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چکیده
. قادر به آلوده كردن طيف وسيعي از گياهان ميباشدد،(Potyvirus) ) متعلق به جنس پوتيویروسBYMV( ویروس موزایيک زرد لوبيا
 در این پژوهش تاثير شش تيمار شامل نانو ذرات نقره سنتز شده توسد.این ویروس از طریق مكانيكي و شته بهصورت ناپایا انتقال ميیابد
 عصاره الكلي گياهان،P. fluorescens CHA0  باكتري،T. harizianum  قارچ62  سویه،P. fluorescens  باكتريCHA0 سویهي
 در سدهBYMV ) و فسفيت پتاسيم در كاهش خسارت یک سدویهِيAchillea millefolium( ) و بومادرانOlea europaea( زیتون
. این آزمایش به صورت فاكتوریل در قالب طرح كامالً تصادفي انجام شد. اختر و پاک) مورد بررسي قرار گرفت،KS21189( ژنوتيپ لوبيا
 تيمارهداي، همزمان با ظهور عالئم ویروسي. مایهزني شدندBYMV براي انجام این پژوهش ابتدا گياهان بهصورت مكانيكي با یک سویهي
 و بهرهگيري از آنتديسدرم نندهمسدانه ايDAS-ELISA  غلظت ویروس در گياهان تيمار شده با آزمون.مختلف روي گياهان اعمال شد
 ميزان فعاليت آنزیم پراكسيداز و غلظت ویروس در سده ژنوتيدپ، ارزیابي پار امترهاي رویشي و زایشي. مورد ارزیابي قرار گرفتBYMV
،  مربدو بده تيمارهداي فسدفيت پتاسديم، نشان داد كه بيشترین تاثير بر كاهش غلظت ویروس موزایيک زرد لوبياBYMV لوبيا نسبت به
. بوده استPseudomonas fluorescens CHA0 عصاره الكلي بومادران و باكتري
. تریكودرما و فسفيت پتاسيم، P. fluorescens  باكتري، مقاومت القایي، ویروس موزایيک زرد لوبيا:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Bean yellow mosaic virus (BYMV) which belongs to Potyvirus genus, is able to infect wide range of plants
because of its wide host range. This virus is transmitted by mechanical inoculation and aphid vectors in nonpersistent manner. In this research the effects of six treatments including: synthesized silver nano particles of
P. fluorescens CHA0, preparations of T. harizianum and P. fluorescens CHA0, olive (Olea europaea) and
yarrow (Achillea millefolium) extracts and potassium phosphite on damage reduction in three common bean
genotypes against a BYMV isolate was investigated. This experiment was carried out in a completely
randomized factorial design. For this purpose, treatments were applied on plants immediately afterward first
symptoms in mechanically inoculated plants were appeared. Virus concentration in treated plants was
evaluated by DAS-ELISA test using BYMV polycolonal antibody. Evaluation of vegetative and reproductive
parameters, measurement of peroxidase and polyphenol oxidase enzymes activity and virus accumulation
indicated that potassium phosphite, silver nano particles of P. fluorescens CHA0 and yarrow extracts had
highest influence on virus accumulation.
Keywords: Bean yellow mosaic virus, Trichoderma, Potassium phosphite and Induced resistance.
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تازه های تحقیق
با وجود آنکه مطالعات معدودی در مورد اثر برخی
عوامل زنده و غیرزنده بر ایجاد مقاومت القایی در
گیاهان در برابر برخی بیمارگرهای ویروسی صورت
گرفته است ،در مورد ویروس موزاییک زرد لوبیا که
یکی از مخربترین بیماریهای ویروسی و دارای دامنه
میزبانی وسیعی است ،گزارشهای اندکی در این زمینه
به چشم می خورد .در پژوهش حاضر اثر ضدویروسی و
القا کنندگی تیمارها و ترکیبات مختلفی مانند دو
عصارهی الکلی بومادران و زیتون ،باکتری
 ،Pseudomonas fluorescence CHA0نانوذرات نقره
تولید شده توسط باکتری  P. fluorescence CHA0و
ترکیب شیمیایی فسفیتپتاسیم در جهت کنترل
ویروسهای  BYMVدر سه ژنوتیپ لوبیا مورد بررسی
و ارزیابی قرار گرفته است.
مقدمه
حبوبااات پ ا از غاا،ت ،دوم این منب ا مهاام غ ا ایی
محساوب مایشاوند ( .)Rebetzke et al. 2006در باین
حبوباات ،لوبیاا ) (Phaseolus vulgaris L.باا تولیاد
باایش از  20میلیااون تاان مقااا اول جه ا را دارا اس ا
( .(Keshavarznia et al. 2013ویااروس موزاییاک زرد
لوبیاا ()Bean yellow mosaic virus, BYMVکاه باه
عنوان یکی از شای ترین و مخاربتارین بیمااریهاای
ویروسی در مزارع لوبیا مطرح مای باشاد دارای دامناه
میزبانی وسایعی اسات ( Hammond and Hammond
 )2003و به روش مکانیکی و نیز توسط شتهها منتقال
میشود .از ع،ئم ایجاد شده این ویروس بار روی لوبیاا
می توان باه ایجااد لکاههاای موزاییاک در بارا هاا،
لکههای موضعی بافات مارده یاا سابز زرد و بدشاکلی
غ،ف اشاره کرد ( .)Hampton et al. 2005بررسایهاا
نشان میدهد که برخی عوامل زنده و غیرزنده از طریق
ایجاد مقاومت القایی میتوانند باعث حفاظات گیاهاان
در براباار بساایاری از بیمارگرهااای گیاااهی از جملااه
ویروسها شوند .میکروارگانیسمهاایی کاه در محادوده
ریزوساافر زناادگی ماایکننااد ماننااد باااکتری P.
CHA0

 fluorescenceو قااااارچ ،Trichoderma

میتوانند با تولیاد متابولیاتهاایی هامچاون اکساین،
سیدروفور و دیگر متابولتهای ثانویه ،تقویت رشد گیااه
را سبب شوند و از طریق مکانیسمهایی از جمله رقابت،
آنتاای بیااوز ،پارازیتیساام و القااای مقاوماات در کاااهش
خسارت بیمارگرهای گیاهی نقش موثری را ایفا کنناد
( .)Tilak et al. 2005برخای از ترکیباات شایمیایی از
جمله ترکیبات القاء کننده سیستمهای دفاعی گیاهاان
وجود دارند کاه بارای کااهش خساارتهاای ناشای از
عوامل بیمارگر به کار برده میشوند که از میاان آنهاا
میتوان به فسافیتپتاسایم اشااره کارد ( Guest and
 .)Grant 1991وانااو و همکاااران در سااال ،2009
کاهش شدت بیماری ویروس موزاییک تنباکو ()TMV
در شرایط گلخانه را به افزایش بیان ژن های دخیل در
ایجاااد مقاوماات سیسااتمیک ( )ISRماارتبط دانسااتند
) .(Wang et al. 2009بهتازگی ،متابولیاتهاای ثانویاه
گیاهان دارویی مانند اسان ها و عصاره های گیاهی نیز
برای محدود کردن خسارات ناشای از عوامال بیماارگر
ماورد توجاه قارار گرفتاه اناد (. )Tepe et al. 2004
یکیدیگر از نویدبخشترین راهکارها در جهات توساعه
داروهای ضدویروسی مسدود کاردن ورود ویاروس باه
سلول میزبان میباشد (Melby and , Dimitrov 2004
 .)Westby 2009از لحاظ تئوری میتوان هار فلازی را
برای فعالیت ضدویروسی ماورد بررسای قارار داد .هار
چند که ت،ش هاای کمای باه منظاور بررسای تعامال
نانوذرات با ویروسها انجاا شاده اسات ،باهتاازگی در
برخی از مطالعات نشان داده شده که ناانوذرات فلازی
میتوانند به عنوان عوامل ضدویروسی موثر علیه برخای
ویروسهای انسانی مانند هپاتیت  Bو آنفوالنزا کااربرد
داشاته باشاند ( .)Speshock et al. 2010از آنجاییکاه
بیشااتر مطالعااات انجااا شااده در مااورد ویااروسهااای
مختلف گیاهی در جهت تشخیص و شناساایی عوامال
ویروسی میباشد .هدف از انجاا ایان پاژوهش تا،ش
باارای بررساای و ارزیااابی اثاارات ضدویروساای و القاااء
مقاومت دو عصاره ی الکلی از گیاه بوماادران و زیتاون،
ارزیااابی ایجاااد مقاوماات القااایی بااهوساایلهی باااکتری
 ،Pseudomonas fluorescence CHA0بررسی امکان
ایجاد مقاومت القاایی باه وسایله ترکیباات شایمیایی
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مانند فسفیتپتاسیم و همچنین تااثیر ناانوذرات نقاره
تولید شده توسط باکتری  P. fluorescence CHA0در
جهت کنترل ویروس های  BYMVدر سه ژنوتیپ لوبیا
بوده است.
مواد و روشها
تکثیر سویهی ویروسی
برای انجا این پژوهش یک سویهی ویروس موزاییاک
زرد لوبیا با نا  D1از کلکسایون آزمایشاگاه ویاروس-
شناسی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان انتخاب شاد
و روی بوتههای لوبیا بهصورت مکانیکی مایهزنای شاد.
برای مایه زنی مکانیکی از بافر فسافات پتاسایم 0/05
موالر با  pH =7استفاده شد .گیاهان آلوده برای انجاا
آزمایشها در شرایط گلخانهای مناساب (دماای  25تاا
 30درجااه سلساایوس و دوره روشاانایی  16ساااعت)
نگهداری شدند.
آماده سازی تیمارهای مورد استفاده
در این پژوهش از ساویه
 CHA0و سااااویهی  62قااااارچ Trichoderma
 harzianumتهیه شده از کلکسیون کنترل بیولوژیاک
دانشگاه ولی عصر (عج) ،استفاده گردید.
سویهی قارچ خالصسازی شده روی محیط کشات
) Potato Dextrose Agar (PDAکشت داده و به مدت
چهار روز در انکوباتور با دمای  25درجه سلسیوس قرار
داده شدند .همزمان با ظهاور اساپورها ،باا اساتفاده از
هموسیتومتر ،غلظت  106اسپور در میلیلیتر آب مقطر
اساااتریل تهیاااه شاااد .جدایاااه باکتریاااایی بااار روی
محاایط ) NA (Nutrient agarکشاات داده شااد و 48
ساعت در انکوباتور با دمای  28درجه سلسایوس قارار
گرفت و جمعیت  1010 cfu/mlاز آن در این پاژوهش
مورد استفاده قرار گرفت.
به جز عوامل زنده ،از ناانوذرات نقاره سانتز شاده
توسط بااکتری  Pseudomonas fluorescensساویهی
 ،CHA0فساافیت پتاساایم (یااک در هاازار) و عصاااره
گیاهان دارویی (زیتون و بو مادران) نیز استفاده شاد.
برای بررسی سنتز آزمایشاگاهی ناانوذرات نقاره ،ابتادا
Pseudomonas fluorescens

سااویه باااکتری یاااد شااده در محاایط کشاات (Luria-

) LB Bertaniکشت داده شد و به مدت  64ساعت بار
روی شیکر انکوبااتور باا دماای  28درجاه سلسایوس
و ) 150rpm (revolutions per minuteنگهااداری
گردید ،سپ با دور  2000rpmبه مدت شاش دقیقاه
سانتریفوژ شده و مای رویی حاصل از سانتریفوژ بارای
سنتز نانوذرات نقره اساتفاده گردیاد .باه ماای رویای،
محلول نیترات نقره با غلظت یاک میلای ماوالر اضاافه
گردیااد و بااه ماادت  64ساااعت در دمااای  26درجااه
سلسیوس انکوبه گردید .تولید نانوذرات نقره ،در مرحله
اول از نظر تغییر رنو (تغییر رنو محایط بااکتری در
مواجه با محلول نیترات نقره از زرد کمرنو به قهوهای،
تولید نانو ذرات نقره را نشان داد کاه ایان رناو ثابات
باقی می ماند) و سپ از لحااظ میازان جا ب توساط
دسااتگاه اسااپکتروفتومتر در طااول مااو  420نااانومتر
ماورد بررسای قارار گرفات (Kalishwaralal et al.
) .2008عصاااره گیاهااان بومااادران و زیتااون بااا روش
خیساندن قطعات رویشی گیاهان خشک شده در دمای
 45درجه سلسیوس تهیه گردید .بدین منظاور میازان
 100گر از بافت گیااهی خشاک آسایاب شاده و در
ارلن ریخته شد .سپ مقادار  300میلای لیتار الکال
اتیلیک  80درصد به آنها اضافه گردید و به مادت 24
ساعت در دمای آزمایشگاه بر روی شیکر قرار داده شد.
سپ محتویات درون ارلن با کاغ صافی معمولی و باا
استفاده از دستگاه بوخنر صاف گردید .سپ ح،ل به
روش تقطیر در خ ،و در دمای  40درجه سلسیوس باا
استفاده از دستگاه روتاری از عصااره جادا گردیاد .باه
منظور تعیین وزن خشک مواد اساتخراجی از دساتگاه
آون در دمای  45درجاه سلسایوس اساتفاده گردیاد.
ماده خشک شده درون فویل آلومینیاومی و در دماای
اتاق نگهداری شد.
اسپری کردن تیمارها
حاادود ده روز بعااد از مرحلااه مایااه کااوبی ویااروس و
همزمان با ظهور اولین ع،ئم  BYMVدر ژنوتیپهاای
لوبیا ( ،KS21189قرمز اختر و سافید پاا )  ،گیاهاان
تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرار گرفتناد .ساه تیماار
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عصاره الکلی بومادران ،زیتون و فسفیت پتاسایم تهیاه
شده بر روی براها اسپری شدند .سه تیمار دیگار باه
خا افزوده شدند .قبل از اضافه کردن این ساه تیماار
میزان آب مصرفی گلدانها اندازهگیاری شاد .باه ایان
صورت که ابتدا گلدانها در حد اشاباع آبیااری شادند.
پ از خرو آب ثقل ،گلادانهاا در ظاروف سربساته
پ،ستیکی قرار گرفتند تا از تبخیر آب جلوگیری شود.
پ از  24سااعت ،آب خروجای از هار گلادان انادازه
گیری و به همان انادازه سوسپانسایون بااکتری سانتز
کننده نانوذرات ،قاارچ  )106 cfu/ml( T. harzianumو
سویهی  CHA0باکتری (1010 cfu/ml) P. flurescens
تهیه شده به خا گلدانها اضافه گردید.
سنجش غلظت ویروس
بیست روز پا از تیماار گیاهاان آلاوده باه ،BYMV
سنجش غلظت ویاروس باا داده هاای حاصال از روش
 DAS-ELISAو با استفاده از آنتای سار هاای چناد
همسااانهای  BYMVتهیااه شااده از موسسااه DSMZ
آلمان بر اساس دستورالعمل ک،ر و آدامز انجا شاد
( .)Clark and Adams 1997بعد از اتما مراحل االیزا،
میزان ج ب نور هر یک از چاهاک هاا در طاول ماو
 405نانومتر  30دقیقه پ از افازودن باافر سوبساترا،
توسط دستگاه االیزا ریدر اندازه گیاری شاد .دو برابار
میانگین ج ب گیاه سالم به عنوان مثبت در نظرگرفته
شد.
ارزیابی فعالیت آنزیم پراکسیداز
فعالیت آنزیم پراکسیداز در روز سو و ششام پا از
تیمار گیاهان ،با استفاده از اسپکتروفتومتری بر اسااس
نرخ اولیه افازایش جا ب در  410ناانومتر و بار طباق
روش ارائه شده توسط سولیوا و همکاران اندازه گیاری
شد (.)Soliva et al. 2000
پارامترهای رویشی و زایشی
پارامترهای رویشی شامل ارتفاع ساقه ،قطر سااقه ،وزن
تر ساقه و وزن تار ریشاه و دو پاارامتر زایشای شاامل
میزان محصول و میزان غ،ف پو لوبیا نیاز محاسابه

گردید.
تجزیه و تحلیل آماری
این آزمایش در قالب فاکتوریل به صورت طارح کاام،
تصادفی با چهار تکرار انجا شد .تجزیه آماری داده هاا
با استفاده از نر افزار  MSTATCانجا و نمودارهاا باا
ناار افاازار  Excel 2007ترساایم گردیدنااد ،مقایسااه
میانگین تیمارها با استفاده از آزمون دانکان در ساط
احتمال پنج درصد صورت گرفت.
نتیجهگیری
تکثیر سویهی  D1و بررسی غلظت ویروس
بر اساس نتایج مشاهده شاد کاه ساویهی  BYMVدر
بوتههای لوبیا مایهزنی شاده بعاد از گ شات پانج روز
ع،ئم لکه موضاعی و پا از  14روز ع،ئام موزاییاک
سیستمیک ایجاد کرد .بارای اثباات تکثیار ویاروس و
اندازهگیاری غلظات آن از آزماون داس الیازا اساتفاده
گردید .نتایج نشان داد که آزمون الیزا به خوبی قادر به
ردیابی ویروس در گیاهان مایه زنی شده باوده اسات و
در عااین حااال غلظاات ویااروس در ژنوتیااپهااای
 ،KS21189اختر و پا مایه زنی شاده باا  BYMVدر
مقایسه با گیاه شاهد تفاوت معنی داری داشاته اسات.
باالترین میزان غلظت ویروس در ژنوتیپ  KS21189و
پایین ترین میزان غلظت ویروس در ژنوتیپ پا ثبت
گردید .از طرف دیگر نتایج حاصل از مقایسهی غلظات
ویروس در گیاهان تیمار شده باا عوامال بیولاوژیکی و
شیمیایی نشان داد که غلظت ویروس بهطاور کلای در
تما گیاهان تیماار شاده باا عوامال فاوق ،نسابت باه
گیاهان آلوده به  BYMVبه طاور معنایداری کااهش
یافته است.
در ژنوتیپهای اختر و پا اخات،ف معنای داری
بین غلظت ویروس در تیمارهای مختلف و شاهد ساالم
مشاهده نشد .بیشترین میزان کااهش غلظات ویاروس
در ژنوتیپ اختار و پاا باه ترتیاب در اثار تیماار باا
بااااکتری سااانتز کنناااده ناااانو ذرات نقاااره و سااام
فسفیت پتاسیم صورت گرفات .در ژنوتیاپ KS21189
نیز تنها میزان غلظت ویروس در گیاهان تیمار شده باا
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شاهد سالم اخت،ف معنیدار داشتند (شکل .)1

زیتون و باکتری سنتز کننده ناانو ذرات نقاره باا گیااه
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شکل  -1بررسی اثر شش تیمار بر تکثیر  BYMVدر سه ژنوتیپ لوبیا ( :Nanoنانو ذرات نقره :Tricho ،قارچ تریکودرما:CHA0 ،
استرین باکتری سودوموناس :Olive ،عصاره زیتون :Yarrow ،عصاره بومادران :Phosphit ،فسفیت پتاسیم:C+ ،گیاه آلوده و NT
:گیاه سالم)
Figure 1 - Effect of six treatments on BYMV proliferation in three bean genotypes (Nano: Nano silver
particles, Tricho: Trichoderma, CHA0: pseudomonas fluorescens strain, Olive: Olive extract, Yarrow:
)Yarrow extract, Phosphit: Potassium phosphite, C+: Infected plant, NT: Un infected plant

بررسی میزان آنزیم پراکسیداز
نتایج بهدست آمده از بررسی میزان تغییارات فعالیات
آنزیم پراکسیداز در روز سو در باراهاای مایاه زنای
شده باا  BYMVدر ژنوتیاپ هاای  ،KS21189اختار و
پا نشاان داد کاه میازان فعالیات آنازیم ما کور در
گیاهان آلوده به ویروس و گیاهان سالم دارای اخات،ف
معنی دار نیست ،هرچند که به میزان کمی نسابت باه
گیا هان سالم افزایش مییابد .در مورد تاثیر تیمارهاای
اعمال شده بر روی ژنوتیپ  KS21189مایه زنای شاده
با  BYMVنتایج نشان داد که کاهش میازان آنازیم در
اکثر تیمارهای اعمال شده به جز باکتری سنتز کنناده
نانوذرات نقره و سم فسفیت پتاسیم نسبت باه گیاهاان
شاهد آلوده به صورت معنی دار مشاهده نشد .در مورد
تاثیر تیمارهای اعمال شده بر روی ژنوتیپ اختار مایاه
زنی شده با  BYMVمیزان آنازیم در اکثار تیمارهاای
اعمال شده بهجز در مورد تیمارهاای P. fluorescens

 CHA0و عصاره الکلی گیاه زیتون نسابت باه گیاهاان
آلوده اخت،ف معنیداری مشاهده شد و بیشترین تاثیر
مربوط به سم فسفیت پتاسیم بود .در ژنوتیپ پاا باه
جز گیاه تیمار شده با عصاره الکلای گیااه بوماادران در
بقیه تیمارها نسبت به گیاهاان شااهد آلاوده اخات،ف
معنیداری مشاهده نگردید (شاکل  .)2نتاایج بررسای
میزان آنزیم پراکسیداز در روز ششم نیز تقریباا مشاابه
نتایج انادازهگیاری آنازیم در مرحلاه اول باود و های
تفاوت معنیداری بین میزان پراکسایداز انادازهگیاری
شده در ژنوتیپ های مایه زنی شده با  BYMVو تیمار
شده با عوامل بیولوژیکی و شیمیایی مشااهده نگردیاد.
اما برخ،ف آنزیم مرحله اول ،میزان آنزیم مرحلاه دو
در ژنوتیپهای مختلف  ،KS21189پا و اختر تیماار
شده با عوامال مختلاف های اخات،ف معنایداری باا
گیاهان شاهد آلوده و سالم نداشت (شکل .)3

Guaiacol peroxidase (GPX) activity (g/min)

1399  بهار و تابستان،1  شمارۀ،9  دورۀ،کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی
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 در روز سوBYMV ) در سه ژنوتیپ لوبیای مایه زنی شده باGPX(  اثر شش تیمار بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز-2 شکل
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Guaiacol peroxidase (GPX) activity (g/min)

دقیقه/ فعالیت آنزیم پراکسیداز گر

Figure 2 - Effect of six treatments on Guaiacol peroxidase (GPX) activity in three inoculated bean
genotypes with BYMV three days after inoculation (Nano: Nano silver particles, Tricho: Trichoderma,
CHA0: pseudomonas fluorescens strain, Olive: Olive extract, Yarrow: Yarrow extract, Phosphit:
Potassium phosphite, C+: Infected plant, NT: Un infected plant)
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 در روزBYMV ) در سه ژنوتیپ لوبیای مایه زنی شده باGPX(  بررسی اثر شش تیمار بر میزان فعالیت آنزیم پر اکسیداز-3 شکل
، عصاره زیتون:Olive ، سویه باکتری سودوموناس:CHA0 ، قارچ تریکودرما:Tricho ،نانو ذرات نقره:Nano( ششم پ از تلقی
)گیاه سالم: NT گیاه آلوده و:C+ ، فسفیت پتاسیم:Phosphit ، عصاره بومادران:Yarrow
Figure 3- Effect of six treatments on Guaiacol peroxidase (GPX) activity in three inoculated bean
genotypes with BYMV six days after inoculation (Nano: Nano silver particles, Tricho: Trichoderma,
CHA0: pseudomonas fluorescens strain, Olive: Olive extract, Yarrow: Yarrow extract, Phosphit:
Potassium phosphite, C+: Infected plant, NT: Un infected plant)
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گیاهان تیمار شده با نانوذرات ،بومادران و زیتون
نسبت به گیاهان شاهد سالم نیز اخت،ف معنیداری
مشاهده نگردید .بیشترین تعداد غ،ف پو مربوط به
نانو ذرات نقره و کمترین میزان مربوط به تاثیر سم
فسفیتپتاسیم بوده است .در مورد تاثیر تیمارهای
اعمال شده بر روی ژنوتیپ پا مایه زنی شده با
ویروس  ، BYMVنتایج نشان داد که گیاهان تلقی
شده با تیمارهای مورد بررسی ،نسبت به گیاهان شاهد
آلوده اخت،ف معنیداری نشان دادند و تنها گیاه تیمار
شده با نانوذرات نقره با شاهد سالم اخت،ف معنی¬ دار
نداشت .بیشترین و کمترین تعداد غ،ف پو به
ترتیب مربوط به تیمارهای عصاره الکلی گیاه زیتون و
باکتری سنتز کننده نانو ذرات نقره میباشد (شکل .)4

بررسی پارامترهای زایشی
در تما ژنوتیپهای آلوده نسبت به گیاهان شاهد
سالم به طور معنی داری تعداد غ،ف های پو
افزایش یافت .تعداد غ،ف های پو در اکثر تیمارها
نسبت به گیاه آلوده به  BYMVبه طور معنیداری
کاهش یافته است .در ژنوتیپ KS21189مایه زنی
شده با  BYMVگرچه این اخت،ف معنی دار مشاهده
شد اما تیمارهای اعمال شده با هم و با شاهد سالم
اخت،ف معنیداری در تعداد غ،ف پو نداشتند .در
ژنوتیپ اختر تیمارهای اعمال شده به جز تیمارهای T.
 harizianumو سم فسفیتپتاسیم ،تعداد غ،ف پو
نسبت به گیاهان شاهد آلوده اخت،ف معنیداری نشان
دادند .در میان تیمارهای اعمال شده ،میزان غ،ف در
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شکل  -4بررسی اثر شش تیمار بر تعداد غ،ف پو در سه ژنوتیپ لوبیای مایه زنی شده با :Nano( BYMVنانو ذرات نقره،
 :Trichoقارچ تریکودرما :CHA0 ،سویه باکتری سودوموناس :Olive ،عصاره زیتون :Yarrow ،عصاره بومادران:Phosphit ،
فسفیت پتاسیم:C+ ،گیاه آلوده و :NTگیاه سالم)
Figure 4 - Effect of six treatments on the number of empty pods in three inoculated bean genotypes with
BYMV (Nano: Nano silver particles, Tricho: Trichoderma, CHA0: pseudomonas fluorescens strain,
Olive: Olive extract, Yarrow: Yarrow extract, Phosphit: Potassium phosphite, C+: Infected plant, NT: Un
)infected plant

نتایج بهدست آمده از بررسی میزان محصول در
ژنوتیپهای  ،KSاختر و پا تلقی شده با BYMV
نشان داد در تما ژنوتیپ ها نسبت به گیاهان شاهد
سالم به طور معنی داری میزان محصول کاهش یافته

است .نتایج حاصل از مقایسه میزان محصول در
ژنوتیپ  KS21189مایه زنی شده با  BYMVو تیمار
شده با عوامل مورد بررسی نشان داد که به¬جز تیمار
 P. fluorescens CHA0و سم فسفیتپتاسیم میزان

کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1399

محصول در بین تیمارهای اعمال شده نسبت به شاهد
آلوده اخت،ف معنی دار دارد و در گیاهان تیمار شده
با بومادران و نانوذرات نقره ،میزان محصول با شاهد
آلوده اخت،ف معنی داری نداشت .بنابراین این دو
تیمار بهترین اثر را در جبران خسارت وارده توسط
ویروس به میزان محصول داشتند .در ژنوتیپ اختر
همه تیمارها به جز فسفیت ،نانو و بومادران از نظر
میزان محصول با شاهد آلوده اخت،ف معنیدار
نداشتند و در بین این سه تیمار که بیشترین تاثیر را
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در جبران خسارت ویروس بر روی میزان محصول
داشتند ،عصاره الکلی گیاه بومادران بهترین عامل تاثیر
گ ار بود .در مورد تاثیر تیمارهای اعمال شده بر روی
ژنوتیپ پا تلقی شده با  BYMVنتایج نشان داد که
در تیمارهای باکتری سنتز کننده نانو ذرات نقره،
عصاره الکلی گیاه زیتون و P. fluorescens CHA0
اخت،ف معنیداری نسبت به شاهد آلوده مشاهده نشد.
در مورد ژنوتیپ پا بیشترین تاثیر مربوط به P.
 fluorescens CHA0بود (شکل .)5
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شکل  -5بررسی اثر شش تیمار بر میزان محصول در سه ژنوتیپ لوبیای مایه زنی شده با :Nano( BYMVنانو ذرات نقره :Tricho ،قارچ
تریکودرما :CHA0 ،سویه باکتری سودوموناس :Olive ،عصاره زیتون :Yarrow ،عصاره بومادران :Phosphit ،فسفیت پتاسیم:C+ ،گیاه آلوده و
:NTگیاه سالم)
Figure 5- Effect of six treatments on the amount of product in three inoculated bean genotypes with BYMV (Nano: Nano
silver particles, Tricho: Trichoderma, CHA0: pseudomonas fluorescens strain, Olive: Olive extract, Yarrow: Yarrow extract,
)Phosphit: Potassium phosphite, C+: Infected plant, NT: Un infected plant

بررسی پارامترهای رویشی
آلودگی ویروسی در تما ژنوتیپهای مورد بررسای باه
جز پا نسبت به گیاهان شاهد سالم باه طاور معنای
داری باعث کاهش وزن تر ریشه شد .نتاایج نشاان داد
وزن تر ریشه در برخی تیمارها نسبت به گیاه آلوده باه
 BYMVبه طاور معنای داری افازایش یافات .وزن تار
ریشه نسبت به شاهد آلوده در ژنوتیپ  KS21189مایه
زنی شده با  BYMVدر باین تیمارهاای اعماال شاده

اخت،ف معنیداری نشاان داد .افازایش وزن تار ریشاه
گیاهان تیماار شاده باا عصااره زیتاون و بوماادران باا
گیاهااان شاااهد سااالم اخاات،ف معناای داری نداشاات.
بیشترین وزن تر ریشه مربوط باه عصااره الکلای گیااه
زیتون بود .وزن تر ریشه در ژنوتیاپ اختار مایاه زنای
شده با ویاروس نیاز در باین تیمارهاای اعماال شاده،
نسبت به شاهد آلوده به صاورت معنای داری افازایش
یافت و بیشترین تاثیر مربوط به سام فسافیت پتاسایم
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تیمارهای  T. harizianumباود .در بررسای وزن بارا
ژنوتیااپ اختاار مایااه زناای شااده بااا  BYMVهمگاای
تیمارهای اعمال شده بهجاز  T. harizianumاخات،ف
معنیداری نسبت به گیااه آلاوده داشاتند و بیشاترین
تاثیر مربوط به باکتری سنتز کننده نانو ذرات نقره بود.
در مورد تاثیر تیمارهای اعمال شاده بار روی ژنوتیاپ
پا مایه زنی شده با ویروس  BYMVنتایج نشاان داد
کااه در بااین تیمارهااای اعمااال شااده بااه جااز T.
 P. fluorescens CHA0 ،harizianumو باکتری سنتز
کننده نانو ذرات نقره بقیه تیمارها اخت،ف معنای داری
با شاهد آلوده داشتند .در مورد ژنوتیپ پا بیشاترین
تاثیر مربوط به عصاره الکلی گیاه بومادران باود (شاکل
.)7

بود .در ژنوتیپ پا تفاوت معنی داری بین وزن ریشه
گیاه شاهد آلوده و سالم وجود نداشات و نتاایج نشاان
داد که در بین همه تیمارهای اعمال شده به جز تیمار
 T. harizianumاخات،ف معنایداری باا شااهد آلاوده
مشاهده نشد اماا تیماار ما کور بیشاترین تااثیر را در
افزایش وزن تر ریشه داشت (شکل .)6
نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها در بررسای
وزن تر برا در تما ژنوتیاپ هاا نسابت باه گیاهاان
شاهد سالم کاهش معنی داری را نشاان داد ،بطوریکاه
وزن تر برا به طور کلی در اکثر تیمارهای اعمال شده
نسبت به گیاه آلوده باه  BYMVباه طاور معنایداری
افزایش مییابد .بین تااثیر تیمارهاای اعماال شاده در
ژنوتیپ  KS21189آلوده به  BYMVاخت،ف معنی دار
مشاهده گردید و بیشاترین وزن تار بارا مرباوط باه

16
a

a

a a

12

b
b

b

10
c c

cd
de

8

de
de

de
de

de

6

e

وزن تر ریشه )گر (

b

b

b

b

b

b

)Root fresh weight (g

b

14

4
2
0
Phosphit

Yarrow

Olive

CHA0

Tricho

Nano

C+

NT

Treatment
Pak

Akhtar

KS21189

شکل  -6بررسی اثر شش تیمار بر وزن تر ریشه در سه ژنوتیپ لوبیای مایه زنی شده با :Nano( BYMVنانو ذرات نقره:Tricho ،
قارچ تریکودرما :CHA0 ،سویه باکتری سودوموناس :Olive ،عصاره زیتون :Yarrow ،عصاره بومادران :Phosphit ،فسفیت پتاسیم،
:C+گیاه آلوده و :NTگیاه سالم)
Figure 6 - Effect of six treatments on root fresh weight in three inoculated bean genotypes with BYMV
(Nano: Nano silver particles, Tricho: Trichoderma, CHA0: pseudomonas fluorescens strain, Olive: Olive
extract, Yarrow: Yarrow extract, Phosphit: Potassium phosphite, C+: Infected plant, NT: Un infected
)plant
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هوایی در سه ژنوتیپ لوبیای مایه زنی شده با BYMV

شکل  -7بررسی اثر شش تیمار بر وزن تر اندا
(:Nanoنانو ذرات نقره :Tricho ،قارچ تریکودرما :CHA0 ،سویه باکتری سودوموناس :Olive ،عصاره زیتون :Yarrow ،عصاره
بومادران :Phosphit ،فسفیت پتاسیم:C+ ،گیاه آلوده و :NTگیاه سالم)
Figure 7- Effect of six treatments on shoot fresh weight in three inoculated bean genotypes with BYMV
(Nano: Nano silver particles, Tricho: Trichoderma, CHA0: pseudomonas fluorescens strain, Olive: Olive extract,
)Yarrow: Yarrow extract, Phosphit: Potassium phosphite, C+: Infected plant, NT: Un infected plant

نتایج مقایسه میانگین قطار سااقه نشاان داد کاه،
ژنوتیپهاای مایاه زنای شاده باا  ،BYMVنسابت باه
گیاهان شاهد سالم کاهش معنیداری در اندازهی قطار
ساقه دارا بودناد .قطار سااقه باه طاور کلای در تماا
تیمارها نسابت باه گیااه آلاوده باه  BYMVباه طاور
معناایداری افاازایش یافاات .در ژنوتیااپ  KS21189در
بین تیمارهای اعمال شده اخت،ف معنای داری نسابت
به شاهد آلوده مشااهده شاد و بیشاترین میازان قطار
ساقه مربوط به تیمارهای باکتری سنتز کننده نانوذرات
نقره بود .در ژنوتیپ اختر آلوده به ویاروس ،تیمارهاای
اعمال شده با شاهد آلوده اخت،ف معنایدار داشاتند و
بیشترین تاثیر مربوط به عصاره الکلی بومادران بود .در
ژنوتیااپ پااا نیااز تیمارهااای اعمااال شااده اخاات،ف
معنی داری نسبت به شااهد آلاوده داشاته و بیشاترین
تاثیر مربوط به تیمارهای  T. harizianumباود (شاکل
 .)8در تما ژنوتیپ های آلوده نسبت به گیاهان شااهد
سالم ،ارتفاع گیاه به صورت معنی دار کاهش یافات .در

حالیکه ارتفاع گیاه در برخی گیاهان آلوده به ویاروس
تیمار شده با عوامل مختلف نسبت باه گیااه آلاوده باه
ویااروس بااه صااورت معناای داری افاازایش داشاات .در
ژنوتیپ  KS21189اخت،ف معنی داری بین تیمارهاای
مختلف مشاهده شد و بیشترین ارتفاع گیاه مربوط باه
تیمار عصاره الکلی گیاه زیتون بود کاه باا گیااه شااهد
سالم اخت،ف معنی داری نداشت .در ژنوتیپ اختر مایه
زنی شده با تیمارهاای اعماال شاده باهجاز تیماار T.
 harizianumو عصاره الکلی بومادران در بقیه تیمارهاا
اخت،ف معنی داری نسبت باه شااهد آلاوده مشااهده
نشد و بنابراین بیشترین تاثیر مربوط به ایان دو تیماار
بود .در ژنوتیپ پا آلوده با  BYMVنیز در بین اکثر
تیمارهااای اعمااال شااده (بااه جااز در مااورد ساام
فساافیتپتاساایم و P. fluorescens CHA0اخاات،ف
معناایدار نساابت بااه شاااهد آلااوده مشاااهده گردیااد و
بیشترین تاثیر به گیاه تیماار شاده باا T. harizianum
متعلق بود (شکل .)9
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Figure 8 - Effect of six treatments on stem diameter in three inoculated bean genotypes with BYMV
(Nano: Nano silver particles, Tricho: Trichoderma, CHA0: pseudomonas fluorescens strain, Olive: Olive
extract, Yarrow: Yarrow extract, Phosphit: Potassium phosphite, C+: Infected plant, NT: Un infected
plant)
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Figure 9 - Effect of six treatments on stem height in three inoculated bean genotypes with BYMV (Nano:
Nano silver particles, Tricho: Trichoderma, CHA0: pseudomonas fluorescens strain, Olive: Olive extract,
Yarrow: Yarrow extract, Phosphit: Potassium phosphite, C+: Infected plant, NT: Un infected plant)
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بحث
ویروس موزاییک زرد لوبیا از لحااظ اقتصاادی یکای از
مهمترین ویروسهای خسارت زننده به لوبیا اسات کاه
در نقاط مختلف دنیا باعث کاهش محصاول مای شاوند
( .)Nagaoka et al. 2008در تحقیق حاضار اثار ضاد
ویروسی (منظور کاهش خسارت ناشی از ویاروس مای
باشد) عصاره ی الکلی گیااه بوماادران و زیتاون ،ایجااد
مقاومت القاایی باهوسایله بااکتری P. fluorescence
 CHA0و قاارچ  ، T. harizianumترکیباات شایمیایی
مانند فسفیت پتاسیم و همچنین تاثیر ناانوذرات نقاره
تولید شده توسط باکتری  P. fluorescence CHA0در
جهت کنترل  BYMVدر سه ژنوتیپ لوبیا ( ،KSاختار
و پا ) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در بررسی سه ژنوتیپ لوبیا مورد اساتفاده در ایان
پژوهش نسبت به  BYMVبا آزمون داس الیزا ،ژنوتیپ
 KSو پا به ترتیب بیشترین و کمترین حساسایت را
نسبت به  BYMVنشان دادند .نتایج حاصل از ارزیاابی
عوامل کنتارلکنناده بیولاوژیکی و شایمیایی بار روی
تکثیر  BYMVدر سه ژنوتیپ لوبیاا باهوسایله آزماون
داس الیزا نشان داد که غلظت ویروس بهطاور کلای در
تما تیمارها نسبت به گیاهان آلوده به طور معنیداری
کاهش یافته است .در باین تیمارهاای مختلاف ماورد
استفاده در این پژوهش در اکثر موارد اخات،ف معنای
داری با شاهد سالم مشاهده نگردیاد .تااثیر تیمارهاای
فسفیت پتاسیم ،عصاره الکلی بومادران ،ساویه CHA0
و قارچ تریکودرماا در کااهش غلظات ویاروس در ساه
ژنوتیپ مورد بررسی یکسان بود.
در این پژوهش برای اولین بار تااثیر عصااره هاای
الکلی بومادران و زیتون و نانوذرات نقره علیاه بیمااری
ویروسی گیاهی ناشای از  BYMVماورد بررسای قارار
گرفت .گزارش هاای محادودی کاه توساط محققاین
مختلف در ماورد تااثیر عصااره هاای گیااهی بار روی
ویااروسهااای انسااانی انجااا گرفتااه اساات ،بااه اثاار
مهارکنندگی تکثیر ویروس بهوسیله ترکیباات موجاود
در این عصاره ها اشاره دارد .نتایج این پاژوهش نشاان
داد که عصاره الکلی گیاه بوماادران باه نسابت زیاادی
غلظت ویروس را کااهش داد ،همانطورکاه در گ شاته

محققان نشان دادند که باراهاای زیتاون در شارایط
آزمایشگاهی با دارا بودن قابلیت مهارکنندگی قوی ،در
براباار تعااداد زیااادی از ویااروسهااای انسااانی ماننااد
پااارآنفوالنزا ،هاارپ و  HIVمااوثر اساات .همچنااین
مشخص شده است که عصاره بارا زیتاون باهوسایله
مهااار مونتاااژ ویااروس در غشااای ساالول ،مداخلااه در
اسیدهای آمینه مهم و متوقف کاردن عمال جداشادن
پوسااته از قالااب نوکلئیااک اسااید ویااروس از آلااودگی
ویروسی جلوگیری می کند .اسان گیاه ریحاان دارای
عملکرد ضدقارچی ،ضد باکتریاایی و آنتای اکسایدانی
است که با ایجاد تغییرات فیزیولوژیک خاص در گیااه،
آن را در برابر تنش های زناده و غیار زناده محافظات
میکند ( .)Reuveni et al. 2002عصارههاای اساتخرا
شده از گیاهان میتوانند میتواناد باعاث فعاال شادن
سیستم دفاعی گیاه برای جلوگیری از استقرار ویاروس
در گیاه شوند .همچنین ترکیبات ضد ویروسی موجاود
در عصارهها (ف،ونوییدها ،تاننها ،روغنهای فرار ،ترپن
ها) احتماال به صورت مستقیم بار روی ذرات ویروسای
اثر میگ ارناد ( .)Di Piero et al., 2010عصااره گیااه
سرخاب کولی به طور معنی داری از تولید اسپور قاارچ
 Penicilluim digitatumممانعت کارد (حبیاب زاده و
بیکی .)1397 ،نتیجاه بررسای اثار ناانوذرات نقاره بار
میزان غلظت ویروس نشان داد که گیاهان تیمار شاده
با نانوذرات نقره سبب کاهش غلظت ویاروس گردیدناد
که با نتایج پژوهشی در سال  2011مطابقات دارد کاه
نشان دادند نانوذرات به تنهایی از طریق تعامل با سط
پروتئینهای ویروس و تعامل با ژناو ویاروس فعالیات
ضدویروسی خود را اعمال می کنند ،بدین صاورت کاه
در سلول های آلوده نانوذرات نقاره فاکتورهاای سالولی
مورد نیاز برای تولیاد و تکثیار ویریاونهاای جدیاد را
مختل و از تکثیر ویاروس در سالول آلاوده جلاوگیری
مایکنناد ( .)Galdiero et al. 2011اخیارا مطالعاات
انجا شده بر روی ویروس های انسانی نشاان داده اناد
که نانوذرات نقره توانایی اتصاال باه ذرات  HIVرا دارا
می باشند و مان از توانایی اتصاال ویاروس باه سالول
میزبان می شوند (.)Galdiero et al. 2011
در مورد تاثیر بیوکنترلی قاارچ  T. harizianumدر
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کنترل بیمااریهاای ویروسای پاژوهش هاای انادکی
صورت گرفته است .رقابات ،آنتای بیاوز ،پارازیتیسام و
مقاومت القایی سیستمیک از نقش های احتمالی قارچ
تریکودرما در کنترل بیماری های گیاهی میباشاد کاه
از طریق مکانیسم های یاد شده باعث کاهش خساارت
بیمارگر و افزایش رشد گیااه مایگاردد ( Tilak et al.
 .)2005عصاره قارچ تریکودرماا سابب کنتارل عوامال
بیمارگرهااای مختلفاای از جملااه ، Salmonella typhi
 Macrophomina phaseolina ، Xanthomonas citriو
 Rhizoctonia solaniگردید ،نتایج نشان داد این عصاره
حاوی یک پروتئین ضد میکروبی اسات کاه در دماای
 100درجه و طیف گسترده ای از pHهاای اسایدی و
قلیایی پایدار می ماند (کاظم زاده و همکااران.)1394 ،
آنزیم پراکسیداز باا تولیاد رادیکالهاای آزاد اکسایژن و
پراکسید هیدروژن سد دفاعی گیاه را افزایش می دهد
)(Sauza et al., 2017پژوهش هاا نشاان داد مقاومات
لوبیا چشم بلبلی باه Uromyces Vignae (Mould et
) ،al., 2003مقاومات پنباه باه Rhizoctonia solani
)(Howell et al., 2000و مقاومااات ذرت علیاااه
)Aspergillus Flavus (Magbana et al., 2007ارتباط
مسااتقیمی بااا افاازایش آناازیم پراکساایداز دارد .نتااایج
پژوهش هاول و همکاران در ساال  2000عناوان کارد
که ب ور پنبه تیمار شده با  T. virensباا القاای آنازیم
پراکسیداز ،مان پیشاروی قاارچ Rhizoctonia solani
می گردد ( . (Howell et al., 2000قارچ تریکودرماا باا
افزایش سنتز و ترش ترکیبات فنلی و آنزیم پراکسیداز
سبب القا مقاومت سیستمیک شده و سیساتم دفااعی
گیاه را در برابر بیمارگرهاای گیااهی تحریاک میکناد
( Gravel et al. 2007, Amini et al. 2014, Anjum et
 .)al. 2012, Mastouri et al. 2010تااثیر بیاوکنترلی
سویهی  CHA0باکتری  Pseudomonasنیز در جهات
کنترل بیماری های ویروسی توسط محققین به اثباات
رسیده است .که نتایج این پژوهش نیز اثر این بااکتری
را در کاهش غلظت ویروس و کنترل بیماری نشان داد.
از مکانیسم های بیوکنترلی سویه  CHA0توانا بودن در
تولید صفات محر رشد گیااه مانناد تولیاد اکساین،
ساایتوکنین  ،جبیاارلین ،اتاایلن ،تولیااد آناازیم ACC

دآمیناز ،1حل کنندگی فسفات ،تولید سیدروفور ،اسید
سالیساااایلیک ،کیتیناااااز و جلااااوگیری از تولیااااد
سیانیدهیدروژن می باشد .از میان مکانیسم هاای فاوق
به نظرمیرسد تولید سیدروفور نسبت به مکانیسم های
دیگر نقش مهم تری در کاهش غلظت ویاروس داشاته
اسات ().Schippers et al. 1990, Ajit et al. 2006
نتایج ماورفی در ساال  2000نشاان داد کاه گیاهاان
گوجاااه فرنگااای تیماااار شاااده باااا بااااکتری B.
 amyloliquefaciens, B. pumilus, B. subtilisکاهش
معنی داری در شدت بیماری ویروس پیسه ای گوجاه
فرنگی ( )Tomato mottle virus, ToMoVنشان دادند
( .)Murphy et al. 2000ریزوباکتری ها سابب کااهش
بیماری های ویروسی از جمله ویروس موزاییاک خیاار
( )Cucumber mosaic virusو ویروس برا دساته ای
موز ( ،)Banana bunchy top virusویاروس پژمردگای
لکه ای گوجاه فرنگای ()Tomato spotted wilt virus
شاادند ( Kandan et al. 2005; Jetiyanona and
 .)Kloepper 2002, Harish et al. 2009در تمااا
فاکتورهای ماورد ارزیاابی ،بیشاترین تااثیر مثبات باه
گیاهان تیمار شده با فسفیت متعلق بود .در مورد تاثیر
فسفیت پتاسیم در کنترل بیماریهای گیاهی مطالعات
زیادی صورت گرفتاه اسات و باه نقاش مثبات آن در
کنترل بیماریها اشاره دارند .ترکیباات شایمیایی القاا
کننده مقاومت در گیاهان باعث تجم فیتوالکسین هاا،
چوبی شدن بافتها در اثر القا ترکیباات فنال و فعاال
سااازی آناازیمهااای پروکساایداز ،پلاایفناال اکساایداز و
کیتیناز مای شاوند ( .)Segarra et al. 2006فسافیت
پتاسیم می تواند به طور مستقیم و یا باا القاا مقاومات
سیستمیک ) (SARمقاومت گیااه را در برابار بیمااری
های گیاهی افزایش دهد ).(Gozzo and Faoro, 2013
فسفیت برای کنترل فیتوفترا بر روی محصوالت زراعی
و باغی مختلف استفاده شده است که از جمله آن مای
توان به کنتارل  P. palmivoraپاپایاا (Vawdrey and
) P. infestans ،Westerhuis, 2007سایب زمینای
)(Lim et al., 2013و  P. palmivoraکاکااائو
)(McMahon et al., 2010اشاره کرد .در سال 1996
1 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase
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1399  بهار و تابستان،1  شمارۀ،9  دورۀ،کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی

در گیاه گوجه فرنگیmosaic cumumovirus (CMV)
.(Raupach et al., 1996( و نارگیل شد

 باP. fluorescens نتایج پژوهشی نشان داد که باکتری
cucumber  سابب کنتارل بیمااری،القای مقاومات
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