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  * مقاومت عليه بيماري سفيدک پودري خياریاثر عصاره برگ کرفس در القا
  

  

EFFECTIVENESS OF CELERY LEAF EXTRACT ON THE INDUCTION 
OF RESISTANCE AGAINST CUCUMBER POWDERY MILDEW 

 
 

  **۱عبدالحسين جمالي زواره  واعظم سيروس

  

  )۴/۳/۱۳۹۳ :رشيخ پذي؛  تار۶/۷/۱۳۹۲: افتيخ دريتار(
  

  دهيچك
ترين روش کنتـرل آن   هاي مهم کدوئيان است و رايج  است، يکي از بيماريPodosphaera fuscaبيماري سفيدک پودري که عامل آن قارچ 

سازد کـه از   هاي ديگري را براي کنترل بيماري ضروري مي ها يافتن روش     اما اثرات جنبي کاربرد قارچکش     .باشد  ها مي   استفاده از قارچکش  
 یدر اين پژوهش، اثر عصاره برگ کرفس در کنترل بيماري سفيدک پـودري خيـار و امکـان القـا                  . مقاومت در گياه است    ی، القا نهاجمله آ 

اي ه بدين منظور، عصاره آبي، استوني و يا متانولي برگ کرفس با غلظت   . اي بررسي شد    هاي گلخانه   مقاومت سيستميک در گياه، در آزمايش     
کار رفت و سپس شـدت بيمـاري بـر     هاي ميزبان به زني بيمارگر روي برگ ک روز قبل و يا يک روز بعد از مايه         ، ي )وزن به حجم  % (۵و  % ۱

به عالوه، اثر اين عصاره در کنترل سيستميک بيماري و نيز           . شدزني محاسبه     هاي ايجادشده روي برگ، ده روز پس از مايه         اساس تعداد لکه  
چنين پس از تيمار اولين برگ حقيقي با عصاره کرفس، اثر آن بر فعاليت هم. زني شده بررسي شد هبر تندش اسپور بيمارگر در سطح برگ ماي

نتـايج نـشان   . زني شده با بيمارگر، بررسي و با شاهد مقايسه گرديد  گلوکاناز در اولين و دومين برگ حقيقي بوته سالم و مايه           ۳،  ۱آنزيم بتا   
تأثير بيشتري در % ۵ موضعي در برگ اول کنترل کرد و کاربرد عصاره استوني آن در غلظت صورت هداد که عصاره برگ کرفس بيماري را ب  

رسد که کنترل بيماري توسط اين        نظر مي  هبنابراين ب . زني اسپور قارچ نداشت    از طرفي کاربرد عصاره تأثيري بر جوانه      . کنترل بيماري داشت  
از طرف ديگر باتوجه به اينكه تغييرات فعاليت آنزيم بتا          .  مقاومت در گياه باشد    یا خاصيت ضدقارچي، بلكه از طريق الق      ليبه دل ، نه     عصاره

رسد اين آنزيم نقش خاصـي در مقاومـت بـه     نظر مي ه گلوکاناز در تيمارهاي مختلف هماهنگي مشخصي با کنترل بيماري نشان نداد، ب         ۳،  ۱
   . بررسي شود مقاومتیبيماري ندارد و الزم است ساير سازوکارهاي احتمالي القا
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  مقدمه
هـاي مهـم جـاليز در         سفيدك پـودري کـدوئيان از بيمـاري       

عامـل بيمـاري، قـارچ      . نواحي معتدل و نسبتاً خشک است     
Podosphaera fusca U. Braun & N. Shishkoff [syn. 
Sphaerotheca fuliginea (Schlecht Ex Fr.)Pollacci] 

کـاري کـشور     اين بيماري در اکثـر منـاطق جـاليز        . باشد مي
شيوع دارد و هر ساله خسارت قابل تـوجهي بـه محـصول             

  ).Behdad 1980(کند  وارد مي
ترين شـيوه بـراي كنتـرل ايـن بيمـاري اسـتفاده از             رايج

كـش بـراي    ركيبات قارچهاست، اما كاربرد مكرر ت    كش قارچ
انسان و محيط زيست اثـرات جنبـي نـامطلوبي دارد و نيـز             

شـود    هـاي پـاتوژن مـي      منجر به ايجاد مقاومت در جمعيت     
)McGrath 1996 .(هاي  لذا تحقيقات در مورد کاربرد نمک

هـاي معـدني و گيـاهي، عوامـل بيولوژيـک،            معدني، روغن 
مت در ميزبـان،    کننده مقاو   هاي گياهي و ترکيبات القا     عصاره

  بــراي کنتــرل ســفيدک پــودري توســعه يافتــه اســت       
)Liu et al. 2010 .(  کننـده مقاومـت، گـروه     ترکيبـات القـا

کننده محصوالت هستند که اثـر       جديدي از عوامل محافظت   
مستقيم ضدپاتوژني ندارند و با فعـال کـردن سـازوکارهاي           
ــستميك   ــه مقاومــت اكتــسابي سي دفــاع طبيعــي موســوم ب

)systemic acquired resistance ( از ايجاد بيماري در گياه
ايـن نـوع خـاص    ). Tosi et al. 1999(کننـد   جلوگيري مي

وسـيله بعـضي عوامـل زنـده و غيرزنـده           همقاومت گياهي ب  
آيد و موجب محافظت گيـاه در برابـر طيفـي از             بدست مي 

  . Ruess et al. 1996) (شود هاي قارچي و باکتريايي مي بيماري
ــه ر ــازوکارمطالع ــط   وي س ــاري توس ــرل بيم ــاي کنت ه

 یهاي گياهي نشان داده است که اجـزا        ها يا فرآورده   عصاره
فعال بيولوژيکي موجود در آنها ممکن است تـأثير مـستقيم           

عنـوان   داشـته باشـند يـا بـه    ) Ansari 1995(ضـدميکروبي  
هـاي دفـاعي گياهـان        با تحريک واکنش   )Elicitor(محرک  

اعث جلوگيري از توسعه بيمـاري      ب)  مقاومت یالقا(ميزبان  
  . )Schneider & Ullrich 1994(شوند 

بـا  ) القـاء مقاومـت  (هـاي دفـاعي گيـاه         تحريک واکنش 
هاي گياهي در کنتـرل سـفيدک پـودري           استفاده از فرآورده  

عنوان مثـال، تـأثير عـصاره         به. بخشي داشته است    نتايج اميد 
يدك  در کنتـرل سـف  Reynoutria sachalinensisبرگ گياه 

ــادي   ــات زي ــار در تحقيق ــودري خي ــت  يتأپ ــده اس ــد ش   ي
)Herger et al. 1988 ، Herger & Klingauf 1990 ، 

Daayf et al. 1997 .(در عـصاره  ثير زياد اين أبا توجه به ت
رسد كه سازوکار اثر      نظر مي  بهالقاي فاکتورهاي دفاعي گياه     

اين عصاره، بيش از اين که از طريـق خاصـيت قارچكـشي        
هـاي دفـاعي گيـاه اسـت،          يم آن باشد، القاي سازوکار    مستق

بدين معني كه وقوع بيماري را از طريق مقاومـت موضـعي            
. )Daayf et al. 2000, Wurms et al. 1999( دهـد  كاهش مـي 

 يک ترکيب کوماريني اسـتخراج      Osthol(چنين اوستول   هم
) Cniddi monnieri Fructusگيـاه  شـده از ميـوه خـشک    

کننـده و    ، بلکـه پيـشگيري    کـش  هـا يـک قـارچ     تن نهعنوان    به
کـدوئيان شـناخته    القاکننده مقاومت عليه سـفيدک پـودري        

 Euphorbia عصاره گياهان .)Shi et al. 2007( استشده 

humifusa) ــون ــوعي فرفي  Robinia pseudoacaciaو ) ن
کننـدگي   کننـدگي و درمـان     پيـشگيري  تـأثير ) اقاقياي سفيد (

ــشا  روي  ــار ن ــودري خي ــفيدک پ ــد ا هن دادس ــه ن ــأثير ک ت
ايجـاد  ناشـي از    احتمـاالً   هـا     اين عـصاره   کنندگي  پيشگيري

توانـد ناشـي از       مـي  ها  ني آن درمااثر  و  بوده  مقاومت القايي   
در نتيجـه    وهاي گيـاهي     سلولتوسط  جذب ترکيبات فعال    

ــت ــعه  از ممانعـ ــتوسـ ــد سليومميـ ــوده باشـ ــارچ بـ    قـ
)Liu et al. 2010(.  هـاي پوسـت درخـت بلـوط     عـصاره 
)Quercus robur L. (چوبـه  د، زر)Curcuma longa L. (

ــل   يدر القــا) Zingiber officinalis Roscoe(و زنجبي
حـساس گنـدم   ارقـام  مقاومت عليه سـفيدک پـودري روي    
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 هـاي  پروتئين سنتز  مقاومت با  ي القا وند  ا هثر بود ؤزمستانه م 
 )Pathogenesis-related proteins(زايـي   مرتبط با بيمـاري 

ه سلولي با فعاليـت کيتينـاز و گلوکانـاز مـرتبط بـود            خارج  
روغن سياه دانه پاشي  محلول ).Vechet et al. 2005(است 

)Bso(     روغن تخم ترب ،)Roil (      و روغـن پـارافين)Poil (
بيماري سـفيدک پـودري خيـار،       شدت  ها   روي برگ  %۵/۰

ها نشان   بررسيکدو خورشتي را کاهش داده است و        جو و   
 ها عليه سفيدک پودري    کنندگي روغن  فاظت تأثير ح  ه که داد

ها و ممانعـت     ومدينيزني ک   ناشي از بازدارندگي جوانه    بيشتر
هـاي   سازي مکانيـسم   و فعال بوده  ي پاتوژن   مسليومياز رشد   
  افتــاده اســت   اتفــاق  بــه مقــدار کــم  ميزبــان دفــاعي

)(Hafez 2008 .  
باتوجه به اينکه عصاره برخي گياهـان خـانواده كـرفس           

و از ) Ojala et al. 2000(انـد   دقارچي نـشان داده اثرات ض
اي قـرار     طرفي پهنك برگ كرفس كمتر مورد استفاده تغذيه       

گيرد، در اين تحقيق اثر عصاره آن در كنتـرل بيمـاري              مي
چنـين باتوجـه بـه      هـم . سفيدك پودري خيار بررسي شـد     

 مقاومـت در     يتوانند با القا    اينکه عصاره برخي گياهان مي    
ث کــاهش توســعه بيمــاري در گيــاه شــوند و گيــاه، باعــ

هاي متعددي در مورد همراه بودن مقاومت گياهان  گزارش
هاي دفاعي گياه از جمله تغيير فعاليـت          با تغيير در واکنش   

ــزيم ــود دارد    آنـ ــاه وجـ ــاع گيـ ــا دفـ ــرتبط بـ ــاي مـ هـ
)Vidhyasekaran 1992(    امکان ايجـاد مقاومـت القـايي ،

ره بـرگ کـرفس    عليه سفيدک پودري خيـار توسـط عـصا        
بدين منظور تأثير عصاره برگ کـرفس در        . ارزيابي گرديد 

کنترل سفيدک پودري خيار و نيز اثر قارچکشي آن مـورد           
بررسي قرار گرفت، همچنين اثر اين عـصاره بـر فعاليـت            

زني شده   يا مايه سالم خيار در گياه گلوکاناز ۳،  ۱آنزيم بتا   
توسـعه  با عامل بيمـاري سـفيدک پـودري در طـول دوره         

  .بيماري بررسي گرديد

  روش بررسي
   ترکيبات شيميايي و طبيعي مورد استفاده-۱
 بـا نـام تجـارتي توپـاس       (penconazole)  پنکونـازول -

در گلخانـه بـا غلظـت       ) ماده مؤثر % ۲۰امولسيون داراي   (
  . کار رفت  در هزار ماده مؤثر به۰۵/۰

 Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt)  عصاره گياه-

Nakai)    از خانوادهPolygonaceae :(   ۱عصاره استوني %
ــم ( ــه حج ــابق روش) وزن ب ــر مط ــکي و هرگ   کوالوس
)Kowalewski & Herger 1992(  تهيه و مورد اسـتفاده 

  .قرار گرفت
پهنـك  : ).Apium graveolens L(عصاره گياه کـرفس   -

آوري و شستـشو، در سـايه         برگ اين گياه پس از جمـع      
فاده از آسـياب خـانگي در دمـاي        خشک شد و بـا اسـت      

پودر حاصله بـراي    . دشآزمايشگاه تبديل به پودر نرمي      
  .گيري به سه روش زير مورد استفاده قرار گرفت عصاره

  
  گيري با متانول عصاره

، پـنج گـرم از بافـت       )وزن به حجـم   % (۵براي تهيه عصاره    
 ۲۴مدت    ليتر متانول به     ميلي ۹۵آسياب شده برگ کرفس در      

 دور در دقيقه ۳۵۰، روي شيکر با سرعت C °۲۰ساعت در
پس از اين مدت مخلوط با استفاده از کاغـذ          . قرار داده شد  

ليتـر از      ميلـي  ۷۵صافي واتمن شـماره يـک صـاف شـد و            
ليتر آب مقطر استريل، بـه    ميلي۲۵محلول حاصل با افزودن    

ليتر رسانده شد و سپس با حجـم مـساوي             ميلي ۱۰۰حجم  
اين مخلوط دو ساعت روي شـيکر       . هگزان مخلوط گرديد  

اي مختلف آن   ه  شد، سپس بخش    با همان سرعت قرار داده      
ــانول و    ــر مت ــراي تبخي ــانولي، ب ــد و بخــش مت جــدا گردي
ــد       ــرار داده ش ــود ق ــر ه ــايي زي ــصاره نه ــصال ع استح

)Bahraminejad et al. 2008 .( حاصل شده بـه  % ۵عصاره
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ـ %۱رقيق شد تا عصاره % ۴۵ با متانول ۴ :۱نسبت   دسـت   ه ب
  .آيد
  

  گيري با استون عصاره
استخراج با استفاده از استون و مطـابق روش اسـتخراج بـا             

با ايـن تفـاوت کـه بالفاصـله پـس از            . متانول انجام گرفت  
ليتـر، مخلـوط جهـت تبخيـر           ميلـي  ۱۰۰رساندن به حجـم     

استون و استحـصال عـصاره در زيـر هـود قـرار داده شـد                
)Nayeemulla Shariff et al. 2006 .( ــصاره % ۵عـ

  .رقيق شد% ۱شده با آب مقطر براي تهيه عصاره  حاصل
  

  گيري با آب گرم عصاره
، پـنج گـرم از بافـت       )وزن به حجـم   % (۵براي تهيه عصاره    

ليتر آب مقطر جـوش مخلـوط و يـک       ميلي ۹۵برگ گياه با    
سـپس مخلـوط    . ساعت در حمام آب جوش قرار داده شد       

 سـاعت  ۲۴از گذشت   در محيط آزمايشگاه نگهداري و بعد       
به خوبي مخلوط و با کاغذ صافي واتمن شماره يک صاف           

حاصـل شـده بـا آب مقطـر بـراي تهيـه       % ۵شد و عـصاره    
  . رقيق شد% ۱عصاره 

  
  هاي خيار در گلخانه پرورش بوته -۲

 محـصول  Super Dominus( دامينوسسوپر بذر خيار رقم 
ــاSeminisشــركت  ــدان)  امريك ــه قطــر   در گل ــايي ب  ۱۴ه

 در شرايط حرارتـي   کاشته شد و    متر در خاک استريل      تيسان
درصد  ۸۰ تا ۷۰ گراد، رطوبت نسبي   درجه سانتي  ۲۸ تا ۲۲
پـس از اينکـه      . پـرورش يافـت    ساعته ۱۴دوره روشنايي    و

 ۴هـايي کـه      گلدان ها کامل گرديد،   دومين برگ حقيقي بوته   
  اسـتفاده  مـورد براي انجام آزمـايش   بوته يکنواخت داشتند،  

  .شدند واقع
  

  جاد بيماري روي گياهي قارچ و ازني  مايه-۳
آبـاد    اي واقـع در گلدشـت نجـف         قارچ بيمارگر از گلخانـه    

آوري و با توجه به مطابقت مجمـوع مشخـصات ايـن       جمع
با شرح خداپرست در مـورد گونـه        ) جدايه گلدشت (قارچ  

Podosphaera fusca )Khodaparast 2002( جدايه قارچ ،
  . شناخته شدP. fuscaبيمارگر با نام 

ــه ــي  مايـ ــه روش زنـ ــاران بـ ــالي زواره و همکـ    جمـ
)Jamali Zavareh et al. 2004(    بـا کـاربرد سوسپانـسيون 

) ليتـر  اسـپور در ميلـي     ۴۰۰۰۰داراي  (اسپور قـارچ در آب      
سـاعت در    ۲۴ مـدت   بـه  زني شـده    مايههاي   بوته. انجام شد 

  و رطوبت باالي   )در زير پوشش غيرشفاف    (شرايط تاريکي 
نگهداري و سپس به شرايط عادي گلخانـه برگردانـده        % ۹۰

هـا   هاي بيماري روي بـرگ      لکه ،روز ۱۰ تا ۸ پس از    .شدند
  . مشخص بودکامالً

جهــت تــأمين تــوده اســپور موردنيــاز در بقيــه مراحــل 
  .تحقيق، خزانه بيماري در گلخانه ايجاد شد

  
در کنتـرل بيمـاري      کـرفس      عصاره برگ  بررسي اثر  -۴

  درگلخانه
بـا   در قالب طرح کامالً تصادفي       روش فاکتوريل  آزمايش به 

. شـد انجـام     هشت تکرار   و  دو زمان   سه غلظت،  ،حاللسه  
، برگ کـرفس  عصاره  . به دو گروه مساوي تقسيم شدند     ها   بوته

صـفر   (غلظـت و سـه    ) آب، استون و متـانول    (حالل   سه   اب
 هاي گروه اول   در بوته   تهيه شد و   %)۵و  % ۱عنوان شاهد،     به
هاي گـروه دوم    در بوته  و ،زني بيمارگر    از مايه  روز قبل  کي

 افـشانه    با استفاده از يـک     ، بيمارگر زني  مايهيک روز بعد از     
هـا   هـاي کوتيلـدوني بوتـه       زيـر بـرگ    بر سطح باال و   دستي  

 هاي مجـزاي    ، تعداد لکه  زني  مايهده روز بعد از      .پاشيده شد 
شـدت  بـر اسـاس آن      بيماري روي هـر بـرگ شـمارش و          

   .لودگي و ميزان کنترل بيماري نسبت به شاهد محاسبه شدآ
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کـش    کـرفس بـا قـارچ     مقايسه اثر کنترلـي عـصاره     -٥
  R. sachalinensis  پنکونازول و عصاره گياه

آزمايش در قالب طرح کـامالً تـصادفي بـا چهـار تيمـار و               
% ٥کرفس با غلظت    عصاره استوني   . هشت تکرار انجام شد   

ــصاره ــتوني و ع ــت  R. sachalinensis اس ــا غلظ و % ١ ب
 در هزار ماده مـؤثر در       ٠٥/٠کش پنکونازول با غلظت      قارچ

ها بـه دو گـروه مـساوي تقـسيم          بوته. آب مقطر تهيه شدند   
زنـي    هاي گـروه اول يـک روز قبـل از مايـه             در بوته . شدند

زنـي    هاي گروه دوم يک روز بعد از مايه         بيمارگر و در بوته   
بر سـطح   افشانه دستي    يک   گيريکار  بهبا  بيمارگر، ترکيبات   

از آب   .پاشـيده شـد    ها ي کوتيلدوني بوته  ها   زير برگ  باال و 
 ده روز   پـس از   .عنوان شـاهد اسـتفاده شـد       هب مقطر خالص 

شـمارش و شـدت       بيماري روي هـر بـرگ      هاي  تعداد لکه 
  .آلودگي و ميزان کنترل بيماري نسبت به شاهد محاسبه شد

  
   کرفساره عص بودن اثربررسي سيستميک -۶

برگ اول،  ( تيمارسه  تصادفي با     در قالب طرح کامالً   آزمايش  
 .انجـام گرفـت   ) بوته( تکرارهشت  و  ) برگ دوم، برگ شاهد   

تهيــه و بــا % ۵محلــول اســتوني عــصاره کــرفس بــا غلظــت 
بر سطح باال و زير اولين بـرگ        افشانه دستي    يک   کارگيري  به

اي بوتـه   هـ  سـاير قـسمت   . مورد نظر پاشيده شد     حقيقي بوته 
هاي شـاهد از     براي بوته . پوشانيده شد تا عصاره به آنها نرسد      

زني بيمـارگر يـک روز        مايه. آب مقطر خالص استفاده گرديد    
ده پـس از    . هاي بوته صـورت گرفـت       بعد و روي همه برگ    

) تيمار شده ( تعداد لکه بيماري روي اولين برگ حقيقي      ،  روز
هـاي شـاهد     وتهو برگ ب  ) تيمار نشده ( و دومين برگ حقيقي   

  .شمارش و شدت آلودگي نسبت به شاهد محاسبه شد
ـ  کـرفس    بررسي اثر عصاره   - ۷  تنـدش اسـپور     ر ميـزان  ب

  بيمارگر
 عصاره و(تيمار  دو   تصادفي با    آزمايش در قالب طرح کامالً    

عصاره استوني بـرگ    . انجام شد ) نمونه(تکرار  ده  و  ) شاهد
شانه دسـتي   يک افکارگيري بهتهيه و با % ۵کرفس با غلظت    

بـراي  . هاي خيار پاشـيده شـد       بر سطح باال و زير برگ بوته      
پـس  . هاي شاهد از آب مقطر خـالص اسـتفاده گرديـد     بوته
ـ    بوتـه ،سـاعت  ۲۴از   P. fusca سوسپانـسيون اسـپور  اهـا ب

زايـي قـرار    شده و در شرايط مناسب براي بيمـاري       زني    مايه
رگر در تندش اسپور قـارچ بيمـا  ميزان  براي بررسي   . گرفتند

ــي در روش    ــا تغييرات ــان ب ــرگ ميزب ــطح ب ــکيپ و  س اس
 ساعت ۷۲در ، Skipp & Samborski 1974)( سمبورسکي

تکـرار  ده  در  گهـا    از بر  گيـري     گيـاه، نمونـه   زني    مايهپس از   
 ۸اي بـه قطـر       دو قطعـه دايـره    صورت کـه     بدين. انجام شد 

متـر بطـور تـصادفي از پهنـک هـر بـرگ گرفتـه و در              ميلي
و يـک   % ۹۵مخلـوط سـه قـسمت اتـانول          (رب محلول رنگ 

ساعت نگهـداري    ۴۸ به مدت    )قسمت اسيد استيک خالص   
محلول کردن از    خارجپس از   . رنگ شوند  بي گرديد تا کامالً  

دو مرتبه با آب مقطر شستـشو گرديـد و تـا زمـان              ،  بر رنگ
ــد    ــداري ش ــر نگه ــي در آب مقط ــي  . بررس ــراي بررس ب
ــگ   ــرگ رنـ ــه بـ ــکوپي، قطعـ ــده د  ميکروسـ ــري شـ   ر بـ
بلـو   ل کـاتن  وفنـ  روي الم ميکروسکوپي در يک قطره الکتو      
ــا المــل پوشــانيده شــد  ــه و ب ــرار گرفت ــا اســتفاده از  وق  ب

کـل سـطح آن    ۴۰xميکروسکوپ نـوري و عدسـي شـيئي       
و تعداد اسـپور تنـدش يافتـه در          بررسي و تعداد کل اسپور    

هـا   نمونههر نمونه شمارش و ميانگين درصد تندش اسپور          
   .شدمحاسبه 

  
 بتـا   بر فعاليت آنـزيم    برگ کرفس     اثر عصاره  بررسي   -۸
   در گياه سالم گلوکاناز۳، ۱

بـرگ اول،   (سـه سـطح بـرگ       روش فاکتوريل با     آزمايش به 
. انجام شـد    زمان و دو تکرار    ، چهار )برگ دوم، برگ شاهد   

 کـارگيري   بـه تهيه و بـا     % ۵عصاره استوني کرفس با غلظت      
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ـ  يک افشانه دستي بر سطح باال و       حقيقـي بـرگ اولـين  ر زي
 عـادي    در شـرايط   هـا    و گلـدان   هاي خيار پاشيده شـد     بوته

 گراد، رطوبت نسبي   درجه سانتي  ۲۸ تا ۲۲ حرارت( گلخانه
هاي شـاهد از     براي بوته . نگهداري شدند  )درصد ۸۰ تا ۷۰

 ي صـفر، هـا سـپس در زمـان  . شد استفاده  خالص آب مقطر 
گ حقيقـي و  از اولين برساعت پس از تيمار،  ۷۲ و   ۴۸،  ۲۴

هـاي    هاي تيمارشده و بـرگ بوتـه        دومين برگ حقيقي بوته   
. فتـه شـد   گرهـاي يـک گرمـي در دو تکـرار             نمونـه شاهد  
ــه شــرحي کــه ذکــر خواهــد شــد،  هــ نمونــه ا بالفاصــله ب
 گلوکاناز در آنهـا  ۳، ۱بتا آنزيم گيري شده و فعاليت      عصاره

  . بررسي شد
  
بتـا  يم   فعاليت آنـز   گ کرفس بر  اثر عصاره بر   بررسي   -۹
  زايي يند بيماريآ در طي فر گلوکاناز۳، ۱

آزمايش به روشي که براي گيـاه سـالم ذکـر شـد صـورت               
 ساعت بعد از کاربرد عـصاره بـرگ کـرفس،    ۲۴گرفت، اما   
هاي خيار با پاشيدن سوسپانسيون اسپور        هاي بوته   کليه برگ 

زنـي شـده و در شـرايط مناسـب بـراي              قارچ بيمارگر، مايه  
، ۲۴ ي صـفر،  هـا سپس در زمـان   . رار گرفتند ايجاد بيماري ق  

 گيـري از   بيمـارگر، نمونـه   زني    مايهساعت پس از     ۷۲ و   ۴۸
هــاي  اولــين بــرگ حقيقــي و دومــين بــرگ حقيقــي بوتــه 

 به شرحي که در باال ذکـر        هاي شاهد   تيمارشده و برگ بوته   
گيري شـده و   ا بالفاصله عصاره ه نمونه. شد، صورت گرفت  

  . لوکاناز در آنها بررسي شد گ۳، ۱بتا آنزيم فعاليت 
  
         هـاي گيـاهي و ارزيـابي          استخراج عـصاره نمونـه     -۱۰

   گلوکاناز۳، ۱فعاليت ويژه آنزيم بتا 
چـن و   استخراج عـصاره پروتئينـي نمونـه گيـاه بـه روش             

با اسـتفاده از بـافر فـسفات     Chen et al. 2000)( همکاران
ان کـل    انجـام شـد و ميـز       )pH=6( ميلي موالر    ۱۰۰سديم  

ــه  ــروتئين نمون ــورد     پ ــه روش برادف ــتخراجي ب ــاي اس ه
)Bradford 1976 (  با استفاده از معرف برادفورد و محلـول

سپس ارزيـابي   . پروتئين استاندارد مورد سنجش قرارگرفت    
 گلوکاناز به روش ابلز و فورنس   ۳،  ۱فعاليت ويژه آنزيم بتا     

)(Abeles & Forrence 1970 با استفاده از المينارين ) ـ -هب
) DNS(نيتروساليسيليک اسيد     و معرف دي  ) عنوان سوبسترا 

  .انجام شد
  
   محاسبات آماري-۱۱

 و برنامـه  SASافـزار   هـا از نـرم      براي تجزيه و تحليل داده    
ANOVA: GLM  افـزار    و نيـز نـرمMSTAT C  اسـتفاده 

شـدن بـه توزيـع طبيعـي،       در موارد الزم براي نزديک    . شد
ــا اســتفاده از فرمــول داده  تبــديل شــد و X+5.0 هــا ب

. عمليات آمـاري روي اعـداد تبـديل شـده انجـام گرديـد           
 فيشر در سـطح    LSDها با استفاده از آزمون        ميانگين تيمار 

  . مقايسه شد% ۵
  

  نتايج و بحث
   اثر عصاره برگ کرفس بر کنترل بيماري-۱

ـ      هـاي    دسـت آمـده در آزمـايش      هتجزيه آماري نتـايج ب
هـاي مختلـف عـصاره و         ان داد كه غلظت   شده نش   انجام

 متقابل اين دو عامل اختالف     ثراكاررفته و     نوع حالل به  
كه در نتايج     اند، درحالي   داري در نتايج ايجاد كرده      معني
. شود هاي مختلف كاربرد اختالف آماري ديده نمي زمان

بر اساس اين نتايج ميزان آلودگي برگ پـس از کـاربرد         
برگ کرفس، با يکديگر و با      دو غلظت مختلف عصاره     

ــاهد  ــت صــفر (ش ــشان داد،  ) غلظ ــاري ن ــتالف آم اخ
تاثير بيشتري در کنترل بيماري   % ۵اي که غلظت      گونه  به

بندي ميانگين آلودگي برگ، تيمـار ايـن          داشت و گروه  
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چنـين  هم. عصاره را در دو گروه جدا از شاهد قرار داد 
ه  متقابـل نـشان داد کـه عـصار    اتثـر امقايسه ميـانگين    

بـرگ کـرفس بيـشترين تـأثير را در کنتـرل         % ۵استوني  
از طـرف ديگـر ميـزان    ). ۱ جدول(بيماري داشته است   

آلودگي برگ پس از کاربرد عصاره كرفس، در دو زمان          
يک روز قبل و يک روز بعد از تلقيح اخـتالف آمـاري             

  ). ۲ جدول(نشان نداد 
در بررسي سيستميك بودن اثر عصاره، مقايـسه ميـزان          

با آلـودگي اولـين بـرگ    ) تيمارنشده(گي دومين برگ   آلود
و آلودگي برگ شاهد نـشان      ) تيمارشده با عصاره كرفس   (

داد که ميزان کنترل بيماري در بـرگ دوم بـسيار كمتـر از              
دار نداشـت و   برگ اول بود و با برگ شاهد اختالف معني     

بر اساس اين نتايج عصاره برگ کرفس در کنترل بيمـاري           
  ).۱شکل(يک مؤثر نبوده است صورت سيستمهب

در تحقيقات ساير محققين نيـز فعاليـت ضـد قـارچي            
ليـو و  بر اساس گزارش . عصاره کرفس بررسي شده است  

 كاربرد عـصاره اتـانولي كـرفس عليـه بيمـاري            همکاران،
کننـدگي    ثير پيـشگيري  تـأ % ۵۴/۱۱سفيدك پودري خيـار،     

ــاري داشــته اســت   ــن بيم ، )Liu et al. 2010(روي اي
طور كـه در پـژوهش حاضـر عـصاره اسـتوني بـرگ              همان

مـؤثر  % ۸۵کرفس در کنترل سفيدک پودري خيـار حـدود    
توانـد ناشـي از       البته ايـن اخـتالف ميـزان تـأثير مـي          . بود

اختالف شرايط آزمايش باشد، با توجه به اينکـه آزمـايش           
هاي برگـي      در تشتک پتري و روي ديسک      ليو و همکاران  

يش ما در گلخانه انجـام شـد     که آزما   انجام شده درصورتي  
كاررفته در دو آزمـايش متفـاوت         چنين نوع حالل به   و هم 
  .است
چنين در بررسي عصاره متانولي چند گياه از خانواده         هم

 Petroselinum crispum شـــامل (Apiacea)کـــرفس 
، )علـــف بـــز (Aegopodium podagraria، )جعفـــري(

Angelica archangelica)  ــايي ــنبل خت  Anethum، )س

graveolens) شــويد( ،Levisticum officinalis)  انجــدان
 کــه حــاوي ترکيبــات Peucedanum palustreو ) رومــي

هـاي    کوماريني اند، مشخص شده کـه بيـشتر ايـن عـصاره           
 و اســــترين Fusarium culmorumبرگـــي از رشـــد   

اند و همـه آنهـا از        ممانعت کرده  Rhizoctoniaاي    هسته  تک
انـد، ولـي    ممانعت کرده Heterobasidium annosumرشد 
هـا    در حضور اين عصارهPhytophthora cactorumرشد 

 بـاالترين  P. crispumتقويت شده و در ايـن بـين عـصاره    
 .Ojala et al( نـشان داده اسـت   R. solaniسميت را عليه 

ــره ســبز . )2000 ــذر زي ) Cuminum cyminum(روغــن ب
ــارچ  ــز روي قـ ــانواده نيـ ــين خـ ــه همـ ــاي  متعلـــق بـ هـ

Colletotrichum falcatum  ،Curvularia palescens و 
Periconia atropurpurea  اثـــر ســـمي داشـــته اســـت  

)Rao et al. 1992 .(  
  
 مقايسه اثر عصاره برگ کرفس در کنترل بيماري         - ۲

 کـــش پنکونـــازول و عـــصاره گيـــاه بـــا قـــارچ
 R. sachalinensis  

ه کنترل، در مقايـس   % ۸۷ کرفس با حدود      %۵عصاره استوني   
کنتـرل بيمـاري، تــأثير    % ۳۶کـش پنکونـازول بـا     بـا قـارچ  

 بيشتري در پيشگيري از آلودگي داشت و به اندازه عـصاره          
R. sachalinensis   در پيشگيري از بيماري مؤثر بـود و بـا 

از لحاظ اثر كاربرد پس     . آن در يک گروه آماري قرارگرفت     
کاهش بيمـاري،   % ۹۲کرفس با   %۵از تلقيح، عصاره استوني     

 تـأثير بيـشتري در   R. sachalinensisدر مقايسه با عـصاره  
کـش   كنترل بيماري داشت و اثر كنترلي آن برابـر بـا قـارچ             

پنکونازول بود و با آن در يک گـروه آمـاري قـرار گرفـت               
 ).۲ جدول(
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  پس از کاربرد عصاره کرفس مقايسه ميانگين اثر متقابل نوع حالل و غلظت بر ميزان آلودگي برگ خيار به سفيدک پودري .۱جدول   
         Table 1. Interaction of solvent type and concentration on powdery mildew- infection rate of cucumber leaf after 
                        the application of celery extract 
 

  Solvent *  (Concentration(غلظت * حالل 
control  Water  1%  Water  5%  Aceton 1%  Aceton 5%  Methanol 1%  Methanol 5%  

100   a  81.63  ab  46.97  cd  71.0  bc  10.01  e  75.46  ab  21.011 de2  

  .است(%)  اعداد متن جدول ميانگين آلودگي برگ نسبت به شاهد .  ۱
  .هاي داراي حروف مشابه اختالف آماري ندارند  ميانگين. ۲

       1.  means of leaf infection compared to the control (%) 
       2. Values with the same letters are not significantly different. 

  
   مقايسه ميانگين ميزان تأثير ترکيبات مختلف در کنترل سفيدک پودري خيار به تفکيک زمان کاربرد .۲جدول           

                      Table 2. Comparison of effectiveness means of different compounds in controlling cucumber  
                                    powdery mildew at different application times. 
 

  )(treatmentsتيمارها 
  زمان
time)(  عصاره کرفس  

Celery extract 
  عصاره

s extract. R   
  ونازولپنک

Penconazole 

  قبل از تلقيح
Before inoculation  

  بعد از تلقيح
After inoculation  

87.597 A 
  

92.38 A 

A 86.02  
  

B   52.43  

B 35.96  
  

A    92.93  

  .است) درصد از شاهد( اعداد متن جدول ميزان کاهش بيماري .۱
 . داده شده استبا حروف بزرگ نشان) زمان(ها در هر رديف  بندي ميانگين  گروه.۲

1. Numbers in the table are disease reduction rate (% of control). 
2. Grouping of means at each row (time) are shown by upper case alphabets. 

  
  کرفس بر تندش اسپور بيمارگر  اثر عصاره -۳

تنــدش % ۶۷/۱۲بــا (در ايــن بررســي، عــصاره بــرگ کــرفس 
ير قابل توجهي روي تندش اسپور قارچ نداشـت و          ، تأث )اسپور

  .اختالف آماري نشان نداد) تندش اسپور% ۶۸/۱۶با (با شاهد 
 
بتـا   فعاليت آنزيم    گ کرفس بر  اثر عصاره بر   ارزيابي   -۴
    گلوکاناز۳، ۱
 ۴۸ مقدار پروتئين برگ اول و دوم گياه خيار سالم تـا             :الف

بـرگ  ساعت پـس از کـاربرد عـصاره کـرفس روي اولـين              
مقـدار پـروتئين در     . افزايش نشان داد و سپس کاهش يافت      

 سـاعت رونـد افزايـشي       ۴۸برگ اول گياه تلقـيح شـده تـا          
داشت و سپس کاهش يافـت و در بـرگ دوم گيـاه تلقـيح               

در اغلـب   ). ۳ و   ۲هاي    شکل(شده روند افزايشي نشان داد      
شده بيشتر از گياه سالم      ها مقدار پروتئين در گياه تلقيح       زمان
مقدار پروتئين برگ اول عموماً بيشتر از شاهد بـوده و           . بود
  زني شـده      و در گياه مايه    ۲۴ويژه در گياه سالم در ساعت         به
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  زنـي شـده بـا       هـاي خيـار مايـه       بوتـه ) تيمارنـشده (و بـرگ دوم     )  کـرفس   تيمارشده با عـصاره   ( مقايسه ميزان آلودگي برگ اول       .۱شکل  

Podosphaera fusca با آلودگي بوته شاهد 
Fig. 1. Infection rate of the first leaf (treated with celery extract) and the second leaf (untreated) of Podosphaera fusca-

inoculated cucumber plants with the control plants. 
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 مقدار کل پروتئين محلول عصاره برگ خيار پس از کاربرد عصاره کرفس روي برگ اول تغييرات .٢شکل

Fig. 2. Changes of total soluble protein of cucumber leaf extract after the application of celery extract on the leaf 1. 
  

، اين افزايش نسبت به شاهد بسيار مـشخص         ۴۸در ساعت   
توانـد ناشـي از اثـر عـصاره      اين افزايش مي  . وددار ب   و معني 

 اينکه در بوته سـالم نيـز ديـده          ليبه دل برگ کرفس باشد و     
. شد، براي القاي آن نيازي به تحريکات بيمارگر نبوده است         

دهد کـه کـاربرد عـصاره بـرگ کـرفس،             اين نکته نشان مي   
. مقدار پروتئين را در بـرگ تيمارشـده افـزايش داده اسـت            

ين برگ دوم نيز عموماً از شاهد بيـشتر بـوده و            مقدار پروتئ 

 سـاعت ايـن     ۷۲ و   ۴۸زنـي شـده در        ويژه در گيـاه مايـه       به
دار بـود     افزايش نسبت به شـاهد بـسيار مـشخص و معنـي           

بنابراين تأثير عصاره بر مقدار پـروتئين       ). ۳ و   ۲هاي    شکل(
بر اسـاس گـزارش     . صورت سيستميک بوده است    هميزبان ب 

) Jamali Zavareh et al. 2007 (کـاران و هم جمالي زواره
 ساعت پس از تلقيح، نفوذ قارچ بيمـارگر         ۴۸ تا   ۲۴در طي   

  گيرد و ايـن تحريکـات ممکـن          به بافت ميزبان صورت مي    
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  زني بيمارگر روي بوته  يهما و عصاره کرفس روي برگ اول برگ خيار پس از کاربردعصاره  تغييرات مقدار کل پروتئين محلول .۳شکل

Fig. 3. Changes of total soluble protein of cucumber leaf extract after the application of celery extract on the leaf 1 and 
pathogen inoculation on the plant.  
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   عصاره برگ خيار پس از کاربرد عصاره کرفس روي برگ اولاز گلوکان۳، ۱فعاليت ويژه بتا  تغييرات .۴شکل 

Fig. 4. Changes of β- 1,3- glucanase specific activity of cucumber leaf extract after the application of Celery extract on the 
leaf 1. 

  
  . است بر ميزان پروتئين ميزبان مؤثر باشد

گفت در بوتـه تيمارشـده بـا        توان    طور خالصه مي   لذا به 
عصاره برگ کرفس، مقدار کل پروتئين محلـول نـسبت بـه            

صورت سيـستميک رخ داد      هاين افزايش ب  . شاهد بيشتر بود  
رسد  نظر مي   و مستقل از تحريکات بيمارگر بود، هر چند به        

  .که حضور بيمارگر ميزان افزايش را بيشتر کرده است
 ۳،  ۱بتـا    اليـت  پس از کاربرد عصاره بـرگ کـرفس، فع         :ب

گلوکاناز بوته سـالم در بـرگ اول و دوم در سـاعات اوليـه      
داري   ســاعت افــزايش معنــي۷۲کــاهش جزئــي و پــس از 
  زني شـده،     در بوته مايه  ). ۴شکل  (نسبت به شاهد نشان داد      
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  ني بيمارگر روي بوته ز رد عصاره کرفس روي برگ اول و مايه برگ خيار پس از کارب گلوکاناز۳، ۱فعاليت ويژه بتا  تغييرات .٥شکل
Fig. 5. Changes of β- 1,3- glucanase specific activity of cucumber leaf extract after the application of Celery extract on the 

leaf 1 and pathogen inoculation on the plant. 
  

 ساعت كـاهش  ۴۸برگ پس از اين آنزيم در هر دو      فعاليت
 فعاليت  ).۵شکل  (دهد    داري نسبت به شاهد نشان مي       معني

زنـي شــده در مجمـوع كمتــر از    هــاي مايـه  آنـزيم در بوتـه  
تواند نمايـانگر اثـر بيمـارگر در          هاي سالم است كه مي      بوته

در شاهد آلـوده فعاليـت آنـزيم        . كاهش فعاليت آنزيم باشد   
فته است كـه ممكـن اسـت       ساعت روند افزايشي يا    ۴۸پس از   

بيان كند فعاليت آنزيم نتيجـه واكـنش گيـاه در برابـر بيمـاري               
در بوتـه آلـوده تيمارشـده       . است نه عامل مقاومت در برابر آن      

 ساعت كمتر اسـت     ۴۸با عصاره، افزايش فعاليت انزيم پس از        
  .كه ممكن است ناشي از اثر متقابل عصاره و بيمارگر باشد

ـ   طور خالصه مي   پس به  وان گفـت کـه در بوتـه خيـار          ت
 ۳،  ۱تيمارشده با عصاره برگ کـرفس، ميـزان فعاليـت بتـا             
زنـي    گلوکاناز برابر يا كمتر از شاهد بـوده و در بوتـه مايـه             

شده كمتر از بوته سالم بـوده اسـت کـه احتمـاالً ناشـي از                
  . تعامل اثر عصاره و تنش ناشي از نفوذ بيمارگر بود

 کـرفس بيمـاري را       صارهمجموع با توجه به اينکه ع      در
صورت موضعي روي برگ اول کنترل کرد و اثري نيز بر            هب

رسد که کنترل بيمـاري        مي به نظر زني اسپور نداشت،      جوانه
 خاصيت ضدقارچي، بلكـه از  ليبه دل ، نه     توسط اين عصاره  

از طرف ديگر باتوجه بـه  . طريق القاء مقاومت در گياه باشد   
 گلوکاناز در تيمارهـاي  ۳، ۱بتا اينكه تغييرات فعاليت آنزيم   

ــشان   ــرل بيمــاري ن ــا کنت ــف همــاهنگي مشخــصي ب مختل
رسـد ايـن آنـزيم نقـش خاصـي در             مـي  به نظـر  دهد،    نمي

مقاومت به بيماري ندارد و الزم است سـاير سـازوکارهاي           
  . مقاومت بررسي شودیاحتمالي القا

) تيـامين  (B1پيش از اين گزارش شده است که ويتامين         
در به ايجـاد مقاومـت سيـستميک اکتـسابي در           و فسفات قا  

 ,Gottstein & Kuc 1983( هـستند ها  گياهان عليه بيماري

Doubrava et al. 1988, Ahni et al. 2005(  و وجود هـر 
ــصاره بــــرگ کــــرفس      ــن ترکيبــــات در عــ دو ايــ

)http://www.peseshkan.org/2009 (ــان مــي ــه  بي ــد ک کن
اره برگ کـرفس    کنترل بيماري سفيدک پودري خيار توسط عص      

 مقاومـت در گيـاه توسـط سـازوکارهايي          یاحتماالً از طريق القا   
  . گلوکاناز است۳، ۱غير از تغيير فعاليت آنزيم بتا 
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