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 چکیده:

زا در کاهش عملکرد و برخی از عوامل بیماری .دارد ای در تامین غذای انسانویژه اهمیت ت، گندمغال دربین

 عامل graminearum Fusarium توان به قارچکیفیت این محصول نقش زیادی دارند که از آن جمله می

9(FHB) گندم فوزاریومی سنبلهبالیت بیماری 
در این باشد. می تولیدکننده فیتوتوکسین اشاره کرد، که 

 به گرفت. آزمایشگندم مورد بررسی قرار  فوزاریومی سنبلهبالیت  پژوهش، تاثیر پتاسیم و نیتروژن بر بیماری

و در  صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامال تصادفی در سه تکرار اجرا شد. بذور گندم در داخل گلدان

 بیماریزایهای ها با جدایهق اردبیلی کشت شد و سنبلهکشاورزی دانشگاه محقعلوم گلخانه تحقیقاتی دانشکده 

graminearum Fusarium شامل قندهای محلول، پرولین، آنتی . صفاتیندتیمار شد به روش اسپورپاشی-

که گیری شد. نتایج نشان داد های درگیر در مقاومت به بیماری اندازهها و برخی متابولیتآمینها، پلیاکسیدانت

اکسیداز و میزان پرولین و قند محلول در اثر فنلهای سوپراکسید دیسمیوتاز، کاتاالز و پلیآنزیم میزان فعالیت

. همچنین میزان پروتئین کل و لیزین در اثر یابدمیو کاربرد پتاسیم و نیترات افزایش   FHBبیماری

طور که  همان ا کرد.و کاربرد پتاسیم کاهش و میزان متیونین تحت تاثیر بیماری کاهش پید  FHBبیماری

دهد فوزاریوم منجر به کاهش عملکرد دانه شد اما کاربرد پتاسیم تا حدی نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

 عالوه بر کاهش عملکرد دانه فوزاریومی گندم بالیتبیماری که رسد به نظر می از تاثیر این بیماری کاست.

ان شده و کاربرد پتاسیم و نیترات نسبت به کاربرد آمونیوم تاثیر اکسیدهای آنتیمنجر به افزایش فعالیت آنزیم

-های آنتیها و فعالیت آنزیمتواند میزان اسمولیتبیشتری بر کاهش اثرات نامطلوب بیماری دارد، زیرا می

  را کاهش دهد. تاکسیدان
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 شناسی گندممشخصات گیاه-1-1

-گندم یکی از گیاهانی است که از قدیم کشت شده و منطقه پیدایش آن ابتدا در سوریه و فلسطین می     

-های خویشاوند در طبیعت برای تشکیل یکسری پلیژنتیکی گندم مثال بارزی از ترکیب گونه باشد. منشا

( و x1=n2=28(، تتراپلوئید )x2=n2=91پلوئید است. گندم در سه گروه پلوئیدی متشکل از دیپلوئید )

بارتند از: شود. فقط دو گونه گندم از لحاظ تجاری مهم هستند که عبندی می( طبقهx0=n2=12هگزاپلوئید )

گندم  T. turgidumگندم نان و گندم اصلی در تجارت، گونه تتراپلوئید aestivum Triticumگونه هگزاپلوئید 

های ای آلوپلوئید است که از ترکیب ژنومگونه T. aestivum. رود، که برای تولید ماکارونی به کار می9دوروم

AABB  ازT. turgidum  و ژنومDD  از گونه دیپلوئیدT. Tauschii  به وجود آمده است. کیفیت ذاتی پخت

هستند،  Dهایی که بر روی ژنوم متمایز ساخته است توسط ژن Triticumهای را از سایر گونه T. astivumکه 

مدیترانه اهلی   گندم زراعی در ناحیه Triticum (durum, aestivum) (. اجداد9985گردد )ارزانی،کنترل می

باشد. گندم اولین غله و مهمترین گیاه ها میایلپه بوده و از رده تک 2واده غالت یا پوآسهشدند. گندم از خان

بسیار مهم در  محصولیزراعی دنیا بوده و بیشترین سطح زیر کشت گیاهان زراعی را به خود اختصاص داده و 

ین کل تولید میلیون هکتار زمین کشت و میانگ 266شود که به طور تقریبی در سطح جهان محسوب می

تن  8تن و باالترین میزان تولید  5/2تن است. میانگین جهانی برداشت در هر هکتار  066سالیانه آن حدود 

تن در هکتار در برخی از کشورهای آسیای  9در هکتار در اروپای غربی و کمترین مقدار برداشت کمتر از 

به  2626ه میزان تقاضای جهانی تا سال باشد. تخمین زده شده است کغربی و آفریقای شمالی می-مرکزی

                                                             
1Triricum durum 
2Poaceae 
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(. در حال حاضر میان میزان افزایش تقاضای جهانی 2660میلیون تن برسد )راجارم و براون،  9666-816

 (.2692های سالیانه ژنتیک شکاف وجود دارد)ژنگوهمکاران،برای تولید گندم و پیشرفت

ز نظر اقتصادی و تامین غذای اصلی مردم از اهمیت روز مورد توجه قرار گرفته و اافزایش محصول گندم روزبه

باشد. افزایش محصول گندم بستگی به عوامل زیادی دارد که عالوه بر افزایش سطح زیر بسیاری برخوردار می

کشت، به مقدار عملکرد محصول در واحد سطح نیز مرتبط است. باال بردن عملکرد محصول تابع عوامل 

های ناشی از ی پرمحصول وکاهش آسیبانتخاب و کشت بذر اصالح شدهتر از همه خاصی است که مهم

باشد. اهمیّت اقتصادی گندم چه از نظر تولید و چه تغذیه در دنیا بیش از های زیستی و غیر زیستی میتنش

باشد. حتی در مناطقی که به علت متغیر بودن شرایط اقلیمی و یا خشکی سایر محصوالت کشاورزی می

توان گندم تولید نمود. تولید گندم در دنیا در درجه اوّل برای تغذیه تولید نباتی نباشد، می محیط، امکان

 (.9982باشد )خدابنده، انسان و در درجه دوم برای تغذیه پرندگان، حیوانات و مصارف صنعتی می

 

 نیتروژن -1-2

جا دیده طور تقریبی کمبود آن در همه ترین عنصر غذایی در تولید گیاهان زراعی بوده و به نیتروژن مهم       

(. نیتروژن به صورت نیترات آمونیوم، سولفات 9989صورت کود مصرف شود )ملکوتی،   که به شود، مگر آن می

دهد که نیاز گیاهان به نیتروژن از عوامل محدودکننده ها نشان میشود. پژوهشآمونیوم و اوره مصرف می

(. این عنصر در گیاه باعث افزایش فرآیندهای رشد، 9333ت )استیت، تولید محصوالت کشاورزی در دنیاس

ی گیاه بوده و  ( و عنصری کلیدی در تغذیه9955شود )کوچکی و سرمدنیا،  ارتفاع و عملکرد ماده خشک می

ها آمینه نیتروژن در انواع اسید  .(9385نقش بسیار مهمی را در افزایش عملکرد آن دارد )گیلبرت و توکر، 

ها مورد نیاز  دهد، این عنصر در سنتز آنزیمها را تشکیل می شود و در نتیجه، ترکیب اصلی پروتئین می یافت

گذار است. همچنین نیتروژن در ساختمان کلروفیل به کار رفته و بوده و کمبود آن بر هر واکنش آنزیمی تاثیر
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تشکیل میوه، میزان کافی از این  کند. برای گلدهی وصورت زردی برگ بروز می  کمبود آن در گیاهان به

ها  نیتروژن تقسیم و بزرگ شدن سلول  (. کمبود9986باشد )نصیری محالتی و همکاران،  عنصر مورد نیاز می

ویژه در   توان به توقف رشد و زرد شدن عمومی به های مهم کمبود نیتروژن می کند و از عالمت را محدود می

( نشان دادند که نوع 9381(. کیم و هومفری )9955چکی و سرمدنیا، های پیرتر گیاه اشاره کرد )کو قسمت

که در موثر است به طوری Veronicaگیاه  در  Fusarium oxysporum f.sp. hebeمنبع نیتروژنه بر بیماری 

 FHBسولفات آمونیوم منجر به افزایش بیماری و نیترات کلسیم موجب کاهش آلودگی به بیماری  ،این فرایند

  گردید.

 

 پتاسیم -1-3

تواند بیش های گیاهی بوده که میترین کاتیون داخل سلولپتاسیم یکی از عناصر غذایی اصلی و فراوان       

(. همچنین جزء عناصر پر مصرف مورد نیاز 2669% وزن خشک گیاه را تشکیل دهد )وری و سنتنس ، 96از 

ROS(. در گیاهان، 9953کند )ملکوتی، میگیاهان بوده و اکثرا در گیاه به عنوان کاتالیزور عمل 
عمدتا در   9

ها نشان داده است که شود. پژوهشدر محدوده غشاء تولید می NAD(P)Hطی انتقال الکترون و اکسایش 

و حفظ  NAD(P)Hاز طریق کاهش فعالیت اکسایشی ROS بهبود وضعیت پتاسیم گیاه در کاهش تولید 

منجر به  (. کمبود پتاسیم،2667 ،کند )چاکماکمهمی ایفا می زی نقشوضعیت انتقال الکترون فتوسنت

 اهمیت های گیاهیبافت آب نگهداری در آن وجود شده و هابیماری و آفات برابر در گیاه کاهش مقاومت

 و گیاه آبی پتانسیل حفظ در که نقشی به توجه با نیز کافی پتاسیم (. وجود9953دارد )ملکوتی،  خاصی

 شدید کاهش از جلوگیری و فتوسنتزی فعالیت حفظ سبب تنش، شرایط در آب دارد، فتهدر ر از جلوگیری

های فعالیت بر روی پتاسیم (. کاهش2662، همکاران و گردد )دانشیانمی فتوسنتزی تولید مواد و فتوسنتز

                                                             
1 Reactive Oxigen Species 
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یشین های پ(. پژوهش9338، دارد )اشرف و همکاران نقش روزنه کنترل مکانیسم فتوسنتزی موثر بوده و در

 .(2668، جذب پتاسیم دارند )شباال و سوین نشان داده است که آمونیوم و سدیم نقش بازدارنده بر میزان

 های زیستیتنش -9-4

به معنی اضطراب و آشفتگی گرفته شده است که ذاتا یک مفهوم « استرینگر»کلمه تنش از ریشه التین        

سطح اکولوژی هر عامل یا فشار بیرونی است که تولید  مکانیکی است. در سطوح مختلف زیست شناسی و در

 و هاکنش پهنه همواره حیات و تکثیر )دریافت و تثبیت کربن( گیاه را به حد زیر پتانسیل ژنتیکی برساند.

 نقشی حیات، عرصه کنندگان تولید عنوان به گیاهان باشد.می غیرزنده و زنده اجزای میان متقابل هایواکنش

 و زنده مختلف عوامل تأثیر تحت همواره گیاهان تولید و دارند. رشد زیستی جوامع پایداری و ءبقا در اساسی

 زیستی جوامع نتیجه در و گیاهان بقاء و تولید رشد، منفی، یا مثبت ای گونه به عوامل این که بوده غیرزنده

 گیاه یک برای که رایطیش زیرا است، مشکل بیولوژیکی درشرایط تنش تعریف .دهندمی قرار تاثیر تحت را

 در تنش برای تعریف ترینباشد. کاربردی مطلوب شرایط دیگری گیاه برای است ممکن باشد،می زاتنش

 بیولوژیکی شرایط
»
 مطلوب حیات و طبیعی هایفعالیت شدن محدود باعث که شرایطی یا مخالف نیرویی 

تنش مظهری از تاثیر محیط از نوع  .(2667ج، باشد )ماهاجان و توتمی شود گیاه نظیر بیولوژیکی سیستم یک

زا دهد که عامل تنشگردد. تنش زمانی رخ میزیستی یا غیر زیستی است که باعث تغییر فیزیولوژی گیاه می

ها و یا ترکیبی از های گوناگون مانند کاهش رشد، کاهش محصول، سازش گونهتغییر فیزیولوژیک را به صورت

توان به به دو دسته عوامل محیطی )زیستی و غیر زیستی( ایجاد کند. این عوامل را می فرایندها در گیاه القا و

ها، ها و باکتری ها و ویروسها مانند قارچو ساخته دست بشر تقسیم نمود. عوامل زیستی شامل پاتوژن

رقابت است. عوامل جانورانی مانند حشرات، گیاه خواران و غیره و گیاهان دیگر مانند انگلی شدن و آللوپاتی و 

های ها و عوامل دیگری مانند صدمات فیزیکی، فشار، میدانو یون UVزیستی شامل دما، آب، اشعه غیر

ها و آلودگی هوا و ها و حشره کشالکتریکی و مغناطیسی است. عوامل مربوط به انسان نیز شامل علف کش
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-زا هستند که گیاهان را مورد حمله قرار مینشزا از عوامل زیستی تهای بیماریارگانیسمغیره است. میکرو

ها بیش از همه بر فیزیولوژی گیاهان ها و قارچها، ویروئیدها، باکتریزا، ویرو سدهند از میان عوامل بیماری

زای گیاهی با توجه به میزان ها یا عوامل بیماریشوند. فیتوپاتوژنها میتاثیر گذاشته موجب تنش در آن

ای با گیاه میزبان انجام های پیچیدهو عوامل غیرزیستی محیطی نظیر نور و دما بر هم کنش حساسیت میزبان

زای گیاه پس از تماس با گیاه از طریق توانند از هر بخشی از گیاه وارد شوند. عوامل بیماریدهند و میمی

-ق منافذ طبیعی مثل روزنهها و یا از طریهای ایجاد شده در شاخه و برگهای غیر طبیعی مثال زخممکانیسم

 .(9988شوند )میری، ها وارد گیاه میها و عدسک

 

 های زیستیتغییرات فیزیولوژیکی گیاه در اثر تنش -1-4-1

های فتوسنتزی، تنفسی و دفاعی در زای گیاهی به صورت سه دسته پاسخاثرات فیزیولوژیک عوامل بیماری

دریافت نور خورشید،  زا بر فتوسنتز از طریق جلوگیری ازیماریشود. اثر برون سلولی عامل بگیاهان ظاهر می

شود و  به طور مستقیم موجب کاهش های فتوسنتزی ظاهر میتبادالت گازی و گاهی تغییر فعالیت آنزیم

و  a/bها شده و به طور غیر مستقیم منجر به تغییراتی در نسبت کلروفیلاندازه، پیچیده شدن و ریزش برگ

زا بر فتوسنتز مستقیما بر گردد. تاثیر درون سلولی عوامل بیمارینتز و پیوستگی کلروپالست میبازدارندگی س

باشد که در ارتباط با قدرت های تثبیت کربن میهای فسفریله شدن نوری و واکنشهای هیل، واکنشواکنش

شود. توسنتز ظاهر میزا و شرایط رشد گیاه به صورت افزایش یا کاهش فزایی و نوع عامل بیماریبیماری

زا با توجه به پیچیدگی و تنوع فرایند تنفسی در گیاهان )تنفس پاسخ تنفسی گیاه میزبان به عامل بیماری

میتوکندریایی با فسفریله شدن اکسایشی، تنفس نوری، چرخه مهار پنتوزی و تنفس غیر سیتوکرومی( بسیار 

ی و نهای اکسیداهای تنفسی بویژه آنزیمفزایش مقدار آنزیمهای گیاه آلوده به خاطر اپیچیده است. عموما بافت

دهند. تغییرات تنفسی به با افزایش تنفس، واکنش نشان می NAD(P)Hو  ATPافزایش تقاضا برای 

 (.9988)میری، حساسیت یا مقاومت گیاه میزبان نیز بستگی دارد 
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 تلقیح و آلودگی-9-1-2

 ،ثو)ب شناس آلمانی، به واسطه  شکل دوکی هاگ آن کشف شدچبه وسیله قار 9863جنس فوزاریوم در سال 

9359  .)F. graminearum هایی مانند یک ساپروفیت و انگل اختیاری بوده و قابلیت زندگی در بافت میزبان

قادر است در مرحله خاصی از چرخه زندگی گیاه میزبان درون   FHBذرت، جو، سورگوم و گندم را دارد. 

تلقیح زنده بماند  هقرار یافته و بعد از مرگ گیاه در داخل خاک و بقایای گیاهی به صورت مایهای آن استبافت

تلقیح عمل کنند  هتوانند به عنوان مای(. آسکوسپور، ماکروکنیدی، کالمیدوسپور و قطعه هیف می2669)شانر، 

 .Fباشد. گیر می(. آسکوسپور از سطح خاک آزاد شده و آغاز کننده آلودگی همه9331)بیا و شانر، 

graminearum  کند )شانر، ها کامل میپریتیس تشکیلچرخه جنسی زندگی خود را بر روی سنبله به وسیله

(. آسکوسپور در طی روز و ساعات مشخص و در محیط دارای رطوبت نسبی باال آزاد شده  و بارندگی 2669

 و هواییاقع تلقیح اولیه به وسیله شرایط آبدر و .(9330باشد )پالیتز، برای رهاسازی آسکوسپور ضروری می

دهنده نشان تعداد آسکوسپور و بعد از آن انجام می شود در طی گلدهی )رطوبت نسبی و دمای باال(ویژه

ها بیشترین حساسیت را در گندم و جو سنبله (.2661خواهد بود )بیا و شانر،  FHBمیزان و شدت آلودگی 

(. در گندم، آلودگی به قارچ ابتدا از طریق نفوذ 9382)ساتون،  لدهی دارندگ مرحلهنسبت به سطح آلودگی در 

 باشد.مستقیم قارچ از اپیدرم می

 

 گندمفوزاریومی سنبله  بالیتچرخه -9-9شکل
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های حساس کمک ها یا سایر مکانتوسعه هیف در سطح خارجی گلچه و گلوم، به نفوذ قارچ از طریق روزنه 

های اصلی ورود شامل شود. دیگر راههای اپیدرمی میمستقیم منجر به نفوذ به سلولکرده و احتماال به طور 

ها به طور جزئی یا کامل، باز شدن بین لما و پالئا در سنبلک و در گلوم گندم ها و پارانشیم و بساکروزنه

 (.2669، شود، است )بوشنل و همکارانزک میجایی که بین اپیدرم و پارانشیم دیواره نا

 

 و شاخص های ارزیابی آن سنبله اثرات مخرب بالیت فوزاریومی -1-4-3

زا در کاهش عملکرد و برخی از عوامل بیماری .دارد ای در تامین غذای انسانویژه اهمیت غالت، گندم بین در

 عامل Fusarium  graminearumتوان به قارچ کیفیت این محصول نقش زیادی دارند که از آن جمله می

این  کند.می تولید را 9های قارچیبرخی زهرابه اشاره کرد که (FHB)گندم  فوزاریومی سنبله بالیتبیماری 

 سالمتی برای را مخاطراتی کاهش محصول، عامل بیماری، عالوه بر و قارچ هاستتریکوتسین دسته از ترکیب

ها به از طریق گلچه یا روزنهتواند عامل بیماری می .(2699بردارد )داوری و همکاران،  در حیوانات و انسان

-صورت مستقیم یا با مصرف انرژی وارد گیاه شود. اما معموال از طریق گلچه یا شکاف بین لما و پالئا وارد می

های طوالنی لیپیدی در شود. تخریب کوتیکول در طی توسعه بیماری در گیاه میزبان اتفاق افتاده و زنجیره

های موجود، . بر اساس نتایج پژوهش(2696، )والتر و همکارانشود یکوتیکول توسط لیپاز قارچی تخریب م

کند. دسترسی به اطالعات ها کمک میبرخی از اقدامات به کاهش آلودگی یا کاهش تولید مایکوتوکسین

زا به سالمت های ممکن برای کاهش مخاطرات ناشی از این عامل بیماریموجود و تالش در جهت یافتن راه

 شد. و دام منجر خواهد تغذیه انسان

 

 

 

                                                             
1 Mycotoxin 
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 آمین بر آنبالیت فوزاریومی و تاثیر میزان پلی -9-4-4

-های مهم و مخرب این محصول در دنیا و ایران به شمار میبیماری از بیماری بالیت فوزاریومی سنبله گندم

ی از چند این بیمار شود. رود که در نواحی با آب و هوای گرم و مرطوب در مرحله گلدهی گندم ظاهر می

های مازندران،  های مهم گندم در استان سال قبل به صورت پراکنده در ایران وجود داشته و امروزه از بیماری

های متعددی از جنس فوزاریوم در ایجاد این رود. گونه گلستان، فارس و اردبیل )دشت مغان( به شمار می

به عنوان   Fusarium graminearum species complexمرکب باشند. با این وجود، گونهبیماری دخیل می

قارچ فوزاریوم قادر (. 2699داوری و همکاران، در اغلب مناطق شناخته شده است ) FHBعامل اصلی بیماری 

-مهمترین زهرابه قارچی تولید شده توسط فوزاریوم داکسی بوده و (mycotoxin)به تولید زهرابه قارچی 

(DON) نیوالنول
تولید شده توسط آن بستگی دارد  DONزایی فوزاریوم به میزان ریباشد. درجه بیمامی9

ای با وزن مولکولی پایین بوده که به عنوان بازدارنده سنتز ماده DON(. 2692)والدز سانتیاگو و همکاران، 

به  DON(. همچنین 2666کند )گیلبرت و تکاز، عمل می 2ها، غشای سلولی و فعالیت همولیتیکپروتئین

سلولی ناشی از فوزاریوم شامل نشتی غشا کلروپالست، ریبوزوم و سلول کمک کرده و محرک تولید  هایآسیب

H2O2 سنتز  .باشدهای غالت میو مرگ سلولDON  توسط قارچ در اثرpH  پایین، تنش اسمزی، تنش

های دیگر (. همچنین محرک2696شود )والتر و همکاران، ها تحریک میآمیناکسیداتیو و میزان باالی پلی

-مادهباشد که پیشترکیبات متنوعی شامل آرژنین، اورنیتین، آگماتین، سیترولین و پوترسین می DONسنتز 

افتد، هنوز ها اتفاق میها توسط گیاه یا قارچآمینهای مسیر تولید پلی آمین هستند. این مسئله که سنتز پلی

ها در گیاهان است. لیدی مطابق با الگوی بیان ژنبه طور کامل شناخته نشده است. اما میزان پوترسین تو

شود و ای هستند که در موجودات یوکاریوت و پروکاریوت تولید میهای زنجیرهها گروهی از کاتیونآمینپلی

ها ها منجر به کاهش رشد قارچآمینها در تنظیم فرایندهای بیولوژیک پذیرفته شده است. کمبود پلینقش آن

                                                             
1
 deoxynivalenol 

2hemolytic 
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)والدز  گرددها میها منجر به ایجاد سمیت در آنآمین در قارچی که انباشته شدن بیشتر پلیشود، در حالمی

های آرژنین ها از تجزیه آرژنین یا اورنیتین توسط آنزیمآمین(. بیوسنتز پلی2692سانتیاگو و همکاران، 

9دکربوکسیالز
(ADC)  2و اورنیتین دکربوکسیالز

(ODC) توانند ها میاسیدآمینه شود. هر یک از اینآغاز می

تبدیل به پوترسین شده و سپس اسپرمیدین و در نهایت اسپرمین تولید کنند )کار ساهونی و همکاران، 

 DONهیدروژن و قند در القاء ها بسیار بیشتر از تاثیر پراکسید آمینتاثیر پلی in vitro(. در شرایط 2669

دهد که احتماال فوزاریوم در طی آلودگی، میزان نشان می( 2663و همکاران ) گارنر گزارش شده است. فرضیه

 کند.تولید می  DONآنکند و بر اساس های خاصی احساس میآمین موجود را به وسیله گیرندهپلی

 

 

 

 نمایی از تبدیل آمیدها در داخل سلول گیاهان  -2-9شکل

                                                             
1 arginine decarboxylase 
2 ornithine decarboxylase 
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