نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
دوره ،3شماره  ،2پاییز و زمستان )921-931( 9313

کاربرد سیلیکون در القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری بالیت فوزاریومی خوشة گندم
 .1وحید قاضی محسنی؛  .2سید کاظم صباغ*؛  .3صدیقه اسمعیلزاده بهابادی؛  .4مرتضی قربانی
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،بیماریشناسی گیاهی ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه زابل
 .2استادیار ،بیوتکنولوژی گیاهی ،گروه گیاهپزشکی و پژوهشکدة زیست فناوری گیاهی ،دانشگاه زابل
 .3استادیار ،گروه زیستشناسی ،دانشکدة علوم پایه ،دانشگاه زابل
 .4استادیار ،بیماریشناسی گیاهی ،گروه گیاهپزشکی ،دانشگاه زابل
(تاریخ دریافت - 93/2/9 :تاریخ تصویب)93/11/11 :
چکیده

در این تحقیق اثر غلظتهای مختلف سیلیکون (صفر 4 ،2 ،و  6میلیموالر) بر بیان چند ژن مرتبط با
بیماریزایی و فعالیت تعدادی آنزیم آنتیاکسیدان مطالعه شد .گیاهان در مرحلة خوشهدهی از طریق
محلول خاک تیمار شدند .سپس ،گیاهان تیمارشده با  1میلیلیتر سوسپانسیون اسپور قارچ حاوی 116
ماکروکنیدی به روش تزریق در زیر محل خوشه ،مایهزنی شدند و در بازههای زمانی صفر 22 ،24 ،و
 121ساعت پس از تلقیح ،برداشت نمونه برای اندازهگیری فعالیت آنزیمی و بیان ژن انجام شد .نتایج
نشان داد که شدت بیماری در گیاهان تیمارشده در مقایسه با شاهد کاهش داشت .آنالیز بیوشیمیایی
نشان داد که فعالیت دو آنزیم پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز در تمام غلظتها افزایش یافت .نتایج
آنالیز مولکولی نشان از افزایش سطح بیان ژنهای بتا ـ  1و  3گلوکاناز و اگزاالت اکسیداز در گیاهان
تحریکشده با سیلیکون در غلظت  6میلیموالر در بازة زمانی  121ساعت بعد از مایهزنی داشت.
بهطور کلی ،نتایج این تحقیق نشان میدهد که سیلیکون میتواند مقاومت گیاهان در برابر عوامل
بیماریزای قارچی را از طریق مقاومت اکتسابی سیستمیک افزایش دهد.
کلیدواژگان :بیان ژن ،سیلیکون ،فوزاریوز،

.qRT-PCR

مقدمه
گیاه گندم ) (Triticum aestivumاز نظر تولید و تغذیه
اهمیت اقتصادی زیادی نسبت به محصوالت زراعی دیگر
دارد .بیماری بالیت خوشه یا اسکب یک بیماری مخرب
در بسیاری از مناطق جهان و ایران است و بین  01تا
 71درصد عملکرد گندم را کاهش میدهد ( Windels
 .)2000این بیماری از طریق  50گونة فوزاریوم ایجاد
میشود ،ولی در بسیاری از کشورها  F. graminearumبا
فرم جنسی  Gibberella zeaeبهعنوان گونة غالب
گزارش شده است (.)Bottalico and Perrone 2002
* تلفن10333733190 :

عالئم بیماری با نقاط آبدار مایل به قهوهای روی
پوشینهها و محور خوشه آغاز و در نهایت ،به سفیدشدن
قسمتهایی از آن منجر میشود ( Siranidou et al.
 .)2002گیاه در مرحلة گلدهی بیشترین حساسیت را به
آلودگی فوزاریوم خوشة گندم دارد ،زیرا در این مرحله
سطوح باالیی از کولین و بتاین تولید میشود که
آزادشدن این ترشحات از بساک موجب تحریک رشد
قارچ  F. graminearumو شیوع آن میشود ( Strange
 .)et al. 1978برنامههای متعدد هدفداری نظیر استفاده
از قارچکشها ،کنترل بیولوژیکی ،عملیات زراعی و
E-mail: sksabbagh@uoz.ac.ir
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استفاده از ارقام مقاوم برای کنترل بیماری بالیت خوشة
گندم در نظر گرفته شده است ،با این حال ،کاهش قابل
توجه میزان بیماری مشاهده نشده است ( Snoeijer
 .)2000برخی از قارچکشها تأثیری بر بالیت فوزاریومی
سنبله ندارند و با توجه به اینکه باقیماندة سموم در
دانههای گندم و محصوالت تولیدشده از آن برای سالمت
انسان و دام زیانبار است ،استفاده از قارچکشها با
محدودیتهایی مواجه شده است (.)Jones 2000
بنابراین ،توسعة گیاهان با مقاومت اکتسابی تقویتشده
یکی از روشهای جایگزین در کنترل بیماریها است که
به آن توجه شده است و میتوان در مدیریت تلفیقی
کنترل بیماریها از آن استفاده کرد ( Diogo and
 .)Wydra 2007سیلیکون عنصری فراوان در سطح زمین
است که با این حال میزان در دسترسبودنش برای
گیاهان بهطور معمول کم است (.)Hattori et al. 2005
 00درصد از سیلیکون به شکل سیلیک و کمتر از 3
درصد به شکل کلوئیدی یا بهصورت یونی است که شکل
حاللپذیر آن است ( .)Mitani and Ma 2005سیلیکون
تأثیرات مثبت چشمگیری در بهبود رشد و عملکرد گیاه،
شامل افزایش مقاومت در برابر تنشهای محیطی مثل
سرما ،شوری ،سمیت فلزی ،حمالت حشرات و نفوذ
عوامل بیماریزا را دارد ( .)Datnoff et al. 1997بهطور
کلی دو مکانیسم برای مقاومت ناشی از سیلیکون نسبت
به عوامل مولد بیماری مطرح است که در اولی بهدنبال
جذب و انتقال سیلیکون ،فرایند سیلیسیشدن شروع
میشود که بهموجب آن سیلیکون همراه با لیگنین باعث
سختشدن دیوارة سلولی در برگها و آوند چوبی
میشود و مکانیسم دیگر ،این است که سیلیکون میتواند
پاسخهای دفاعی گیاه را فعال کند ( Chérif et al.
 .)1994تحقیقات نشان داده است که کاربرد سیلیکات
سدیم بهعنوان یک القاگر و فعالکنندة بالقوة مقاومت
القایی سیستمیک در حال توسعه است .سیلیکات سدیم
نه تنها در مقاومت اکتسابی سیستمیک ،بلکه در بیان
مقاومت ژنتیکی نیز نقش مهمی را ایفا میکند و تولید
پروتئینهای مرتبط با بیماریزایی را تحریک میکند که
بهعنوان نشانگر در مقاومت القایی سیستمیک پذیرفته
شده است ( .)Vlot et al. 2008مطالعات متعددی نشان
داده است که سیلیکات سدیم در کنترل آفات و

بیماریهای گیاهی ایجادشده توسط قارچها و باکتریها
مؤثر است .اثر مفید سیلیکات سدیم با افزایش مقاومت
در خیلی از محصوالت علیه بیمارگرهای قارچی در
گیاهانی چون برنج ،جو ،خیار ،ذرت ،انگور و توتفرنگی
گزارش شده است ( ،)Ma et al. 2007ولی نحوة عملکرد
دقیق آن در کنترل بیماریهای گیاهی مشخص نشده
است ( .)Fauteux et al. 2005در این تحقیق اثر
سیلیکون در القای مقاومت القایی در گندم آلوده به
بیماری فوزاریوم گندم بررسی شد .بدین منظور میزان
بیان دو ژن مسئول مقاومت در گندم و فعالیت آنزیمهای
آنتی اکسیدان در زمانهای مختلف بعد از تیمار مطالعه
شد.
مواد و روشها
انجام آزمایشهای گلخانهای

آزمون بیماریزایی بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب
طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در یک گلخانة
تحقیقاتی انجام شد .از بذر گندم رقم تجن برای تلقیح
آلودهسازی استفاده شد .بذرهای گندم با هیپوکلریت
سدیم  1/0درصد بهمدت  5دقیقه ضدعفونی سطحی و
سپس ،سه دفعه با آب مقطر استریل شستوشو داده و
در گلدانهای پالستیکی  3کیلوگرم ،حاوی خاک
استریل کشت داده شد .با توجه به اینکه دورة
آسیبپذیری گندم به بیماری فوزاریومی سنبله در طول
مرحلة گلدهی است ،در اوایل این مرحله ،گندم با
سیلیکون به فرم محلول سیلیکات سدیم Na2O3Si
( )Sio2, 28.5%; Merkبا غلظتهای صفر 4 ،5 ،و 9
میلیموالر در لیتر همراه آب آبیاری استفاده شد.
تهیة سوسپانسیون اسپور قارچ

از جدایة استاندارد قارچ  F. graminearumبرای تهیة
سوسپانسیون اسپور استفاده شد .ابتدا ،قارچ مورد نظر
3
روی محیط کشت سیبزمینی دکستروز آگار ( Merk
 (PDAکشت داده و درون گرمخانه در دمای  50درجة
سانتیگراد قرار داده شد .پس از یک هفته از رشد کامل
قارچ ،در شرایط کامالً سترون ،یک قطعه از بافت
میسیلیومی قارچ به فالسک حاوی  5/0گرم پودر کاه
1. Potato Dextrose Agar
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گندم 5/0 ،گرم پودر کاه جو و  350میلیلیتر آب مقطر
استریل اضافه شد .درب فالسکها با فویل آلومینیومی
پوشانده شد و بهمدت  09ساعت روی دستگاه
تکاندهنده با سرعت  351دور در دقیقه در داخل
گرمخانه با دمای  50درجة سانتیگراد قرار داده شدند.
پس از  09ساعت ،محیط درون فالسکها در زیر هود
المینار با استفاده از پارچة ململ سترون صاف شد .از
محیط صافشده که بهصورت یک سوسپانسیون به رنگ
قهوهای تیره بود ،نمونهگیری شد و با استفاده از الم
گلبولشمار ،غلظت سوسپانسیون بر حسب تعداد
ماکروکنیدیها در هر میلیلیتر تعیین شد و از غلظت
 3×319اسپور در میلیلیتر برای تلقیح در زیر محل
خوشه استفاده شد ( .)Bernardo et al. 2007سنبلههای
مایهزنیشده با کیسههای پالستیکی برای حفظ رطوبت
و رخنة قارچ بهمدت یک روز پوشانده شد .نمونهبرداری
از گیاه در مقاطع زمانی صفر 75 ،54 ،و  351ساعت بعد
از تلقیح قارچ عامل بیماری انجام شد و در ادامة فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدان و بیان ژنهای مرتبط با
بیماریزایی بررسی شد.
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سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز

برای سنجش فعالیت پراکسیداز از سوبسترای پیروگالول
استفاده شد .بهمنظور اندازهگیری فعالیت این آنزیم،
مقدار  3/0میلیلیتر پیروگالل تهیهشده به همراه 1/0
میلیلیتر عصارة آنزیمی و  1/0میلیلیتر هیدروژن
پراکسیداز  3درصد مخلوط شد .تغییرات جذب با
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 451
نانومتر خوانده شد .فعالیت آنزیمی برحسب واحد آنزیمی
در دقیقه به ازای هر میلیگرم پروتئین محاسبه شد
(.)Chen et al. 2000
سنجش فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز

برای سنجش فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز محلول
واکنش از عصارة گیاهی در حجم  3میلیلیتر تهیه شد
( 5/1میلیلیتر بافر فسفات سدیم  50میلیموالر311 ،
میکرولیتر پیروگالل  1/3میلیموالر و  311میکرولیتر
عصارة آنزیمی) .تغییرات جذب نور با دستگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  451نانومتر اندازهگیری
شد .فعالیت آنزیمی برحسب واحد آنزیمی در دقیقه در
میلیگرم پروتئین محاسبه شد (.)Chen et al. 2000

ارزیابی و تعیین شدت بیماری

سه هفته بعد از اولین مایهزنی عامل بیماری ،شدت
بیماری محاسبه شد .میزان شدت بیماری از طریق
تقسیم تعداد سنبلچههای آلوده بر تعداد کل
سنبلچههای هر سنبله محاسبه شد .استاندارد مورد
استفاده برای ارزیابی شدت بیماریزایی شاخص هورسفال
بود (.)Stack and McMullen 2010
تهیة عصارة آنزیمی و اندازهگیری میزان فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدان

برای تهیة عصارة گیاهی ،ابتدا 1/5گرم از بافت برگ گیاه
به هاون چینی سرد منتقل و به آن  4میلیلیتر بافر
استخراج (محلول شامل  3911میکرولیتر بافر پتاسیم
فسفات و  51میکرولیتر  )EDTAاضافه شد و سپس،
کامالً ساییده شد تا بهصورت همگن درآمد .پس از
سانتریفیوژ ،فاز باالیی بهعنوان عصارة پروتئین برای
سنجش فعالیت آنزیمی استفاده شد ( de Azevedo
.)Neto et al. 2006

بررسی تغییرات بیان ژنهای بتا گلوکاناز و اگزاالت
اکسیداز

برای ارزیابی میزان ژنهای بیانشده در تیمارهای
مختلف ،از تیماری استفاده شد که بیشترین میزان
تغییرات آنزیمی را نشان داد .بدین منظور 01 ،گرم از
برگهای گیاه مورد نظر جدا و برای استخراج  RNAدر
مراحل بعدی استفاده شد .استخراج  RNAبا استفاده از
کیت کیاژن ( )Qiagene, Germanyانجام شد .رشتة اول
 DNAاز مولکولهای  mRNAبا استفاده از کیت
تجاری )Vivantis, Cinngene( 2-Steps RT-PCR kit
ساخته شد .کمیت و کیفیت مولکولهای cDNA
بهترتیب با استفاده از دستگاه اسکن دراپ ( Analytika,
 )Germanyو ژل آگارز  3درصد ارزیابی شد .مقدار
 01نانوگرم از  cDNAبرای انجام آنالیز بیان ژن
استفاده شد .آغازگرهای مورد استفاده برای qRT-PCR
deu/primer3/input.htm.mit.
با نرمافزار آنالین
) (http://Fokker.wiPrimer3طراحی و توسط شرکت
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سیناژن ساخته شد (جدول  .)3درجة اختصاصیبودن
آغازگرها با بالست محصوالت واکنش  qRT-PCRارزیابی
شد .تمام قطعات تکثیرشده برای بررسی حضور ساختار
ثانویه بر وب سایت http://mfold.bioinfo.rpi.edu/.
بازبینی شدند .واکنش  qRT-PCRدر حجم  51میکرولیتر
شامل  5میکرولیتر ) 5 ،cDNA (50 ng/µlمیکرولیتر از
مخلوط دو آغازگر ) 4 (20mMمیکرولیتر از Mastermix

) (Hot Tag EvaGreen, Cinnagene, Franceو با استفاده
از دستگاه کوربت ( )RG3000, Curbet, Australiaبا برنامة
دمایی  00°Cبهمدت  30دقیقه برای واسرشتسازی اولیه و
بهدنبال آن  41چرخة حرارتی شامل 00°Cبرای  30ثانیه،
 91°Cبرای  31ثانیه و  75°Cبهمدت  51ثانیه انجام شد.
سه تکرار بیولوژیک و سه تکرار تکنیکی برای هر تیمار
انجام شد.

جدول  .3مشخصات آغازگرهای مورد استفاده در این مطالعه
Accession number

Reverse primer 5-3

Forward primer 5-3

Gene

AY437443.1
AJ556991
-

GTATGGCCGGACATTGTTCT
ATGGCACGAAGACGATACC
CTCGTTCGTTATCGGAATTAA

AACGACCAGCTCTCCAACAT
TGCAGTTCAACGTCGGTAAG
GGACAGGATTGACAGATTGATA

β-1,3-glucanase
Oxalat Oxidase
β-Tubolin

آنالیز دادهها

نتایج

تجزیة واریانس دادهها براساس آزمایش فاکتوریل بر پایة
طرح کامالً تصادفی با نرمافزار  SAS 9.1تحت آنالیز
واریانس یکطرفه قرار گرفتند و میانگینها با آزمون
دانکن مقایسه شدند P<1/10 .بهعنوان اختالف معنیدار
در نظر گرفته شد و نمودارها با نرمافزار  Excelرسم
شدند .دادههای حاصل بررسی بیان ژن با استفاده از
روش  pffaflو معادلة زیر تجزیه و آنالیز شدند
( .)Pfaffl 2001آنالیز دادههای بهدستآمده با نرمافزار
 REST 2009انجام شد که تخصصی دادههای خروجی
 Real time PCRاست.
)Efficiency GOIΔGP (control-sample
)Efficiency GHKΔGP (control-sample

= Ratio

ارزیابی شدت بیماریزایی در شرایط گلخانه

در این تحقیق ،شدت بیماری بر مبنای رتبهبندی و
شاخص بیماری برای هر تیمار ارزیابی شد (جدول .)3
طبق نتایج بهدستآمده در تمامی تیمارها بهصورت
معنیداری شدت بیماری در مقایسه با شاهد کاهش
یافت .غلظت  9میلیموالر سیلیکون باعث بیشترین
کاهش معنیدار عالئم بیماری شد .اما در تیمار 5
میلیموالر درجات کمی از کاهش عالئم بیماری نسبت
به شاهد آلوده مشاهده شد (شکل  .)3با توجه به
دادههای جدول  5و معادلة مربوطه ،تجزیة واریانس و
رابطة رگرسیونی مشخص شد که افزایش غلظت
سیلیکون با ضریب رگرسیونی  -7/177موجب کاهش
شدت بیماری شده است.

جدول  .5تجزیة واریانس رگرسیونی شدت بیماری
Pr>F

F

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجة آزادی

منبع تغییرات

>1/113

511/41

4077
37/74

4077
541/45
0550/43

3
34
30

رگرسیون
خطا
کل

= 1/00

ضریب همبستگی بین پارامترها

جدول  3ضریب همبستگی بین پارامترهای زمان و غلظت
و همچنین ،دو آنزیم پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز را نشان
میدهد .همانطور که مشااهده میشود آنزیم پلیفنل

R2

(سیلیکون)  = 01/070 – 7/177شدت بیماری

اکسیداز با غلظت سیلیکون همبستگی  1/01دارد که رابطة
آن بیشتر از همبستگی این آنزیم نسبت به زمان r=1/00
است که بیانگر این موضوع است که افزایش غلظت
سیلیکون موجب افزایش فعالیت این آنزیم میشود.
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همچنین ،آنزیم پراکسیداز با پلیفنل اکسیداز دارای ضریب
همبستگی باالی  1/00است و از لحاظ همبستگی با
سیلیکون و زمان رفتاری مشابه با پلیفنل اکسیداز دارد.

333

با استفاده از پارامتر زمان و غلظت سیلیکون با
رگرسیون چندمتغیره برآورد فعالیت آنزیمهای
پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز انجام شد (جدول .)4
a

b

100

80

c

60

40

در د شدت بیماری

d

20

0
B

C

Co+

A

شکل  .3مقایسة شدت بیماری بالیت خوشة گندم ناشی از قارچ  F. graminearumدر آزمون گلخانهای با کاربرد غلظتهای مختلف
سیلیکون :Co+( :شاهد آلوده) حروف  C ,B ,Aبهترتیب غلظتهای سیلیکون ( 5 ،4 ،9میلیموالر)
جدول  .3ضریب همبستگی بین پارامترها
پلیفنل اکسیداز

پراکسیداز

غلظت سیلیکون

زمان

3

3
**1/010

3
**1/079
**1/01

3
1n.s
**1/000
**1/005

زمان
غلظت سیلیکون
پراکسیداز
پلیفنل اکسیداز

** معنیداری در سطح  1/13و  n.sعدم معنیداری.

جدول  .4جدول تجزیة واریانس رگرسیون پراکسیداز
Pr>F

F

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجة آزادی

منبع تغییرات

>1/113

41/34

0509
333

31003
031
39033

5
40
47

رگرسیون
خطا
کل

= 1/97

R2

(سیلیکون) ( - 0/095زمان)  = 39/1 + 0/550پراکسیداز

جدول  .0جدول تجزیة واریانس رگرسیون پلیفنل اکسیداز
Pr>F

F

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجة آزادی

منبع تغییرات

>10113

41

0300
350

31304
0133
39554

5
40
47

رگرسیون
خطا
کل

= 7/97

R2

(سیلیکون) ( - 0/057زمان)  = 37/51 + 0/170پلیفنل اکسیداز

نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی ،دوره  ،3شماره  ،5پاییز و زمستان 3303

335

همانطور که در جدولهای  4و  0مشاهده میشود
دو پارامتر زمان و غلظت سیلیکون در سطح  1/13بهطور
معنیداری در برآورد این دو آنزیم نقش داشته است و با
افزایش غلظت سیلیکون و گذشت زمان ،فعالیت این دو
آنزیم افزایش مییابد.

فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز

نتایج کاربرد غلظتهای مختلف سیلیکون نشان داد میزان
فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز در سطح  1/10با شاهد سالم
و آلوده اختالف معنیدار دارد (شکل  .)3نتایج نشان داد که
فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز در تیمارهای شاهد مثبت و
منفی در بازههای زمانی مورد بررسی اختالف معنیدار
وجود نداشت 54 .ساعت پس از تلقیح عامل بیماری بین
تیمارهای مختلف سیلیکون و شاهد آلوده و سالم اختالف
معنیداری در میزان فعالیت این آنزیم مشاهده شد.
باالترین میزان فعالیت این آنزیم در  75ساعت پس از
تلقیح عامل بیماری و در تیمار  9میلیموالر در لیتر
مشاهده شد .بهطور کلی نتایج بررسی فعالیت آنزیمی نشان
داد که بیشترین میزان تغییرات برای غلظت  9میلیموالر
سیلیکون و در بازة زمانی  351ساعت بعد از تلقیح است.
نتایج بررسی میزان بیان ژن بتاگلوکاناز در گیاهان بیمار
تحریکشده با غلظتهای مختلف سیلیکون نشان داد که
بین میزان بیان این ژن در مقایسه با شاهد ،تفاوتهای
معنیداری در سطح  1/10وجود داشت (شکل  .)4در بازة
زمانی  351ساعت بعد از تلقیح باالترین میزان بیان این ژن
در تیمار  9میلیموالر سیلیکون تعیین شد .همچنین ،در
جدول  9تجزیة رگرسیونی بیان ژن بتاـ  3و  3گلوکاناز،
 R2=17بیانگر تأثیر باالی سیلیکون بر افزایش میزان بیان
این ژن است.

فعالیت آنزیم پراکسیداز

نتایج بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در گندمهای آلودة
تیمارشده با غلظتهای مختلف سیلیکون در شکل 5
نشان داده شده است .نتایج کاربرد غلظتهای مختلف
سیلیکون نشان داد که میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز
نسبت به گیاه شاهد در سطح احتمال  1/10اختالف
معنیداری دارد .همچنین ،نتایج نشان داد که فعالیت
آنزیم پراکسیداز بالفاصله پس از تلقیح قارچ عامل
بیماری در تمام تیمارها در سطح پایینی قرار داشت ،در
حالی که ،در فاصلة زمانی  54و  75ساعت پس از تلقیح
قارچ عامل بیماری ،گیاه شاهد بیمار و گیاهان
تحریکشده تفاوت معنیداری نسبت به شاهد سالم
نشان دادند .باالترین میزان فعالیت آنزیم در  75ساعت
پس از تلقیح قارچ عامل بیماری و در تیمار  9میلیموالر
مشاهده شد .در فاصلة زمانی  351ساعت پس از تلقیح،
میزان فعالیت این آنزیم در همة تیمارها همچنان باال
بود.
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شکل  .5بررسی میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در فواصل زمانی مختلف پس از تلقیح بیمارگر در گیاهان تیمارشده با غلظتهای
مختلف سیلیکون :)Co-( ،شاهد سالم ( :)Co+شاهد آلوده :حروف  B ،Aو  Cبهترتیب غلظتهای سیلیکون ( 5 ،4 ،9میلیموالر)
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شکل  .3بررسی میزان فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز در فواصل زمانی مختلف پس از تلقیح بیمارگر در گیاهان تیمارشده با غلظتهای
مختلف سیلیکون :)Co-( ،شاهد سالم ( :)Co+شاهد آلوده :حروف  B ،Aو  Cبهترتیب غلظتهای سیلیکون ( 5 ،4 ،9میلیموالر در لیتر)

Pr>F
>10113

F
00/34

جدول  .9جدول تجزیة رگرسیون بتا ـ  3و  3گلوکاناز
درجة آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات
3
53/09
53/09
34
3/39
1/559
30
54/73
= 1/17

R2

منبع تغییرات
رگرسیون
خطا
کل

(سیلیکون)  = 3/330 - 1/030بتا 3 -و  3گلوکاناز

شکل  .4میزان بیان ژن  ß- 1,3- glucanaseدر گیاهان تیمارشده با غلظتهای مختلف سیلیکون :)Co-( ،شاهد سالم ( :)Co+شاهد
آلوده :حروف  B ،Aو  Cبهترتیب غلظتهای سیلیکون ) 5 ،4 ،9میلیموالر در لیتر(
میزان بیان ژن اگزاالت اکسیداز

نتایج بررسی میزان بیان ژن اگزاالت اکسیداز در
گندمهای آلوده تیمارشده با غلظتهای مختلف
سیلیکون در بازة زمانی  351ساعته در شکل  0نشان
داده شده است .در این بازة زمانی اختالف معنیداری در
سطح  1/10بین تیمارهای بهکاررفتة سیلیکون با شاهد

سالم و آلوده مشاهده شد .باالترین میزان بیان این ژن
در تیمار  9میلیموالر سیلیکون پس از تلقیح قارچ عامل
بیماری به ثبت رسید .باالترین میزان بیان این ژن در
تیمار  9میلیموالر سیلیکون پس از تلقیح قارچ عامل
بیماری به ثبت رسید R2=10 .نشاندهندة تأثیر باالی
سیلیکون در بیان ژن اگزاالت اکسیداز است (جدول .)7
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جدول  .7جدول تجزیة رگرسیون اگزاالت اکسیداز
Pr>F

F

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجة آزادی

منبع تغییرات

>1/113

13/71

4/00
1/100

4/00
1/771
0/35

3
34
30

رگرسیون
خطا
کل

= 1/10

R2

(سیلیکون)  = 3/530 - 1/531اگزاالت اکسیداز

شکل  .0میزان بیان ژن  Oxalat oxidaseدر گیاهان تیمارشده با غلظتهای مختلف سیلیکون :)Co-( ،شاهد سالم ( :)Co+شاهد آلوده:
حروف  B ،Aو  Cبهترتیب غلظتهای سیلیکون ( 5 ،4 ،9میلیموالر در لیتر)

بحث
نقش سیلیکون در بهبود شرایط رشدی بسیاری از
گیاهان زراعی و غیرزراعی بررسی شده است .تحقیقات
متعددی نشان داده است که سیلیکون در کنترل
بیماریهای گیاهی ایجادشده توسط قارچها و باکتریها
مؤثر بوده و در بافتهای مجاور بیمار ،سیلیکون تجمع
یافته است ( Diogo and Wydra 2007, Epstein 2001,
 .)Fauteux et al. 2005, Hattori et al. 2005بیماری
فوزاریوم گندم یکی از بیماریهای مهم گندم است که
عالوه بر کاهش کمیت و کیفیت محصول باعث تولید
زهرابههای سرطانزا در انسان و دام میشود .روشهای
شیمیایی مبارزه با این بیماری عالوه بر خطرهای
زیستمحیطی ،کنترل کامل بیماری را در بر نداشته
است .در این تحقیق نقش سیلیکون بهعنوان یک عامل
تقویتکنندة ساختار فیزیکی و بیوشیمیایی گیاه
( )Fauteux et al. 2005در برابر بیماری بالیت خوشة
گندم ارزیابی شد .با توجه به اینکه بهترین زمان تأثیر
الیسیتورها در ابتدای زمان آلودگی است ( Eder and
 )Cosio 1994, Garcia-Brugger et al. 2006در این
تحقیق نقش القاکنندگی مقاومت سیلیکون تا  75ساعت

بعد از آلودگی بررسی شد .کاربرد سیلیکون بهعنوان یک
القاکنندة مقاومت گیاهان در برابر عوامل بیماریزای
قارچی از دیر زمانی است که بهخوبی در بیماری بالست
برنج بررسی شده است ( .)Onodera 1917سیلیکون در
شرایط رشدی مختلف باعث جلوگیری از تغییرات شدید
بافت اپیدرم برگی و خوشة برنج شده است ( Datnoff et
 .)al. 1997نتایج بهدستآمده در این تحقیق نشان داد
که شدت وقوع بیماری و توسعة قارچ در خوشة آلوده به
مراتب از شاهد آلوده کمتر بود که نقش سیلیکون را در
القای مقاومت ساختاری برای جلوگیری از پیشرفت
بیماری تأیید میکند ،ولی تغییرات ساختاری و ظاهری
در گیاهان تیمارشده مشاهده نشد .کاربرد سیلیکون با
غلظت  9میلیموالر تأثیر معنیداری در کاهش عالئم
بیماری نسبت به شاهد آلوده از خود نشان داد ،ولی
غلظت  5میلیموالر تأثیر کمی در کنترل عالئم بیماری
داشت که این امر نشاندهندة نقش تجمعی سیلیکون در
القای مقاومت است .پیشتیمار گیاهان با الیسیتورهای
مختلف باعث تحریک پاسخهای دفاعی و در نتیجه
کاهش عالئم بیماری در سیستمهای بیماریزای مختلف
شده است ،هرچند هنوز هم مکانیسمهای آن برای
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کاهش بیماری کامالً شناخته نشده است (
 .)al. 2012در خیار آلوده به بیماری مرگ گیاهچه،
تیمار سیلیکون ( 3/7میلیموالر) باعث فعالشدن
آنزیمهای  ßگلوکوزیداز ،پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز
بهمدت  4روز بعد از آلودگی شد و سپس ،مقادیر
اندازهگیریشده کاهش پیدا کرد (.)Chérif et al. 1994
نتایج حاصل از این تحقیق نیز نشان داد که تا  3روز بعد
از آلودگی مقادیر تمام شاخصهای اندازهگیریشده در
این نسبت به شاهد افزایش داشت .یک مطالعة
تحقیقاتی نشان داد که کاربرد  301میلیگرم بر لیتر
سیلیکون در آب آبیاری باعث سرکوب لکة سیاه رز
میشود ( .)Gillman et al. 2003اثر سیلیکون در کاهش
شیوع پژمردگی باکتریایی گوجهفرنگی در سیستم کشت
هیدروپونیک و بستر کود گیاهی گزارش شده است
( .)Diogo and Wydra 2007نتایج ما نیز در این تحقیق
نشان داد که کاربرد سیلیکون شدت توسعة عالئم
بیماری را در بازههای زمانی کاهش داد .پراکسیدازها در
مقاومت گیاه اثر مستقیم دارند و از طریق تولید رادیکال
آزاد و پراکسید هیدروژن ،که برای بعضی بیمارگرها
سمی هستند ،به مقاومت گیاه در برابر بیمارگر منجر
میشوند ( .)Van Loon and Van Strien 1999پلیفنول
اکسیدازها گروهی از آنزیمها هستند که در اکسیداسیون
فنولها به کینونها و تشکیل لیگنین در سلولهای
گیاهی نقش مهمی دارند .در ارتباط با امکان مؤثربودن
فعالیت آنزیمهای پلیفنول اکسیداز در واکنشهای
دفاعی گیاه ،تحقیقات نشان داده است که این آنزیمها
در فعالیت دفاعی و واکنش فوق حساسیت در مقابل
ویروسها ،باکتریها و قارچها دخالت دارند ( Mayer
 .)2006بررسی تغییرات آنزیمی در این تحقیق نشان داد
که آنزیمهای مورد بررسی در اولین زمانهای آلودگی
حتی در شاهد منفی افزایش یافته و با تحریک سیلیکون
این میزان بهطور چشمگیری افزایش یافته است .در
گیاهان تیمارشده با سیلیکون بهطور معنیداری فعالیت
آنزیم آنتیاکسیدان و تولید ترکیبات ضدمیکروبی مانند
تولید ترکیبات فنولی ،فیتوآلکسینها و پروتئینهای
مرتبط با بیماریزایی و غیره افزایش مییابد ( Cai et al.
 .)2009در خیار تیمارشده با سیلیکون که پیتیوم به آن
حمله کرده است ،پروتئینهای مرتبط با بیماریزایی
Walters et
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نظیر :پراکسیداز و گلوکاناز تولید میشوند و شدت
بیماری و میزان خسارت کاهش مییابد ( Cherif et al.
 .)1994نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که
سیلیکون باعث ایجاد تغییرات بیوشیمیایی از طریق
افزایش میزان آنزیمهای دخیل در مقاومت القایی
میشود .بنابراین ،این آنزیمها بهعنوان نشانگرهای
بیوشیمیایی مقاومت القایی سیستمیک در نظر گرفته
میشوند و میتوانند مالک مناسبی از ایجاد این نوع
مقاومت در گیاه در واکنش متقابل میزبان بیمارگر
محسوب شوند .ژنهای کنترلکنندة مقاومت ،گروهی از
پروتئینها به نام پروتئینهای مربوط به بیماریزایی را
رمز میکنند که موجب تخریب دیوارة سلولی قارچی،
ایجاد اختالل در غشاهای سلولی آن ،تقویت سیستم
پاسخ دفاعی میزبان ،دخالت در بیماریزایی و سنتز
پروتئینهای ضد قارچی میشوند .یک گروه از این ژنها
پروتئینهایی مانند بتاـ  3و  3گلوکاناز و اگزاالت
اکسیداز را رمز میکنند (.)Mackintosh et al. 2007
آنزیم بتاـ  3و  3گلوکاناز پیوند پلی ساکارید بین
کربنهای  3و  3در ساختمان گلوکان موجود در دیوارة
سلولی قارچ را تخریب میکند (.)Leah et al. 1991
آنزیم اگزاالت اکسیداز از پروتئینهای فاز حاد در
گیاهان است که در حضور اکسیژن مولکولی ،اگزاالت را
به آب اکسیژنه و دیاکسیدکربن تبدیل میکند
( .)Dunwell et al. 2000تأثیر سیلیکون در الگوی بیان
ژن در برنج آلوده به بیماری بالست برنج با استفاده از
روش ریز آرایه نشان داده است که تعداد  553ژن در
گیاهان تحریکشده با سیلیکون ،افزایش بیان داشته
است که در این میان اگساالت اکسیداز بیان چشمگیری
از خود نشان داد ( )Brunings et al. 2009در این
مطالعه نیز میزان بیان ژن اگساالت اکسیداز در حضور
سیلیکون افزایش داشت .در ارتباط با بیماری فوزاریوم و
نقش سیلیکون مطالعة جامعی وجود ندارد.
گندم آلوده به سفیدک سطحی که با سیلیکون
تحریک شده بود ،الگوی متنوعی از بیان ژن نشان داد و
ژنهای مرتبط با استرسهای زیستی و همچنین،
ژنها ی درگیر در متابولیسم افزایش بیان داشتند؛ در
حالی که ،ژنهای دخیل در فتوسنتز کاهش بیان
داشتند ( .)Chain et al. 2009در این مطالعه نیز ژنهای
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( نتایج این تحقیق مطابقت دارد
 هرچند مطالعات زیادی در سطوح فیزیولوژیکی و.)2007
بیوشیمیایی در مورد مکانیسم احتمالی مقاومت ناشی از
 که، جزئیات مکانیسم آن،سیلیکون انجام شده است
چگونه سیلیکون انتقال سیگنال در گیاه را راهاندازی
میکند نیاز به آنالیز مولکولی و بیوشیمیایی دقیقتر دارد
 با توجه به نتایج بهدستآمده در این.)Cai et al. 2009(
تحقیق چنین میتوان نتیجه گرفت که کاربرد سیلیکات
سدیم میتواند بهعنوان روش مؤثری در کنترل خسارت
بیماریهای گیاهی در سیستم مدیریت تلفیقی
.بیماریها استفاده شود
Diogo and Wydra

339

، همچنین.درگیر در استرس زیستی افزایش داشت
مطالعات مولکولی و بیوشیمیایی نشان میدهد که
سیلیکون بیان ژنهای مرتبط با سیستم دفاعی را فعال
میکند و مانند اسید سالیسیلیک و اتیلن نقش مهمی در
 در این.)Fauteux et al. 2005( انتقال سیگنال دارد
پژوهش کاربرد سیلیکون باعث افزایش بیان ژنهای
 کاربرد.دفاعی از جمله بتاگلوکان و اگزاالت اکسیداز شد
سیلیکون قبل از کاشت بهصورت بذرپاش میزان بیماری
پژمردگی باکتریایی گوجهفرنگی ناشی از باکتری
 را از طریق افزایش بیانRalstonia solanacerum
ژنهای مرتبط به دفاع در گیاه کاهش داده است که با
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