثراً آبگریز ( ،)Ali et al., 2015دارای

محصول ،تمامی بخشهای هوایی گیاه را مورد تهاجم قرار داده

نقطهجوش کم و فشار بخار باال هستند ( (Schulz and

( )Benzohra et al., 2012و سبب کاهش شدید عملکرد و

) .Dickschat, 2007این ترکیبات محصوالت متابولیسم

کیفیت دانه شود .در ارقام حساس نخود خسارت این بیماری تا

ثانویه در موجودات زنده از جمله قارچها و باکتریها هستند

 100درصد نیز میرسد ( .)Benzohra et al., 2020در

که بهسرعت تبخیر شده و در زیستگاههای طبیعی پراکنده

مناطقی که در طول فصل رشد نخود ،شرایط محیطی خنک و

میشوند ( .)Dhakshinamoorthy et al., 2020تاکنون

مرطوب باشد ،این بیماری شدیدتر است ( Parida et al.,

صدها ترکیب آلی فرار مختلف میکروبی متعلق به گروههای

 .)2020در گیاه بیمار ،لکههای قهوهای تیره تا سیاه با اندازههای

شیمیایی متعدد شامل آلکانها ،آلکنها ،الکلها ،استرها،

متغیر روی غالفها ،دانهها ،شاخسارهها ،برگچهها و ساقه ظاهر

کتونها ،ترکیبات گوگردی ،ترپنوئیدها و غیره شناسایی

میشود ( )Javaid et al., 2020و اگر در ساقه اصلی

شدهاند ( .)Raza and Shen, 2020ترکیبات فرار قادرند از

پوسیدگی در ناحیه طوقه احاطه شود ،کل گیاه از بین میرود

طریق منافذ پر از آب و گاز در خاک و ریزوسفر انتشار یافته

( .)Nene, 2008در ایران نیز این بیماری در برخی استانها نظیر

و نقش مهم و چندگانهای در تعامل گیاه-میکروب داشته

کرمانشاه ،لرستان ،ایالم ،گلستان و فارس خسارت باالیی به

باشند ( .)Yuan et al., 2017این ترکیبات به عنوان زبان

محصول نخود وارد میسازد (.)Vafaei et al., 2017

شیمیایی برای تعامل بین موجودات زنده در سطح بین و درون

مدیریت تلفیقی بهعنوان بهترین راهبرد برای کاهش

گونهای و گاهی بین سلسلهای عمل میکنند ( Bailly et al.,

خسارت ناشی از برقزدگی نخود شناخته شده است ( Gan

 .)et al., 2006در این راهبرد از روشهای مختلفی مانند
کاربرد بذرهای عاری از عامل بیماری ،انهدام یا اجتناب از

1- Plant growth-promoting microorganisms
2- Volatile organic compounds
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2014; Piechulla et al., 2017; Sharifi and Ryu,

 .)Wang et al., 2019با وجود مزایای متعدد این

 .)2018این ترکیبات توانایی خوبی برای کنترل قارچها

ترکیبات تاکنون پژوهشی در زمینه استفاده از آنها در

( ،)Yuan et al., 2012; Faheem et al., 2015باکتریها

مهار برقزدگی نخود انجام نشده است .بنابراین در

( )Tahir et al., 2017aو نماتدهای بیماریزای گیاهی

پژوهش حاضر ،قابلیت مهار کنندگی برخی ترکیبات فرار

( )Gu et al., 2007دارند .بنابراین ،میتوانند از آلودگی

شیمیایی بر مهار این بیمارگر در آزمایشگاه و گلخانه

گیاه به عوامل بیماریزای گیاهی ممانعت کنند ( Veselova

ارزیابی گردید .همچنین اثر این ترکیبات روی برخی

 )et al., 2019و یکی از سازوکارهای مهم بهکار رفته توسط

صفات رشدی نخود در حضور این بیمارگر بررسی شد.
مواد و روشها

 PGPMبرای کنترل زیستی بیماریهای گیاهی باشند
( .)Ossowicki et al., 2017مشارکت ترکیبات فرار در
ایجاد پدیده قارچایستایی و بازدارندگی خاک ثابت شده
است (.)Zou et al., 2007; Garbeva et al., 2011

تهیه جدایه بیمارگر
یک جدایه از قارچ  A. rabieiاز کلکسیون قارچهای
بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی تهیه

ترکیبات فرار آلی همچنین بهعنوان الیسیتورهای دفاع

گردید .این جدایه پیشتر بر اساس خصوصیات

گیاه عمل نموده ( )Dhakshinamoorthy et al., 2020و

ریختشناختی شناسایی شده و بیماریزایی آن روی نخود

باعث القای مقاومت سیستمیک و تحمل گیاهان در برابر

به اثبات رسیده بود ( .)Seydi, 2014جدایه مذکور در

تنشهای زیستی ( )Veselova et al., 2019و غیرزیستی

تشتکهای پتری حاوی محیط کشت جامد آرد نخود -
آگار1

( )CDAکه حاوی  40گرم آرد دانه

میشوند ( Ali et al., 2015; Kalyanasundaram et

دکستروز -

 .)al., 2021از این گذشته ،برخی از ترکیبات آلی فرار ناشی

نخود 20 ،گرم دکستروز و  18گرم آگار در یک لیتر آب

از  PGPMمیتوانند رشد گیاهان میزبان خود را افزایش دهند

مقطر سترون است ،کشت گردید و در دمای 22-20

( .)Ryu et al., 2003بنابراین ترکیبات آلی فرار میکروبی

درجه سانتیگراد نگهداری شد ( Benzohra et al.,

میتوانند بهعنوان محرک رشد یا محافظ گیاه در برابر

.)2013; Farahani et al., 2019

تنشهای زیستی یا غیرزیستی و یا به هر دو شکل عمل کنند

تهیه ترکیبات فرار و آمادهسازی غلظت مناسب

( )Raza and Shen, 2020و بهعنوان یک راهبرد پایدار

آنها

برای تقویت و محافظت از محصوالت ،مورد بهرهبرداری قرار

جهت انجام این پژوهش از ترکیبات فرار خریداری

گیرند ( .)Li et al., 2020با این وجود ،تولید ترکیبات آلی

شده از شرکت سیگما آلدریچ که دارای خلوص باالی 98

فرار توسط میکروارگانیسمها تحت تأثیر گونه میکروبی،

درصد بودند ،استفاده گردید .این ترکیبات شامل

مرحله رشد و شرایط محیطی مانند مواد غذایی ،pH ،رطوبت

متیلسالیسیالت -2،3 ،بوتاندیاُل ،متیلجاسمونات ،استوئین

و دما قرار دارد ( ;Larsen and Frisvad, 1994

(-3هیدروکسی-2-بوتانون) ،ایندول و -3پنتانول بودند که

.)Batterman, 1995; Whillans and Lamont, 1995

پس از تهیه در یخچال با دمای  4درجه سانتیگراد

یکی از راهبردهای موجود برای حل این مسأله میتواند

نگهداری شدند .غلظت  100میکروموالر از هر کدام از

کاربرد ترکیبات زیستفعال این میکروارگانیسمها ،بهجای

ترکیبات فرار به همراه امولسیون کننده توئین  20به غلظت

فرموالسیون زنده آنها باشد ( Ali et al., 2015; Tyc et

 0/2درصد در آب مقطر سترون تهیه شده و جهت انجام

 .)al., 2017ترکیبات فرار خالص نتایج امیدوار کنندهای در

بررسیهای آزمایشگاهی و گلخانهای بهکار رفت.

بهبود رشد گیاه و مهار آفات و بیماریهای مزرعهای نشان
دادهاند ( ;Song and Ryu, 2013; Choi et al., 2014

1- Chickpea seed meal dextrose agar

46

معرفزاده و همکاران :اثر برخی ترکیبات فرار القاءکننده مقاومت بر کنترل بیماری برقزدگی نخود

اثر بازدارندگی ترکیبات فرار بر رشد بیمارگر

مدت چهار هفته تا زمان تشکیل پیکنیدیوم در دمای 20-22

 Ascochyta rabieiدر آزمایشگاه

درجه سانتیگراد نگهداری گردیدند .بهمنظور جدا کردن

آزمون فعالیت ضدقارچی ترکیبات فرار

پیکنیدهای حاوی کنیدی ،محیطهای حاوی قارچ توسط

این آزمون با استفاده از تشتکهای پتری با قطر نُه

آب مقطر سترون غرقاب و پس از یک ساعت بهآرامی با

سانتیمتر روی محیط کشت  CDAانجام شد .یک قرص

یک اسکالپل سترون خراشیده شدند .سپس از الم

پنج میلیمتری از کشت قارچ بیمارگر روی سطح محیط

گلبولشمار 1جهت تنظیم غلظت سوسپانسیون کنیدیومها به

 CDAقرار داده شد .تشتکهای پتری بهصورت وارونه قرار

میزان  2 ×104اسپور در میلیلیتر استفاده شد.

داده شدند و در قسمت داخلی درب پتری میزان 100

کاربرد ترکیبات فرار جهت بررسی اثر آنها در

میکرولیتر از محلول حاوی غلظت  100میکروموالر

کنترل  A. rabieiدر شرایط گلخانه

ترکیبات فرار ریخته شد .تشتکهای پتری به همان حالت

در گلخانه بهمنظور بررسی اثر ترکیبات فرار تجاری بر

وارونه (به شکلی که درب پتری در قسمت تحتانی قرار

بیمارگر  A. rabieiو تأثیر آنها بر صفات رشدی نخود،

گیرد) نگهداری شدند تا از ریزش ترکیبات بر روی محیط

آزمایشی گلدانی در قالب طرح کامالً تصادفی با نُه تیمار و

کشت حاوی قارچ جلوگیری شود .در تشتکهای پتری

پنج تکرار انجام شد .تیمارهای اعمالشده در این پژوهش

شاهد بهجای محلول حاوی ترکیبات فرار از آب مقطر

در جدول  1بیان شدهاند .جهت تهیه بستر رشد گیاه از

سترون استفاده شد .تشتکهای پتری بهخوبی توسط پارافیلم

ترکیب پرلیت و پیتماس سترون به نسبت  3به  1استفاده

مسدود شده و در دمای  22-20درجه سانتیگراد نگهداری

شد .این ترکیب به گلدانهای پالستیکی  400میلیلیتری که

شدند .پس از دو هفته که بیمارگر در تشتک شاهد تا

قطر دهانه آنها هشت و ارتفاع آنها  13سانتیمتر بود ،انتقال

نزدیک حاشیه تشتک پیشروی کرده بود ،نتایج ثبت شدند.

یافت .در این آزمایش از بذور نخود رقم بیونیج که از ارقام

میزان بازدارندگی از رشد بیمارگر با فرمول

حساس به این بیمارگر هست ،استفاده شد .ضدعفونی

محاسبه شد ( Huang et al.,

سطحی بذور توسط الکل  70درصد و سپس هیپوکلریت

 )2017که در آن  IRدرصد بازدارندگی C ،قطر کلنی

سدیم نیم درصد ،هر کدام به مدت یک دقیقه انجام شد.

قارچ در تشتک شاهد و  Bقطر کلنی قارچ در هر یک از

سپس بذور چند بار توسط آب مقطر شستشو داده شدند و

تشتکهای پتری دارای تیمار ترکیبات فرار است.

برای جوانهزنی ،به مدت دو روز در ظروف شیشهای سترون

در مورد هر کدام از ترکیبات فرار ،آزمون فوق در

و الیه نازکی از آب مقطر در دمای اتاق قرار گرفتند .هنگام

سه تکرار و در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد.

کاشت بذور ،بیش از سهچهارم حجم گلدانها با ترکیب

تجزیهوتحلیل آماری دادههای حاصل با رویه تجزیه

پیتماس و پرلیت پر شد و در هر گلدان سه عدد بذر نخود

واریانس در نرمافزار ( SASنسخه  )9.3انجام شد .مقایسه

جوانهزده قرار داده و روی بذور با الیهای از پیتماس و

میانگینها نیز توسط آزمون چند دامنهای دانکن و در

پرلیت سترون پوشانده شد .پس از اطمینان از استقرار

سطح احتمال آماری پنج درصد صورت گرفت.

گیاهچهها ،یک گیاهچه از هر گلدان حذف شد 12 .روز

اثر ترکیبات فرار روی شدت بیماری برقزدگی

پس از کاشت بذور نخود و  48ساعت قبل از مایهزنی

و صفات رشدی نخود در شرایط گلخانه

بیمارگر ،ترکیبات فرار که با غلظت  100میکروموالر تهیه

تکثیر مایه قارچ Ascochyta rabiei

شده بودند ،به صورت محلولپاشی به برگهای نخود

قارچ بیماریزای  ،A. rabieiروی چند تشتک پتری
حاوی محیط  CDAکشت داده شد .سپس تشتکها به

1- Hemacytometer
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پاشش گردیدند و تیمارهای مختلف در جعبههای

گیاه در حال مرگ است ،اما حداقل سه برگ سبز وجود

پالستیکی شفاف به صورت جداگانه قرار گرفتند .سپس

دارد )8 .گیاه تقریباً مرده و هیچ برگ سبزی باقی نمانده،

سطح جعبهها با نایلون شفاف (سلوفان) مسدود شد تا اثرشان

اما هنوز دارای ساقه سبز است )9 .گیاه مرده و تقریباً هیچ

به دلیل ماهیت فرار آنها با هم تداخل ننماید .یکی از

قسمت سبزی قابلمشاهده نیست (.)Chen et al., 2004

تیمارهای این آزمایش قارچکش کلروتالونیل بود که

پس از ارزیابی شاخص بیماری ،گیاهان مربوط به

همزمان با ترکیبات فرار به غلظت یک در هزار تهیه شده و

تیمارهای مختلف بهآرامی از گلدان خارج شدند و پس

به صورت محلولپاشی برگهای نخود استفاده گردید .در

از شستشوی کامل ریشه ،شاخصهای رشدی بوتهها

گلدانهای شاهد سالم محلولپاشی بهجای ترکیبات فرار ،با

شامل وزن تر و خشک اندام هوایی و نیز وزن تر و

آب مقطر حاوی توئین  20صورت گرفت .دو روز بعد،

خشک ریشه اندازهگیری شد .تجزیه و تحلیل دادههای

یعنی  14روز پس از کاشت بذور ،در تیمارهای مختلف (به

حاصل توسط نرمافزار  SASو در قالب طرح کامالً

استثنای شاهد سالم) توسط افشانههای دستی مهپاشی

تصادفی صورت گرفت .برای مقایسه میانگینها از آزمون

سوسپانسیون بیمارگر حاوی  2×104کنیدی در میلیلیتر آب

چند دامنهای دانکن استفاده شد و در کلیه محاسبات ،سطح

بهطور یکنواخت به سطح گیاهچههای نخود و تا مرحله

احتمال آماری پنج درصد در نظر گرفته شد.

ریزش اولین قطره از سطح برگ ،انجام شد .روی تیمار

نتایج

شاهد سالم نیز فقط آب پاشیده شد .سپس سطح گیاهان

اثر ترکیبات فرار در مهار رشد میسلیومی بیمارگر

مایهزنی شده بهمنظور حفظ رطوبت ،به مدت  72ساعت

 A. rabieiدر شرایط آزمایشگاه

توسط نایلون شفاف پوشانده شد (.)Liu et al., 2016

کلیه ترکیبات فرار توانستند با اختالف معنیدار از

گیاهان تلقیح شده در شرایط گلخانه بهصورت کامالً

شاهد ،از رشد میسلیوم بیمارگر  A. rabieiجلوگیری

تصادفی در دمای  202درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

نمایند .بین میزان بازدارندگی ترکیبات فرار اختالف

آبیاری گیاهان نیز به صورت روزانه و با جریان مالیم آب

معنیداری مشاهده گردید .بیشترین میزان ممانعت از رشد

حاوی  100پیپیام کود کامل (NPK+TE, 18-18-18

بیمارگر به ترتیب مربوط به ترکیبات -3پنتانول و استوئین با

با نام تجاری  ،Fermolifeتهیه شده از شرکت بهاران

 64/91و  52/63درصد و کمترین اثر مربوط به

اصفهان) انجام شد.

متیلجاسمونات با  4/67درصد بازدارندگی بود (شکل .)1

اندازهگیری شاخص بیماری و فاکتورهای رشدی

اثر ترکیبات فرار بر مهار بیمارگر  A. rabieiدر

دو هفته پس از تلقیح بیمارگر و تقریباً هفت روز پس

شرایط گلخانه

از ظهور نشانههای آشکار بیماری روی شاهد بیمار ،شدت

نتایج تیمار ترکیبات فرار و کلروتالونیل در شرایط

بیماری برقزدگی در تیمارهای مختلف توسط مقیاس

گلخانه نشان داد که قارچکش مذکور و همه ترکیبات

درجهبندی  9-1بهصورت زیر تعیین شد )1 :گیاه سالم و

فرار استفاده شده به جز متیلجاسمونات ،توانسته بودند

فاقد بیماری است )2 .لکههای بیماری موجود میباشند ،اما

نسبت به شاهد بیمار ،در سطح احتمال پنج درصد سبب

کوچک و غیرقابل مشاهدهاند )3 .لکهها بهآسانی مشاهده

کاهش شدت بیماری برقزدگی نخود شوند ،هرچند که

میشوند ،اما گیاه عمدتاً سبز است )4 .لکههای شدید

بین میزان اثرشان در مهار بیماری اختالف معنیداری

بهوضوح قابلمشاهدهاند )5 .لکهها روی اکثر برگها دیده

مشاهده گردید (شکل  .)2بیشترین میزان بازدارندگی از

میشوند و ساقهها را احاطه میکنند )6 .گیاه در حال زوال

بیماری پس از قارچکش کلروتالونیل که سبب 86/04

است ،نوکهای گیاه دچار سرخشکیدگی میشوند)7 .

درصد مهار بیماری گردید ،مربوط به متیلسالیسیالت و
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 -2،3بوتاندیاُل بود که به ترتیب سبب کاهش  55/81و

 20/93 ، 32/55و  19/76درصد کاهش بیماری ،در

 45/34درصدی شدت بیماری نسبت به شاهد بیمار شدند.

درجات بعدی اثر علیه  A. rabieiقرار داشتند (شکل .)2

پس از آنها استوئین-3 ،پنتانول و ایندول به ترتیب با

شکل  -۱مقایسه میانگین اثر ترکیبات فرار بر رشد میسلیومی قارچ بیمارگر  Ascochyta rabieiروی
محیط  CDAدر شرایط آزمایشگاه .میانگینهای دارای حروف مشترک ،از نظر آماری در سطح
احتمال پنج درصد با هم اختالف معنیداری ندارند.
Figure 1. Mean comparison of the effect of volatile compounds on mycelial
growth of Ascochyta rabiei in CDA medium in vitro. Means with common letters
are not statistically significant at the 5% probability level.

a
b

d
e

f

f

Disease index
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شکل  -۲اثر ترکیبات فرار بر شاخص بیماری ناشی از بیمارگر  Ascochyta rabieiدر گلخانه .مقایسه میانگینها با
استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد .میانگینهای دارای حروف مشترک ،از نظر آماری

با هم اختالف معنیداری ندارند.
Figure 2. The effect of treatment of volatile compounds on the disease index caused by the
pathogenic fungus Ascochyta rabiei in the greenhouse. The means were compared using Duncan's
test at the level of 5% probability. Means with common letters are not statistically significant.
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اثر ترکیبات فرار بر شاخصهای رشدی نخود در

فرار در افزایش کلیه شاخصهای رشدی بررسی شده

حضور بیمارگر  A. rabieiدر شرایط گلخانه

اختالف معنیداری مشاهده گردید (جدول .)1

استفاده از ترکیبات فرار در حضور بیمارگر ،سبب

بحث

افزایش وزن تر و خشک ریشه و وزن تر و خشک اندام

کشاورزی نوین به فراوردههای جدیدی نیاز دارد که

هوایی در برخی تیمارها نسبت به شاهد بیمار گردید (جدول

امکان تولید و توسعه پایدار محصول را با توجه به نیاز

 .)1متیلسالیسیالت و متیلجاسمونات به ترتیب با افزایش 136

کشاورزان و مصرفکنندگان فراهم کند .بنابراین ،در دهه

و  16درصدی وزن تر اندام هوایی نسبت به شاهد آلوده،

گذشته ،برای محافظت پایدار از محصوالت ،گزینههای

بیشترین و کمترین اثر را بر این شاخص رشدی داشتند.

سازگار با محیطزیست مانند ترکیبات آلی فرار انتشار یافته

همچنین ایندول و متیلجاسمونات به ترتیب با افزایش  205و

توسط  PGPMکه توانایی کنترل بیماریهای گیاهی،

 149درصدی وزن تر ریشه نسبت به شاهد بیمار ،در بهبود این

فعالسازی پاسخهای دفاعی و نیز تحریک رشد گیاه را

صفت رشدی قویتر و ضعیفتر از کلیه تیمارها عمل نموند.

دارند ،مورد مطالعه قرار گرفتهاند .اما وابستگی

بیشترین و کمترین تأثیر در افزایش معنیدار وزن خشک

میکروارگانیزمهای تولید کننده این ترکیبات به عوامل

ریشه نیز به ترتیب به ایندول و متیلجاسمونات تعلق داشت

مختلفی نظیر شرایط محیطی و گونه میکروبی تولید کننده و

که سبب افزایش  133و  17درصدی این شاخص نسبت به

احتمال استقرار ناموفق این عوامل در محیط بکار رفته ،سبب

شاهد بیمار گردیدند (جدول  .)1همچنین به استثنای -3

شده امروزه توسعه و کاربرد ترکیبات زیستفعال این عوامل،

پنتانول و متیلجاسمونات ،تیمار چهار ترکیب فرار دیگر در

بهجای فرموالسیون زنده آنها مورد توجه قرار گیرد.

حضور بیمارگر سبب افزایش وزن خشک اندام هوایی

در این پژوهش ،ترکیبات فرار در آزمایشگاه از رشد

نسبت به شاهد آلوده گردید و در میان این تیمارها ایندول با

میسلیوم بیمارگر  A. rabieiجلوگیری نمودند ،که

افزایش  39درصدی این شاخص نسبت به شاهد بیمار ،اثر

نشاندهنده قابلیت قارچکشی یا قارچایستایی این

بهتری داشت .الزم به ذکر است که بین کارایی ترکیبات

ترکیبات علیه  A. rabieiاست .اثر ترکیبات فراری مانند

جدول  -۱اثر ترکیبات فرار بر صفات رشدی نخود در حضور قارچ بیمارگر  A. rabieiدر گلخانه.
Table 1. Effect of volatile compounds treatment on growth parameters of chickpea
in the presence of A. rabiei in the greenhouse.
Shoot wet
Shoot dry
Root wet
Root dry
Treatment
)weight (g
)weight (g
)weight (g
)weight (g
0.11 bc

2.3 bcd

0.44 dc

3.02 e

2,3-butanediol

0.12 b

2.27 cde

0.34 f

2.23 f

3-pentanol

0.12 b

2.25 cde

0.4 e

3.24 d

Acetoin

0.13 a

2.49 ab

0.47 b

4.28 b

Chlorothalonil

0.06 e

0.83 f

0.33 f

1.65 h

Disease control

0.13 a

2.46 abc

0.53 a

4.61 a

Healthy control

0.14 a

2.53 a

0.46 bc

3.23 d

Indole

0.07 d

2.07 e

0.35 f

1.92 g

Methyl jasmonate

0.42 de

0.11 c

3.89 c

Methyl salicylate

Data are means of 5 replicates. Different characters beside each column indicate statistically
significant difference at 5% probability level according to Duncan test.
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-1اُکتن  -3-اُل ، 1بنزوتیازول 2و سیترونلول 3در مهار رشد

میکروموالر -2هیدروکسی-3-پنتانون (2-hydroxy-3-

میسلیومی برخی بیمارگرهای اندامهای هوایی (از جمله

 )pentanoneاز رشد  Botrytis cinereaدر

،Colletotrichum capsici ،Botrytis cinerea

آرابیدوپسیس ممانعت نموده است ( Sharifi et al.,

 )Alternaria brassicaeثابت شده است ( Zhao et al.,

 .)2013استفاده از بنزوتیادیازول-3،2 ،بوتاندیاُل و

 .)2011اثر بازدارندگی ایندول-3،2 ،بوتاندیاُل و استوئین

( PC1یک مخلوط مبتنی بر ایزوپارافین) روی

گندم

گیاهچههای  Nicotiana benthamianaدر گلخانه،

( )Gaeumannomyces graminis var. triticiدر

تعداد

نکروتروف

پژوهش دیگری مشاهده گردیده اما برخالف پژوهش

 Colletotrichum orbiculareرا در سطح برگ ،بیش از

حاضر ،متیلسالیسیالت و متیلجاسمونات فاقد اثر بودهاند

 70درصد کاهش داده است (Cortes-Barco et al.,

( .)Safari et al., 2020از آنجا که مکانهای اثر

) .2010کاربرد دو میلیگرم در میلیلیتر -3،2بوتاندیاُل

ترکیبات فرار در قارچها ممکن است متفاوت باشد و یا

در خاک گیاهچههای ذرت ،باعث کاهش سه برابری

قارچهای مختلف قابلیتهای متفاوتی برای سمزدایی

ناحیه نکروزه ناشی از بیمارگر Setosphaeria turcica

متابولیتهای فرار داشته باشند ،اثرات بازدارندگی یکسانی

شده است ( .)Chung et al., 2016ترکیبات فرار به

نسبت به همه قارچها نشان نمیدهند ).(Kai et al., 2009

دالیل متعددی موجب کاهش بیماری میشوند؛ آنها

بر

رشد

میسلیومی

بیمارگر

پاخوره

زخمهای

ناشی

از

قارچ

در این پژوهش ،قارچکش حفاظتی کلروتالونیل در

میتوانند مانند آنتیبیوتیک عمل نموده و بهطور مستقیم

میان کلیه تیمارهای اعمال شده در گلخانه ،بهترین اثر را

از رشد میسلیوم و جوانهزنی اسپور بسیاری از عوامل

در کاهش شدت بیماری برقزدگی داشت .کلروتالونیل

بیماریزای قارچی جلوگیری کنند ( ;Kai et al., 2006

از پرکاربردترین قارچکشها در کنترل برقزدگی است

 ،)Vespermann et al., 2007باعث کاهش کارایی

( )Davidson and Kimber, 2007که نحوه عملکرد

اتصال میسلیوم به سطح برگ میزبان شوند ( Sharifi and

آن واکنش با گروههای تیول در سیستمهای آنزیمی

 ،)Ryu, 2016با تاثیر قارچایستاییEl-Hasan et al., ( 4

بیمارگر است ( )Chang et al., 2007و با مهار کارآمد

 )2007بهعنوان اولین بخش از سازوکار مقاومت ،سرعت

بیمارگر ،سبب افزایش عملکرد و کیفیت دانه نخود

پیشرفت بیمارگر در گیاه را تا زمانی که اقدامات حفاظت از

میشود ( .)Chongo et al., 2003در این تحقیق همه

گیاه فعال شود ،کاهش دهند ( Kim and Anderson,

ترکیبات فرار (بهجز متیلجاسمونات) ،سبب کاهش

 )2020و یا باعث القای مقاومت سیستمیک در گیاه شوند

شدت بیماری برقزدگی نسبت به شاهد بیمار شدند .اثر

(.)Huang et al., 2012

بازدارندگی ترکیبات فرار روی قارچهای بیماریزای

در تحقیق حاضر ،متیلسالیسیالت و -3،2بوتاندیاُل

گیاه در بسیاری از مطالعات دیگر نیز گزارش شده است.

نسبت به سایر ترکیبات فرار بررسی شده ،اثر بهتری در

بهعنوان مثال ،مصرف  100میکروموالر استوئین ،ایندول،

کاهش شاخص بیماری در گلخانه داشتند .با توجه به

-3،2بوتاندیاُل ،متیلسالیسیالت و متیلجاسمونات

اینکه این ترکیبات در آزمایشگاه نسبت به -3پنتانول و

باعث کاهش معنیدار بیماری پاخوره گندم در گلخانه

استوئین اثر ضعیفتری در مهار رشد میسلیوم بیمارگر

شده است ( .)Safari et al., 2020کاربرد غلظت 100

نشان دادند ،احتمال دارد سازوکار اصلی آنها در مهار
بیمارگر در گلخانه ،القای مقاومت سیستمیک به این

1- 1-Octen-3-ol
2- Benzothiazole
3- Citronellol

4- Fungistasis
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بیمارگر در گیاه باشد .برخی محققین دیگر نیز گزارش

 ISRیا بهطور غیرمستقیم بهواسطه سرکوب بیمارگرهای

نمودهاند که سازوکار اصلی ترکیبات فرار میکروبی در

گیاهی (کنترل بیولوژیک) رشد گیاه را تقویت کنند

مهار بیماری و محافظت از گیاهان در برابر عوامل

( ;Lee et al., 2012; Santoro et al., 2015

بیماریزا ،القای مقاومت سیستمیک است نه مهار مستقیم

 ،)Sharifi and Ryu, 2018با کنترل سیگنالرسانی

بیمارگرها ( .)Sharifi and Ryu, 2016در مطالعات

قند /اسید آبسیزیک که منجر به افزایش مقدار کلروفیل

تعیین نمایه شیمیایی و عملکردی بیش از  32متابولیت

و کارایی فتوسنتز میشود ،سبب افزایش فتوسنتز و تجمع

فرار توسط  GC-MSو  ،NMR-MSنیز -3،2

کربوهیدرات در گیاه شوند ( ;Zhang et al., 2008

بوتاندیاُل بهعنوان عامل اصلی القای مقاومت سیستمیک

;Zhang et al., 2009; Farag et al., 2013

شناخته شده است ( Farag et al., 2006; Han et al.,

.)2006

شامل

سیگنالرسانی هورمونی گیاه را برای بهبود رشد و

هورمونهای گیاهی اسید سالیسیلیک ( ،)SAاسید

عملکرد و سالمت گیاه تعدیل و تنظیم کنند ( Ryu et

جاسمونیک ( )JAو اتیلن ( )ETهستند ( Pieterse et

 ،)al., 2004; Tahir et al., 2017bبهعنوان منبع مواد

 )al., 2009که پاسخ دفاعی سلولهای گیاهی برای

غذایی برای گیاهان عمل کنند ( ;Ryu et al., 2003

ایجاد ایمنی در گیاه را حاصل میکنند ( Farag et al.,

 )Meldau et al., 2013و یا جذب و انتقال مواد غذایی

توسط

را در گیاهان افزایش دهند (.)Sharifi and Ryu, 2018

میکروارگانیسمها توانایی القای مقاومت سیستمیک را از

در پژوهش حاضر ،ایندول بیشترین تأثیر را در افزایش

طریق فعالسازی حداقل یکی از این مسیرهای

شاخصهای رشدی بررسی شده از جمله وزن تر و خشک

سیگنالرسان دارند (.)Fincheira and Quiroz, 2018

ریشه داشت .در مطالعات قبلی ،این ترکیب عالوه بر افزایش

در پژوهش حاضر بیشتر ترکیبات فرار علیرغم

طول ریشه اصلی و طول و تعداد ریشههای جانبی ،سبب

حضور بیمارگر ،سبب افزایش شاخصهای رشدی نسبت

افزایش تراکم تارهای کشنده ریشه شده و در نهایت سطح و

به شاهد آلوده شدند .در بسیاری از تحقیقات ،اثر

حجم ریشه را نیز افزایش داده است ( Bailly et al.,

ترکیبات فرار در افزایش رشد گیاه گزارش شده است

 .)2014; Castulo-Rubio et al., 2015برخی محققین

(.)Ryu et al., 2004; Rudrappa et al., 2010

بیان کردهاند ایندول با ایجاد تعدیل در انتقال و سیگنالرسانی

کاربرد  1تا  100میکروگرم -3،2بوتاندیاُل ،باعث

اکسین ،نقش مهمی در تنظیم رشد و توسعه ریشههای جانبی

افزایش سطح برگ آرابیدوپسیس شده است ( Ryu et

در آرابیدوپسیس دارد (.)Bailly et al., 2014

.)2013

مولکولهای

ترکیبات

پیامرسان

فرار

آزاد

کوچک

2015

al.,

et

،)Castulo-Rubio

مسیرهای

شده

 .)al., 2003ایندول در غلظتهای پایین ،باعث القای

نتیجهگیری

رشد آرابیدوپسیس گردیده ( ;Bailly et al., 2014

استفاده از ترکیبات فرار میتواند بهعنوان یک

 )Bhattacharyya et al., 2015و -3پنتانول،

راهبرد جدید و نویدبخش جهت مدیریت تلفیقی

هنگامیکه در شرایط مزرعه اعمال شده ،عالوه بر القای

بیماری برقزدگی نخود و تحریک رشد این گیاه

ایمنی سیستمیک در برابر Pseudomonas syringae

استفاده شود .قبل از توسعه و انتشار تجاری این

 ،pv. lachrymansباعث افزایش عملکرد میوه خیار

ترکیبات در برنامه های مدیریت بیماری الزم است

شده است ( .)Song and Ryu, 2013ترکیبات فرار

آزمایشهای گستردهای روی عوارض جانبی این

میکروبی با روشهای مختلف رشد و سالمت گیاه را

ترکیبات بر ارگانیسمهای مفید یا غیر هدف و انسانها

بهبود میبخشند؛ آنها میتوانند بهطور مستقیم از طریق

صورت گیرد .تعیین بهترین غلظت مؤثر ،حل مشکالت
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،فنی کاربرد ترکیبات فرار از جمله تبخیر سریع آنها

نویسندگان از آقای دکتر سعید عباسی (دانشگاه

تهیه فرموالسیون های مناسب و استانداردسازی

رازی) بابت در اختیار نهادن جدایه قارچ بیمارگر

روش های کاربرد از دیگر موضوعاتی است که الزم

.مورد استفاده در این تحقیق کمال تشکر را دارند

.است در تحقی قات آینده مدنظر محققین قرار گیرد
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Abstract
Background and Objectives
Chickpea (Cicer arietinum L.) is the third most important legume crop in the world.
Ascochyta blight caused by Ascochyta rabiei (Pass.) Lab. is one of the most important
threats for producing chickpea in most of the growing areas. The pathogen invades all
aerial parts of the plant and causes severe yield and quality losses. The present study
aims to evaluate the effect of some defense inducing volatile compounds in inhibiting A.
rabiei, as well as the effect of these compounds on some chickpea growth traits at the
presence of the pathogen.
Materials and Methods
First, six volatile compounds including methyl salicylate, 2,3-butanediol, methyljasmonate, acetoin, indole and 3-pentanol were prepared in sterile distilled water (100
μM) containing 0.2% Tween 20, and were used for laboratory and greenhouse studies.
The in vitro antifungal activity of volatile compounds was tested on chickpea seed meal
dextrose agar (CDA) medium. Then, a five-millimeter agar disk containing the mycelium
of the pathogen was placed on the surface of CDA medium in 9 cm diameter Petri dishes.
The Petri dishes were inverted and 100 μl of the emulsion of each volatile compound was
placed inside the lid. The Petri dishes were sealed and kept at the same inverted position
to avoid the dropping of volatile compounds over the culture medium. A greenhouse
experiment with nine treatments (including six volatile compounds, chlorothalonil
fungicide, healthy and diseased controls) was conducted in a completely randomized
design. In addition, the emulsions of volatile compounds were sprayed on the leaf
surfaces 12 days after sowing chickpea seeds (variety Bivanij). After 48 hours, the
conidial suspension of the pathogen in water (2 x 104 conidia/mL) was sprayed to the
surface of chickpea seedlings. Disease severity and plant growth indices including shoot
fresh weight, shoot dry weight, root fresh weight and root dry weight were measured two
weeks after inoculation. Statistical analyses were performed by SAS software (version
9.3). The means were compared by Duncan's test at a statistical probability level of 5%.
Results
All volatile compounds inhibited the mycelial growth of A. rabiei on CDA with the
highest (64.91%) and lowest (4.67%) inhibition obtained by 3-pentanol and methyl
jasmonate, respectively. In the greenhouse test, all volatile compounds, except methyl
jasmonate, reduced the incidence of blight symptoms compared to the diseased control.
The highest disease reduction was obtained by chlorothalonil (86.04%) and methyl
salicylate (55.81%). At the presence of the pathogen, all volatile compounds increased
root fresh weight, root dry weight and shoot fresh weight, and increased shoot dry weight
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with the exception of 3-pentanol and methyl jasmonate. Compared to the diseased
control, the effect of indole on root fresh and dry weight and shoot dry weight, as well as
the effect of methyl salicylate on shoot fresh weight was more than other compounds.
Methyl jasmonate had the least improving effect on growth traits compared to other
volatile compounds.
Discussion
The volatile compounds used in this study inhibited A. rabiei in both in vitro and
greenhouse tests. They also improved chickpea growth parameters at the presence of the
pathogen. The use of volatile compounds could be considered as a new and promising
strategy for the integrated management of Ascochyta blight.
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