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  دهیچک
در حال . باشند یجهان م گندم درسنبله  یومیفوزارت یبال يماریب یامل اصلوعاز  F. culmorum و Fusarium graminearum قارچ گونه دو

ـ علر در مقاومت ارقام گنـدم  یدرگ يها سمیو مکان یدفاع یگنالیس يرهایدر مورد مس يمحدودحاضر، اطالعات   وجـود  .Fusarium sppه ی
 يعنوان نشانگرها ، به)Lipoxygenase; LOX(ژناز یپوکسیو ل )Phenyl alanine ammonia lyase; PAL(از یالین آمونیل آالنیم فنیآنزدو  .دارد
در  یدفـاع  يواکنشها، ممکن است در )octadecanoid( دیاکتادکانوئ و) phenylpropanoid(د یل پروپانوئیفن گنالیانتقال س يرهایمس یاصل
ـ نظ یبات دفـاع ید ترکیتول زیو ن ها کد کننده آن يها ان ژنیو ب LOXو  PAL میدو آنز تین پژوهش، فعالیدر ا. اهان نقش داشته باشندیگ ر ی

ـ ما) گاسـکوژن (و نسـبتاً مقـاوم   ) فالت(حساس گندم  دو رقمو خوشه  برگن در یگنیو ل یمواد فنل ـ  هی  .F دو گونـه قـارچ   شـده بـا   یزن

graminearum  وF. culmorum ـ تولو  میآنـز ن دو یات یفعالق نشان داد که ین تحقیج اینتا. قرار گرفت یمورد بررس ـ  ید ترکی و  یبـات فنل
ـ یارتباط مسـتق  LOXو  PAL يها ان ژنیل بیه و تحلیتجز. استفالت باالتر رقم سه با یدر مقا گاسکوژنو خوشه رقم  برگن در یگنیل ن یم ب

ان یب ،ها میت آنزیفعالاز  يسطوح باالتر ،یزنهیماپس از  یمورد بررس يها در اغلب زمان. مربوطه را نشان داد يها ن ژنایها و ب میت آنزیفعال
  LOX و PAL میدو آنـز  يها مهارکنندهاستفاده از . مشاهده شد F. culmorum قارچ در تعامل گندم با نیگنیلو  یبات فنلید ترکیتولو  ها ژن

گنال یانتقال س يرهایمس یو مولکول ییایمیوشیرا درباره نقش ب يدیجد اطالعاتج ین نتایا. دو رقم شددر هر  يماریش توسعه بیافزا موجب
  .دهد یارائه م Fusarium قارچ يهادر برابر گونهد در مقاومت گندم ید و اکتادکانوئیل پروپانوئیفن
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Abstract 
Two species of Fusarium graminearum and F. culmorum are the main causal agents of wheat head blight 
worldwide. Currently, there is limited knowledge about the defense-signaling pathways and mechanisms 
involved in wheat cultivars basal resistance against Fusarium spp. Phenylalanine ammonia lyase (PAL) and 
lipoxygenase (LOX) enzymes, as main markers of phenylpropanoid and octadecanoid signal transduction 
pathways, may be involved in plant defense responses. In this research, the activity of two enzymes of PAL 
and LOX and expression of corresponding genes, also production of defense compounds such as phenolics 
and lignin were investigated in the leaves and spikes of susceptible (Falat) and partially resistant 
(Gaskozhen) wheat cultivars inoculated with two species of F. graminearum and F. culmorum. The results of 
this study showed that the activity of these two enzymes and production of phenolic compounds and lignin in 
leaves and spikes of Gaskozhen cultivar was higher than Falat. Expression analysis of the PAL and LOX 
genes revealed a direct correlation between enzymes activity and expression of the corresponding genes. In 
most of the studied times after inoculation, higher levels of enzymes activity, gene expression and phenolics 
and lignin production were observed in wheat-F. culmorum interaction. Application of PAL and LOX 
inhibitors increased disease development in both cultivars. These results provide novel information about the 
biochemical and molecular role of phenylpropanoid and octadecanoid signal transduction pathways in 
resistance of wheat against Fusarium spp. 
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  مقدمه

ـ بال يمـار یب ـ ت فوزاری  Fusarium head(سـنبله   یومی

blight (ـ و بهوم یفوزار قارچمختلف  يها که توسط گونه ژه ی
 F. culmorumو  Fusarium graminearum  گونـــهدو 
ـ ر دانه غالت يها يمارین بیتر از مهم یکی ،شود یجاد میا ز ی

ــان    ــوب جه ــرم و مرط ــاطق گ ــهدر من ــمار مــ ب  رودیش
)Nicholson et al. 1998; Parry et al. 1995 .(ــا ن ی
از  محصـول، توجـه عملکـرد    قابـل  عالوه بر کاهش يماریب
-یاکسـ يداز جملـه   مختلف ينهایکوتوکسید مایتول قیطر
 و) nivalenol(والنـــول ین ،)deoxynivalenol(والنـــول ین

 دهـد  یکاهش مـ ز ینت دانه را یفیک )zearalenone( زرالنون
)Pasquali & Migheli 2014; Pasquali et al. 2010 .(  

ـ در شـمال ا عالوه بر آنکه  يمارین بیاران یدر ا ران بـه  ی
 یعنــیگــر یدنقــاط  یبرخــاز  ،وجــود دارد یصــورت بــوم
ز یـ ، فـارس و خوزسـتان ن  )دشـت مغـان  (ل یهرمزگان، اردب

 Bernusi et al. 2002; Malihipoor et(گزارش شده است 

al. 2000; Golzar 1989 .(ـ از ا یخسارت ناش  يمـار ین بی
درصد برآورد شده اسـت   70تا  30از  رانیدر مزارع گندم ا

)Malihipoor et al. 2000 .(  
 يمـار یکـه جهـت کنتـرل ب    یمختلفـ  يهـا  تاکنون روش

سنبله استفاده شده، چنـدان مـؤثر نبـوده     یومیت فوزاریبال
ن راه مقابلـه  یده دارنـد کـه بهتـر   ین عقیتر محقق شیب. است

ـ ارقام مقاوم  استفاده از، يمارین بیدرازمدت با ا متحمـل   ای
 بـه هرحـال  . برتـر اسـت   یبـا صـفات زراعـ   و  يمـار یبه ب

ـ از گنـدم د  یچ رقمیدر ه يمارین بیمقاومت کامل به ا ده ی
دمـا و  ( يط جویشرامساعد بودن  در صورتنشده است و 

ـ ، وجود زادمايماریتوسعه ب يبرا )رطوبت عامـل  ه قـارچ  ی
ـ کنترل ا ،و کشت ارقام حساس يماریب ممکـن   يمـار ین بی

  .باشدار مشکل یبساست 

ر یـ و غ یسـت یمختلـف ز  يها مقابله با تنش ياهان برایگ
ــا ياز اســتراتژ ممکــن اســت یســتیز ــل يه ــه ی تکام و افت
 يرهایمسـ  يساز مارگر، فعالیب ییاز جمله شناسا يا دهیچیپ

بـا   يت هـا یـ هـا و متابول  نید پـروتئ یـ گنال و تولیانتقال سـ 
 ,Adom & Liu(اسـتفاده کننـد    یمختلـف دفـاع   يها نقش

 يهـا  زبان، پاسـخ یمارگر توسط میب ییپس از شناسا). 2002
سم مقاومـت از  ین مکانیشدن چنده منجر به فعال یپا یدفاع

 ROS) (Motallebi et(ژن یفعال اکس يها د گونهیجمله تول

al. 2015b; Desmond et al. 2008(يدانت هـا یاکس ی، آنت 
 Motallebi et al. 2015a; Zhang( یمـ یر آنزیو غ یمیآنز

et al. 2015 ; Gherbawy et al. 2012;( يهـا  ، هورمـون 
د یک اسـ ی، جاسـمون )SA(ک یلیسـ ید سالیماننـد اسـ   یاهیگ
)JA(لن ی، ات)ET(ن ید و اکسـ یک اسـ ی، آبسز)Pieterse et 

al. 2012; Pieterse et al. 2009(ـ ت دی، تقو  یواره سـلول ی
ـ اه از طریـ گ  .Siranidou et al( یبـات فنلـ  ید ترکیـ ق تولی

2002; Bollina & Kushalappa 2011(   رسـوب کـالوز ،
)Ellinger et al. 2014 (ن یگنـ یو ل)Kang et al., 2008 (
  .شوند یم

وه یبا توجه بـه شـ   یدفاع یگنالیس يرهایمس يساز فعال
مناسـب و   ینـان از پاسـخ دفـاع   یاطم يمارگر، برایب یزندگ

م یتنظـ  مختلـف  يرهاین مسیب یا منفیمؤثر با تداخل مثبت 
در دفــاع  SA کـه یدر حال). Glazebrook 2005(شـود   یمـ 

وتروف نقـش  یـ ب یو همـ  وتروفیـ ب يمارگرهایه بیفعال عل
ــاع عل  ETو  JAدارد،  ــدتاً در دفـ ــعمـ ــامارگریه بیـ  يهـ

 Petti(باشند  یت مینکروتروف و حشرات جونده حائز اهم

et al. 2012; Spoel & Dong 2008.(  
 ،)Farmer et al. 2003(و مشتقات آن  دیاس کیجاسمون

د یه اســیــون اولیداســید از اکسیــر اکتادکانوئیق مســیــاز طر
ژناز یپوکســیم لیروپالســت توســط آنــزک غشــاء کلیــنولنیل
)LOX (د نشــو یاهــان آزاد مــیدر گ)Balbi & Devoto 
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2008 .(LOX ـ پا یدفـاع  يهـا  سـم یدر مکان یاتیم حیآنز ه ی
د کند کـه بـه   یرا تول یگنالیس يها تواند مولکول یاست و م

قـادر بـه   ن یهمچنـ اهـان  یگ. کمک کنـد  JAوسنتز یم بیتنظ
مختلـف مشـتق    یدفـاع  باتید و تجمع ترکیتول يساز فعال

کنترل نفـوذ و گسـترش    يد برایل پروپانوئیر فنیشده از مس
 Fraser & Chapple 2011; Vogt(هــا هســتند مارگریب

د یر اسیآمده از مس دست د بهیل پروپانوئیبات فنیترک). 2010
ــی، لیبــات فنلــیک شــامل ترکیکمیشــ ــن، فالونوئیگن دها، ی
لبن هـا  ین ها، استیکومارن، تانن، یانیدها، آنتوسیزوفالونوئیا

ـ یـ فن ).Vogt 2010(باشـند   یره مـ یـ و غ از یـ الین آمونیل آالن
)PAL (د است که یل پروپانوئیر فنیدر مس يدیم کلیک آنزی

ـ یفن -Lد ینواسیو آمیداتیر اکسیون غیناسیبا دآم ن، آن یل آالن
ـ ک ید و یک اسینامیرا به شکل ترانس س وم آزاد یـ ون آمونی

ش یافـزا ). Bagal et al. 2012; Vogt 2010(کند  یل میتبد
د منجـر بـه   یل پروپانوئیر فنیل در مسیدخ يها میت آنزیفعال
ن یگنـ یل. شـود  یاه مـ یـ گ يها ن در سلولیگنید لیش تولیافزا
اسـت کـه از    یواره سلولیموجود در د یده فنلیچیب پیترک
شـود   یگنـول هـا حاصـل مـ    یو مونولیداتیون اکسیزاسیمریپل
)Wang et al. 2013.( ــوب ل یب ــنتز و رس ــیوس ن در یگن

اسـت   یمهم و اصل یدفاع يک استراتژی یاهیگ يها سلول
ه عوامـل  یـ شـرفت اول یرا در برابـر پ  یکـ یزیک مـانع ف یکه 
 .Purwar et al(کند  یآلوده فراهم م يها زا در بافت يماریب

2013; Bhuiyan et al. 2009.( عنـوان   بـه  یبـات فنلـ  یترک
با توجـه بـه در دسـترس بـودن      یمیر آنزیدانت غیاکس یآنت
 یها و پل نیخود ممکن است به کالوز، پروتئ یدروژن فنلیه

کـه   يطـور  متصل شوند بـه  یسلول يها وارهید يدهایساکار
مـارگر و محـدود شـدن جـذب مـواد      یموجب مهار نفوذ ب

  ,Boutigny et al. 2009(گردنـد   یتوسـط آن مـ   يمغـذ 

2010 .(  
نقـش   JAگنال یانتقال سر یمحققان مس يها طبق گزارش

 سنبله یومیت فوزاریبال يماریبه ب یدر کنترل آلودگ یمهم
 ,.Makandar et al. 2012; Ding et al(در گنـدم دارد  

2011; Li & Yen 2008.(  و  یقبلـ  يهـا  بر اساس گـزارش
ان یـ ت و بیـ کـه فعال  ه اسـت ها نشـان داد  هیزآرایمطالعات ر

از  حاصل يهانیپیلیاکسسم یل در متابولیگندم دخ يها ژن
در سنبله گندم آلوده  LOX يها ژن د شاملیاکتادکانوئر یمس
 ینـد آلـودگ  یدر مراحل مختلـف فرآ  F. graminearumبه 
 Nalam et al. 2015; Sorahinobar et(کنـد   یر مییاه تغیگ

al. 2015; Motallebi et al. 2015b; Beccari et al. 
2011; Li & Yen 2008 .(ز یـ نن یگنـ یو ل یبـات فنلـ  یترک

ـ بال يمـار یدر برابـر ب عنـوان عامـل مقاومـت گنـدم      به ت ی
ـ فوزار  ;Lionetti et al. 2015(نقـش دارنـد   سـنبله   یومی

Gunnaiah & Kushalappa 2014; Forrer et al. 2014; 
Purwar et al. 2013.(  

ـ بال يمـار یب يت اقتصـاد یاهم وجودبا  ـ ت فوزاری  یومی
حاصل از آن  ين هایکوتوکسیما یخطرات بهداشتو  سنبله

در برابـر  گنـدم   یدفـاع  يها در گندم، اطالعات ما از پاسخ
پـژوهش حاضـر   . محدود است يمارین بیعامل ا يهاقارچ
 یو مولکـول  ییایمیوشـ یب يها سمیمکان یمنظور درك برخ به
برابـر دو گونـه قـارچ    گنـدم در   دو رقمل در مقاومت یدخ

Fusarium ـ هـدف از ا . انجـام شـد    يمـار ین بیعامل ا ن ی
ل یــد و فنیــاکتادکانوئ يرهاین نقــش مســیــیتع) 1(مطالعــه 
مـورد مطالعـه در برابـر دو گونـه     گنـدم   دو رقمد یپروپانوئ

سـه  یو مقا یبررسـ ) 2(و  يمـار یعامـل ب  Fusariumقارچ 
فنل کل محلـول و نـامحلول    ين و محتوایگنید لیزان تولیم

ونه قارچ گفتـه شـده   با دو گشده  یزن هیگندم ما دو رقمدر 
مختلـف   يهـا  اه و زمـان یدر مراحل مختلف رشد گ در باال

  .مارگرها بودیبه ب یپس از آلودگ
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 ها مواد و روش

  کشت بذرها در گلخانهو  مورد استفادهارقام گندم 

ــرا ــانجــام تحق يب ق حاضــر دو رقــم گنــدم فــالت و  ی
نسـبتاً مقـاوم   حسـاس و  عنوان ارقـام   بهب یترتبه گاسکوژن

 Sorahinobar et( يمـار یدر برابر ب مقاومت نوع دو يدارا

al. 2015; Motallebi et al. 2015b; Soltanloo et al. 
و منــابع  يکشــاورزو آمــوزش قــات یاز مرکــز تحق )2011
ـ ا ،مشـهد واقـع در   ياستان خراسان رضو یعیطب ه یـ ران تهی
بـذرها   یپس از ضدعفون. ه و مورد استفاده قرار گرفتندشد

قـه  یدق 1م به مـدت  یت سدیپوکلریدر صد ه کیبا محلول 
 5و به مـدت  ل چند بار شستشو یها را با آب مقطر استر آن

ل مرطـوب در  یاستر یکاغذ صاف يروز در انکوباتور بر رو
ـ قرار داد C° 25 يدما  يهـا  زده در گلـدان  بـذور جوانـه  . می
 C° 121که در  یخاک يمتر حاو یسانت 15با قطر  یکیپالست

در ) PSI 15(لو پاسکال یک 100قه در فشار یدق 30به مدت 
ط یاتــوکالو شــده بــود، در گلخانــه در شــرا یروز متــوال 2
 یکیساعت تار 8و  ییساعت روشنا 16و  C° 2±28 ییدما

از  یبیش، ترکین آزمایخاك مورد استفاده در ا. کشت شدند
  .بود 1:2:1 یحجم نسبت به یخاك رس، ماسه و کود دام

  حیه تلقیما هیتهقارچ و  يه هایجدا

ـ جدا  .Fاز  FH9و  F. graminearumاز  FH1 يهـا هی

culmorum  دانشـگاه   یشناسـ  شگاه قـارچ یون آزمایکلکساز
 .مورد استفاده قـرار گرفتنـد   ین بررسیدر ا مشهد یفردوس

از ه شـده  یـ تهگندم آلـوده   يها از خوشهه قبالً ین دو جدایا
 ییسـا شنا دست آمده و ضـمن بهمزارع گندم استان گلستان 

هـا   آن ییزایمـار یب ،یو مولکول یکیمورفولوژها به روش آن
ـ جدا. اثبات شده بـود ز ینرقم حساس فالت  يبر رو ه هـا  ی
 یکیتار/ساعت نور 12با چرخه متناوب از  C° 25 يدما در

 Potato(دکسـتروز   ینـ یزم بیط کشت آگار سیمح يبر رو

Dextrose Agar; PDA (ح قارچ بـه  یه تلقیما و شده کشت
) Mung Bean Broth; MBB( مـاش ع یط مایب در محیترت

 Synthetic Nutrient(آگــار  يمغــذ یط مصــنوعیو محــ

Agar; SNA (  شـده توسـط   با اسـتفاده از روش شـرح داده 
و همکاران  کخا و) Zhang et al. 2013(و همکاران  ژانگ

)Kocha et al. 2013 (در  اسـپورها ون یسوسپانس. ه شدیته
ل یتـر آب مقطـر اسـتر   یل یلیاسپور در هر م 1×  105غلظت 
ـ ما يه شـد و بـرا  یته 20ن یدرصد توئ 05/0 يحاو ـ  هی  یزن

  .مورد استفاده قرار گرفت

  يبردار اهان و نمونهیگ یزن هیما

و  يهفتـه ا  4اهچـه  یگ بـرگ  يه ها بر رویجدا یزن هیما
کـردن   ياسـپر ب یـ بـه ترت  یدر مرحله گلـده خوشه گندم 
روش شـرح   مـارگر و بـه  یب يون اسپور قارچهـا یسوسپانس
 .Yoshida et al(و همکــاران  دایوشــی شــده توســط داده

. انجام شـد ) Shin et al. 2014(و همکاران  نیش و) 2007
مختلـف   يها ، در ساعتيا هفته 4اهچه یاز گ يبردار نمونه

از خوشـه   يبردار ن نمونهیهمچن. انجام شد یزن هیپس از ما
ـ روز پـس از ما  Anthesis( 3( یگلـده  هگندم در مرحل -هی

و  )Dough( شــدن يریــ، خم)Milk( شــدن يری، شــیزنــ
ـ فر هـا در  نمونه. انجام شد) Ripening(کامل  یدگیرس زر ی
مورد  يبعد يها یو جهت بررس ينگهدار -C° 20 يبا دما

  .استفاده قرار گرفتند

ـ  بـات یترک، نیگنیزان لیرات مییتغ یابیارز ـ مو  یفنل  زانی
  نیکل پروتئ

برگ ن در بافت یگنیزان لیرات مییتغ یابیاستخراج و ارز
و همکـاران   یسـوزوک  روش گندم بـا اسـتفاده از   و خوشه

)Suzuki et al. 2009 (ـ ارز. شد انجام  یفنلـ  يمحتـوا  یابی
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فـالت و  بـرگ و خوشـه ارقـام    در کل محلول و نـامحلول  
 De( ياسنسـائو و دابـر  يد روش بـه ب یبه ترت گاسکوژن

Ascensao & Dubery 2003 (ــانن و ــاران  هک و همک
)Hukkanen et al. 2007 ( بـر اسـاس    آنهامقدار  یابیارزو
 .Li et al(ن یتوسـط معـرف فـول    یر رنگ عصاره فنلـ ییتغ

ن موجـود در  یزان کـل پـروتئ  یـ م یابیارز .شد انجام )2007
مـورد   گاسکوژنفالت و  گندم عصاره برگ و خوشه ارقام

) Bradford 2007( برادفـورد  از روش بـا اسـتفاده  ش یآزما
چهـار تکـرار در هـر بـار انجـام       يدارا ماریهر ت. انجام شد
  .دو بار تکرار شد شیبود و آزما شیآزما

ــارز ــم یابی ــزان فنی ــی ــالین آمونیل آالن و ) PAL(از ی
  (LOX)ژناز یپوکسیل

ـ یم فنیت آنزیفعال یبررس بـرگ و  در  ازیـ الین آمونیل آالن
کننـده   لیم تبدیزعنوان آن ، بهگاسکوژنفالت و خوشه ارقام 

L- ک، بـا اسـتفاده از   ینامید تـرانس سـ  ین بـه اسـ  یل آالنیفن
و همکــاران  کرســونید شــده توســط  روش شــرح داده

)Dickerson et al. 1984 (نانومتر انجـام   290موج  در طول
به ز ین ین بررسیدر اژناز یپوکسیم لیت آنزیفعال یابیارز. شد
ـ بـر پا ) Doderer et al. 1992(و همکاران  دودرر روش ه ی
ـ ب دیـ نـانومتر در اثـر ترک   234ش جذب در یافزا  يان هـا ی
د در حضـور  یک اسینولئیون لیداسیاز اکس یشده ناش لیتشک
چهـار تکـرار    يدارا مـار یهر ت. انجام شدژناز یپوکسیم لیآنز

  .دو بار تکرار شد شیآزماو  بود شیدر هر بار انجام آزما

ـ ر فنینقش مسـ  یبررس ـ ل پروپانوئی ـ اکتادکانوئ د وی د در ی
  يماریدر برابر بمقاومت گندم 

ــرا ــیتع يب ــش مســ ی ــفن يرهاین نق ــل پروپانوئی د و ی
از  Fusarium يها گونهدر تعامل ارقام گندم با د یاکتادکانوئ
با توجه بـه   LOXو  PAL يدیکل يها میآنز يها مهارکننده

ــاهر روش ــیو طر يط ) Taheri & Tarighi 2011( یق
دو ساعت قبـل   یقطعات برگن منظور، یا يبرا. استفاده شد

 100در غلظـت    PALیاختصاص يها ح با مهارکنندهیاز تلق
-α( دیک اسـ یونیپروپلیفن-بتا-ینواکسیآم-آلفا موالر کرویم

aminooxy-β-phenylpropionic acid; AOPP ( وLOX 
ک یکوسـاتتراانوئ یا-5،8،11،14 کرو مـوالر یم 20در غلظت 

مـار  یت) eicosatetraenoic acid; ETYA-5,8,11,14( دیاس
از محلـول آب   ETYAو  AOPPحـل کـردن    يبرا .شدند

ر ینـان از عـدم تـأث   یجهت اطمه و همراه متانول استفاده شد
کنتـرل همـان    يهـا  در نمونه ییزایماریمتانول در شاخص ب

روز  7 يمـار یعالئم ب. حجم متانول به آب مقطر اضافه شد
قــرار گرفــت و شــاخص  یمــورد بررســ یپــس از آلــودگ

هـر  ). Taheri & Tarighi 2010(محاسـبه شـد    ییزایماریب
بـود و   شیچهار تکرار در هر بـار انجـام آزمـا    يدارا ماریت

  .دو بار تکرار شد شیآزما

ـ و انجام واکنش زنج cDNA، سنتز RNAاستخراج   يا رهی
  معکوس یسیمراز با رونویپل

برگ و خوشـه ارقـام فـالت و    از بافت  RNAاستخراج 
ـ با استفاده از معرف تر گاسکوژن   ,®TRI Reagent( زولی

Sigma Aldrich(     بر اساس دسـتورالعمل شـرکت سـازنده
 RNase-Freeهـا بـا    مـار نمونـه  یپـس از آن، ت . انجام شـد 

DNase Set )Dena Zist, Mashhad,Iran (منظور حذف  به
DNA يها از نمونه RNA زان یم انجام شده وRNA  در هر
. قـرار گرفـت   یله اسپکتروفتومتر مـورد بررسـ  یوس نمونه به

 یک درصـد بررسـ  یآگارز در ژل  RNA يها ت نمونهیفیک
 oligo(dT)18 آغـازگر مکمل با استفاده از  DNAسپس . شد
 ,M-MuLV Reverse Transcriptase )Cinnagenم یو آنز

Iran (5 شـامل تـر  یکرو لیم 25مخلوط واکنش . دیه گردیته 
کـرو یم 5/2تـر آب،  یکـرو ل یم cDNA ،5/13تر از یکرو لیم
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  ارقام گندمخوشه و برگ  روي بر .Fusarium spp هاي جدایه ارزیابی بیماري ناشی از .1جدول 
Table 1. Evaluation of the disease caused by Fusarium spp. on the spike and leaf of wheat cultivars. 

FHB index Lesions length (mm) Cultivar Isolate 
69.3±0.3 a 39±1.1 a Falat Fusarium graminearum FH1 
19.7±0.2 c 26.1±1.5 c Gaskozhen 
42.5±0.6 b 31±0.9 b Falat FH9 Fusarium culmorum 
15.7±0.8 d 18.2±0.5 d Gaskozhen 

FHB index: Fusarium head blight index 
Average ± standard error, 
Different letters indicate significant differences according to Duncan analysis using SPSS software (P = 0.05), each 
experiment was repeated two times with similar results 

  
 dNTP ،1تـر  یکرو لیم MgCl2 ،5/0تر یکرو لیم 1تر بافر، یل
کـرو  یم 1، )مـول  یلیم 03/0(جلو  تر آغازگر روبهیکرو لیم
تـر  یکـرو ل یم 5/0و ) مـول  یلیم 03/0( یتر آغازگر برگشتیل

ــز ــود Taq DNA polymeraseم یآن ــد  . ب ــه بع در مرحل
ــا ــ يآغازگرهـ ــماره  ؛Wpalt1ژن ( PAL یاختصاصـ شـ

ژن Coram et al. 2008( ،LOX )؛ CK163994: یدسترسـ 
LPX-2یشماره دسترسـ  ؛ :CN009858.1؛ Beccari et al. 

 :یشـماره دسترسـ  (عنـوان ژن کنتــرل   ن بـه یو اکتـ ) 2011

KC775780.1 ؛Ji et al. 2011  (قرار گرفتند یمورد بررس .
ژن مربوطـه  ان یـ ب یبررس يبرا هر آغازگربودن  یاختصاص

د قـرار  ییـ مـورد تأ  NCBIدر  BLASTز یله انجام آنالیوس به
مراز شـامل مرحلـه واسرشـت    یپل يا رهیواکنش زنج. گرفت
کل یسـ  40، سپس C° 95 يدر دما يا قهیدق 10ه یاول يساز
، مرحلــه اتصــال C° 95ه در یــثان 15مرحلــه واسرشــت  در
ه در یـ ثان LOX :20 ي، بـرا C° 59ه در یـ ثان PAL :30 يبرا(

C° 60 ه در یـــثان 30: نیاکتـــ يو بـــراC° 58 ( و مرحلـــه
 LOX :20 يه، بـرا یـ ثان PAL :30 يبرا( C° 72گسترش در 

ت مرحلـه گسـترش   یو در نها) هیثان 45: نیاکت يه و برایثان
  .بود C° 72 يقه در دمایدق 7دت به م یینها

  يمحاسبات آمار

مختلف بـا   يها شیحاصل از آزما يها داده يز آماریآنال

ز یو بر اساس آنـال ) SPSS )version 23افزار  استفاده از نرم
در  Mann-Whitney يا ســهیک و آزمـون مقا یــر پارامتریـ غ

افزار  جهت رسم نمودارها از نرم. انجام شد P = 0.05سطح 
Microsoft Office Excel 2013 دیاستفاده گرد . 

  جینتا
 ییزایمـار یب یبررسـ به دسـت آمـده از    يها سه دادهیمقا
خوشـه   بـرگ و  يرو spp. Fusariumمختلـف   يها هیجدا

مـورد   مختلـف  يهـا  نشـان داد کـه گونـه   در گلخانه گندم 
زان طول زخم ین میکمتر. دارند یمتفاوت ییزایماریب یبررس

بـه  خوشـه   ییزایماریب و متر یلیم 2/18±5/0 زانیبرگ به م
ـ جدارقم گاسـکوژن مربـوط بـه     يرو 7/15±8/0 زانیم  هی

FH9 F. culmorum هیــــجدان یهمچنــــ. بــــود F. 

graminearum FH1 زان طـول زخـم   یـ ن میشـتر یموجب ب
ــه ترتخوشــه گنــدم  ییزایمــاریببــرگ و  ــب ــه می زان یــب ب

جـدول  ( شددر رقم فالت  39±1/1 و متر یلیم  3/0±3/69
1 .(  

  نیگنیزان لیرات مییتغ یابیارز

آلـوده رقـم    يهـا  در برگ نشان داد که ین بررسیج اینتا
ساعت پس از  lignification( 48(ن یگنید لیتول، گاسکوژن

پـس از آن رونـد   و دیبه حداکثر مقدار خـود رسـ   یزنهیما
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، spp. Fusariumهاي مختلف بعد از آلودگی بـا جدایـه هـاي     ارقام گندم در زمان) b(هاي  خوشهو ) a( برگسطوح لیگنین در  .1شکل 

آلوده گاسکوژن ، GFG :اختصارات تمامی اشکال. اند، آزمایش دو بار با نتایج مشابه تکرار شد خطاي استاندارد ارائه شده ±ها  میانگین داده
 .F، فالت آلـوده بـا   FFC ؛F. graminearum، فالت آلوده با FFG ؛F. culmorumآلوده با گاسکوژن  ،GFC ؛F. graminearumبا 

culmorum .FU؛ FFG  ؛  FFC ؛  GU ؛ GFG؛  GFC  
Figure 1. Lignin levels in leaves (a) and spikes (b) of wheat cultivars at various time points after inoculation with 
Fusarium spp. Data are means ± standard error. The experiment was repeated two times with similar results. 
Abbreviations in all figures: GFG, Gaskozhen inoculated by F. graminearum; GFC, Gaskozhen inoculated by F. 
culmorum; FFG, Falat inoculated by F. graminearum; and FFC, Falat inoculated by F. culmorum. FU; 

FFG;  FFC;  GU; GFG;  GFC. 
  

بـا  شـده   یزن هیاهان فالت مای، در گبرعکس. داشت یکاهش
 یانـدک بـا   هادر برگن یگنیزان تجمع لیممذکور،  يهاقارچ
مشـاهده   کمتر یزانیبا م) یزنهیساعت پس از ما 72(ر یتأخ
ن یگنـ یش سطوح لیز افزاین در خوشه گندم). a1شکل (شد 
ـ اهان آلوده بـه هر یدر گ مـارگر  یقـارچ ب  يک از گونـه هـا  ی

زان یـ مدر کـل،  ). b1شـکل  (اهـان سـالم شـد    ینسبت به گ
در برگ و خوشه گنـدم در تعامـل رقـم    د شده یتولن یگنیل

ـ اباالتر از تعامل  F. culmorum گونه با گاسکوژن ن رقـم  ی

شـده بـا    یزن هیرقم فالت ماا تعامل ی F. graminearumبا 
  ).1شکل (بود  قارچ گونههر دو 

  کل محلول و نامحلول یفنل يمحتوا یبررس

ن ارقـام  یب یبات فنلیزان کل ترکیج نشان داد که در مینتا
ر آلـوده و آلـوده   یـ ط غینسبتاً مقاوم و حساس، تحـت شـرا  

و  گاسـکوژن آلـوده رقـم    يهـا  در برگ. دارد تفاوت وجود
ر آلـوده در یاهان غیزان فنل کل محلول باالتر از گیفالت، م
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هاي مختلف بعد از آلودگی با جدایـه   و خوشه ارقام گندم در زمان برگنامحلول فنل در ) dو  b(و ) cو  a(میزان فنل کل محلول  .2شکل 
 ؛FU .آزمـایش دو بـار بـا نتـایج مشـابه تکـرار شـد        اند، خطاي استاندارد ارائه شده ±ها  میانگین داده، spp. Fusariumهاي 

FFG  ؛  FFC؛GU   ؛ GFG؛  GFC 
Figure 2. Total soluble phenolics (a and c) and insoluble phenolic content (b and d) in leaves and spikes of wheat 
cultivars at various time points after inoculation with Fusarium spp. Data are means ± standard error. The 
experiment was repeated two times with similar results. FU; FFG;  FFC;  GU; 

GFG;  GFC. 
  

تجمع فنل کل محلـول در  . بود یمورد بررس يها تمام زمان
ن یعنوان اول به یساعت پس از آلودگ 48در  گاسکوژنرقم 

بات فنـل کـل   یپس از آن، نرخ ترک. ص داده شدیاوج تشخ
ـ در ا یساعت پس از آلـودگ  72محلول تا  ن رقـم کـاهش   ی

 یساعت پس از آلـودگ  96افت و به دنبال آن اوج دوم در ی
ـ زان ایـ آلـوده رقـم فـالت، م    يهـا  در برگ. مشاهده شد ن ی

ش و پـس از آن  یافزا یعت پس از آلودگسا 96بات تا یترک
  ).a2شکل (افت یکاهش 

زان فنل یآلوده هر دو رقم مشاهده شد که م يها در برگ
ش داشته و پـس  یافزا یساعت پس از آلودگ 96نامحلول تا 

ـ محـدود بـه د   یبات فنلید ترکیتول. افتیاز آن کاهش  وار ی
زان یـ به حـداکثر م  گاسکوژنرقم در  یپس از آلودگ یسلول

ــود در  ــودگ  96خ ــس از آل ــاعت پ ــ یس ــهیرس ــور  د، ب ط
در هـر دو  ). b2شکل (باالتر از رقم فالت بود  یتوجه قابل

ـ بـا جدا  یپـس از آلـودگ   یبات فنلیرقم، ترک  .spp يه هـا ی
Fusarium ش و پـس از آن  یافـزا  یکمـ  یدر مرحله گلده

ر آلـوده بـود   یـ غ اهانیافت، اما هنوز هم باالتر از گیکاهش 
مـورد   يهـا  ، در اغلـب زمـان  یطور کل به). d2و  c2شکل (

بـات  یاز ترک ياه سـطوح بـاالتر  یـ گ یپس از آلـودگ  یبررس
سـه یدر مقا F. culmorumبا  گاسکوژندر تعامل رقم  یفنل
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هـاي   در برگ و خوشه ارقام گندم در زمان) dو  b؛ LOX(و لیپوکسیژناز ) cو  a؛ PAL(هاي فنیل آالنین آمونیالیاز  فعالیت آنزیم .3شکل 

اند، آزمایش دو بار بـا نتـایج مشـابه     خطاي استاندارد ارائه شده ±ها  میانگین داده، spp. Fusariumمختلف بعد از آلودگی با جدایه هاي 
  GFC  ؛GFG ؛ GU  ؛ FFC  ؛  FFG ؛FU .تکرار شد

Figure 3. The activity of Phenylalanine ammonia lyase (PAL; a and c) and Lipoxygenase (LOX; b and d) in 
leaves (a) and spikes (b) of wheat cultivars at various time points after inoculation with Fusarium spp. isolates. 
Data are means ± standard error. The experiment was repeated two times with similar results. FU; 

FFG;  FFC;  GU; GFG;  GFC. 
  

  ).3شکل (مشاهده شد  یمورد بررس يها ر نمونهیبا سا

ـ فعال یبررس ـ یت آنزی ـ و ب یم ـ فن يهـا  ان ژنی ـ ی ن یل آالن
  ژنازیپوکسیاز و لیالیآمون

در برگ و خوشه ارقام  LOX و PAL يها میت آنزیفعال
ـ نقش ا یابیارز يگندم برا هـا در مقاومـت ارقـام     مین آنـز ی
ــگنــدم عل مــورد  F. culmorumو   .graminearum Fه ی
 و PALت ی، فعالياهچه ایدر مرحله گ .قرار گرفت یبررس

LOX ر آلـوده پـس از   یـ اهـان غ یاهان آلوده نسـبت گ یدر گ
پـس   PAL تیفعال). b3و  a3شکل (افت یش یافزا یآلودگ
ـ با جدا یاز آلودگ ش و بـه  یافـزا  spp. Fusarium يه هـا ی

ب یـ به ترت یساعت پس از آلودگ 96و  48دنبال آن، بعد از 
 48در  ).a3شکل (افت یو فالت کاهش  گاسکوژندر رقم 

در LOX ت یـ از فعال یی، سـطح بـاال  یساعت پس از آلودگ
سه بـا رقـم فـالت مشـاهده     یدر مقا یزن هیما گاسکوژنرقم 
ســه بــا رقــم یدر رقــم فــالت در مقا LOX تیــفعال. شــد

 96افت و در یش یر افزایتر و با تأخ نیی، تا حد پاگاسکوژن

شـکل  (د یزان خود رسـ یبه حداکثر م یساعت پس از آلودگ
b3.(  

ــ، فعالیدهــ در مرحلــه خوشــه پــس از  یکمــ PALت ی
ــودگ ــ هیــروز پــس از ما 3، یآل ــا جدا یزن ــب  .spp يه هــای

Fusarium ن حد بود و سپسیشتریدر ب یدر مرحله گلده
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با استفاده از  spp. Fusariumهاي  و فالت گندم با گونهگاسکوژن در طی تعامل ارقام  اکتینو  PAL، LOXهاي  بررسی بیان ژن .4شکل 
  RT-PCRروش 

Figure 4. Expression of PAL, LOX and actin genes in Gaskozhen and Falat wheat cultivars during interaction 
with Fusarium spp. using RT-PCR method. 

  
تـا مرحلـه    LOXت یـ ش فعالیاما افزا. داشت یروند کاهش

و  c3شـکل  (افـت  یادامه داشت و پس از آن کاهش  يریش
d3 .(ها در رقـم   میت آنزیاز فعال ي، سطح باالتریطور کل به

بـا توجـه بـه     .نسبت به رقم فالت مشاهده شـد  گاسکوژن
در برگ و خوشه گندم در  PALت یآمده، فعال دست ج بهینتا

تعامـل   یطـ  یپـس از آلـودگ   یمورد بررس يها اغلب زمان
باالتر از تعامل ارقام گندم  F. culmorumبا  گاسکوژنرقم 
ت یـ فعال). c3و  a3شـکل  (مـورد مطالعـه بـود     يها با گونه
LOX گاسکوژنتعامل رقم  یدر برگ و خوشه گندم در ط 

شده با  یزن هیباالتر از تعامل رقم فالت ما F. culmorumبا 
ـ  هیما گاسکوژنا رقم یوم یفوزار يها گونه  .Fشـده بـا    یزن

graminearum  شکل (بودb3  وd3.(  
ه تفــاوت نشــان داد کــ  RT-PCRل یــه و تحلیــتجز
اهان آلـوده  ین گیب LOXو  PAL يها ان ژنیدر ب يدار یمعن
وجـود   یمـورد بررسـ   يها از زمان ياریر آلوده در بسیو غ
ـ  یمیج، ارتباط مستقیبا توجه به نتا. داشت ان یـ زان بیـ ن میب
 یبـه عبـارت  . مربوطه مشاهده شد يها میت آنزیها و فعال ژن
از  يباالتر بود سطح باالتر یمیت آنزیکه فعال ییمارهایدر ت
ان یـ آلـوده ب  يمارهایدر ت. مربوطه مشاهده شد يها ان ژنیب
در هر دو رقـم، بـه    يزان باالتریبه م LOXو  PAL يها ژن

 96و  48و فــالت پــس از  گاســکوژنرقــم  يب بــرایــترت
، گاسـکوژن در رقـم  . ، مشـاهده شـد  یساعت پس از آلودگ

. شتر بودیفالت ب نسبت به رقم LOXو  PALان ژن یزان بیم
ـ بـا جدا  یپـس از آلـودگ   ير در سطح القایین، تغیهمچن ه ی
ان ژن مشـاهده  یل بیه و تحلیدر تجز spp. Fusarium يها
اهان یدر گ ياز نظر بصر LOXو  PAL يشدت باندها. شد

ـ اهان مایشتر از گیب گاسکوژنآلوده رقم  ـ  هی شـده رقـم    یزن
  ).4شکل ( فالت بود

ــ ــفن يرهاینقــش مس ــپروپانوئل ی ــد و اکتادکانوئی د در ی
 يهـا  تعامل ارقـام گنـدم بـا گونـه     یه در طیمقاومت پا

Fusarium spp.   
گنال یانتقـال سـ   يرهایتر نقش مس قیدق یمنظور بررس به
عنوان مهارکننده  به AOPPاز د یاکتادکانوئد و یل پروپانوئیفن

PAL  وETYA عنــوان مهارکننــده  بــهLOXمــار یت ي، بــرا
نشـان   یشـگاه یآزما يها یبررس. استفاده شد یقطعات برگ

چ اثـر  یدر غلظت مورد استفاده هـ  ETYAو  AOPPداد که 
). a5شـکل  (نداشـتند   ومیفوزار يها گونهبر رشد  یمیمستق

ه برگ گنـدم بـه   یبر مقاومت پا يهر دو مهارکننده اثر موثر
 یتـوجه  طـور قابـل   داشتند و بـه  spp. Fusarium يها گونه
ش دادنــدیرا در هــر دو رقــم افــزا يمــاریت بــه بیحساســ
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 .sppبر شاخص بیماریزایی ناشی از جدایه هاي ) LOX، مهارکننده ETYA؛ PAL، مهارکننده AOPP(هاي آنزیمی  اثر مهارکننده .5شکل 

Fusarium هـر  . دار دارنـد  درصد با یکدیگر تفاوت معنـی  5اند در سطح  شده اعدادي که با حروف مختلف نشان داده. بر روي ارقام گندم
قطعات برگ تیمار شـده بـا آب حـاوي    : M+ کنترل . قطعات برگ تیمار شده با آب: W+ کنترل . آزمایش دو بار با نتایج مشابه تکرار شد

  .متانول
Figure 5. Effect of enzymatic inhibitors (AOPP, PAL inhibitor; ETYA, LOX inhibitor) on disease index caused 
by Fusarium spp. on wheat cultivars. Different letters indicate significant differences (P=0.05). Each experiment 
was repeated two times with similar results: Control+W: leaf segments treated with water; Control+M: leaf 
segments treated with water containing methanol. 

  
ـ  يدار یچ تفـاوت معنـ  یمار، هیدر هر دو ت). b5شکل ( ن یب

 یو قطعـات برگـ  ) مار شده بـا آب یت(کنترل  یقطعات برگ
زان اسـتفاده  یـ بـه م (ه متانول مار شده با محلول آب همرایت

مشاهده نشـد، در  ) ETYAو  AOPPحل کردن  يشده برا
در دو رقـم مـورد    يماریدر شاخص ب يریجه متانول تأثینت

 ).b5شکل ( استفاده نداشت

 بحث

د و یـ اکتادکانوئ یگنالیس يرهاین پژوهش، نقش مسیدر ا
ـ دشـده در ا یبـات تول ید و ترکیل پروپانوئیفن رها از ین مسـ ی

ارقام گندم  یدفاع يها ن در واکنشیگنیو ل یمواد فنلجمله 
 یبررس F. culmorumو  .graminearum F يها ه قارچیعل
مـانع از نفـوذ    يعنـوان سـد   اهـان بـه  یگ یواره سلولید .شد
شـرفت  یت آن منجر به محدود شـدن پ یشده و تقومارگر یب
 Underwood(شـود   یزبـان مـ  یاه میـ در بافـت گ مـارگر  یب

ــتغ. )2012  يرهایو شــروع مســ یکیدر خــواص مکــانر یی
شـود کـه    یم یواره سلولیب دیر در ترکییباعث تغ یگنالیس
 ییزایمـار یاه و پاسخ به عوامـل ب یتوسعه گ يتواند بر رو یم
 يهـا  پاسـخ  يالقـا ). Pogorelko 2013(ر داشـته باشـد   یتأث
ـ ها با اصالح دمارگریباهان به حمله یگ یدفاع  یواره سـلول ی
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 ین، تجمع فنـل، و برخـ  یگنید لیز، تولق رسوب کالویاز طر
 يهـا  نین هـا و پـروتئ  یتوآلکسـ یماننـد ف  یبات دفاعیاز ترک

 ;Nafisi et al. 2015(همـراه اسـت    ییزایمـار یمربوط با ب

Bellincampi et al. 2014.(  
ن پـس از  یگنـ یزان لیـ ن پژوهش نشان داد کـه م یج اینتا
اهـان  ینسـبت بـه گ   spp. Fusarium يه هایبا جدا یآلودگ
ن در بـرگ و خوشـه   یگنـ یتجمع ل. افتیش یر آلوده افزایغ

باالتر از رقـم حسـاس    گاسکوژنگندم در رقم نسبتاً مقاوم 
ـ ا. فـالت بــود  و  Siranidouجــه مطـابق بــا گــزارش  ین نتی

از  يبود که مشاهده کردند سـطح بـاالتر  ) 2002(همکاران 
 Frontanaرقم مقاوم  یسلول يها وارهین در دیگنیل يمحتوا

 Agentسه با رقـم حسـاس   یدر مقا F. culmorumآلوده به 
مشــاهده ) Kushalappa )2014و  Gunnaiah. وجــود دارد
ـ گنول گلوکوزیمونولاز  ير باالتریکردند که مقاد ـ د ی ش یو پ

 Sumai3رنگل در محـور خوشـه رقـم    ین سـ یگنیل يسازها
ن یهمچنـ . وجود دارد F. graminearumبا  یپس از آلودگ

ـ مریپلگنـول هـا   یمونولدادند کـه  ها گزارش  آن زه شـده و  ی
ش ضـخامت  یند موجب افـزا ین فرآیا. کنند ین میگنید لیتول
شود کـه   یممارگر یبو محدود شدن گسترش  یواره سلولید

طـور   مقاومـت در ارقـام گنـدم بـه    . ج ما مطابقت داردیبا نتا
و محدود کردن حرکت  یواره سلولیم شدن دیعمده با ضخ

 یدروکسـ یل رسوب هیبه دل F. graminearumشرفت یو پ
ن یگنـ یدها و لید، فالونوئیکوزیک گلیدها، فنولیک اسینامیس

و  Gunnaiah et al. 2012 .(Lionetti(در ارتبــاط اســت 
 ير بـاالتر یمشاهده کردند که تجمع مقـاد ) 2015(همکاران 

 F. graminearumن در گنــدم دوروم مقــاوم بــه یگنــیاز ل
  .د داردنسبت به رقم حساس وجو

ن در خوشه آلـوده  یگنیزان لیمشاهدات ما نشان داد که م
و  Kang. افـت یش یر آلوده افزایغ يها سه با خوشهیدر مقا

از  يبــاالتر یگــزارش دادنـد کــه چگـال  ) 2008(همکـاران  

بافـت خوشـه آلـوده در رقـم      یسلول يها وارهین در دیگنیل
 Xiaoyanسه با رقم حسـاس  یدر مقا Sumai3نسبتاً مقاوم 

ــود دارد 22 ــاران  Menden. وج ــاهده ) 2007(و همک مش
ارقام گنـدم   یسلول يها وارهین در دیگنیل يکردند که محتوا

 Puccinia graminis f. sp. triticiبا  یمقاوم پس از آلودگ
 یتـوجه  طـور قابـل   تـوزان بـه  یمار بذر با کیت. افتیش یافزا

و  F. graminearumبـذر زاد   یموجب بهبود کنترل آلودگ
د و یک اسـ یـ ل فنولیتشـک  يبذر بـا القـا   یزن ش جوانهیافزا
  ).Bhaskara Reddy et al. 1999(د ین گردیگنیل

نـامحلول   یبـات فنلـ  یآمده، ترک دست ج بهیبا توجه به نتا
و محلول در بـرگ و خوشـه ارقـام     یواره سلولیمتصل به د

 .spp يهـا  گندم نسـبتاً مقـاوم و حسـاس آلـوده بـه گونـه      
Fusarium از  ي، سـطح بـاالتر  یطـور کلـ   به. افتیش یافزا
سه با رقم فـالت  یدر مقا گاسکوژندر  یبات فنلیتجمع ترک
ـ ا. ط آلوده مشاهده شـد یدر شرا ج یج مشـابه بـا نتـا   ین نتـا ی
ــودیشــده توســط ســا گــزارش ــان ب و  Motallebi. ر محقق
کـل در   یفنل يگزارش کردند که محتوا) b2015(همکاران 
بت به رقم حسـاس فـالت   نس Sumai3مقاوم  يرقم تا حد
ن یهمچنـ . افـت یش یافـزا  F. culmorumبا  یپس از آلودگ

ساعت پس  96زان آن در ین میها گزارش دادند که باالتر آن
 یبـات فنلـ  یترک. شـد  یده مـ ید Sumai3در رقم  یاز آلودگ
در رقـم   FHBت مرتبط با مقاومت به یعنوان متابول گندم به

 .Bollina et al( مقاوم نسبت به رقم حسـاس بـاالتر بـود   

2010; Hamzehzarghani et al. 2008 .(Siranidou  و
را در  یگزارش دادند که فنل نقـش مهمـ  ) 2002(همکاران 

 Sorahinobar. کند یفا میا F. culmorumمقاومت گندم به 
فنـل در   يمشـاهده کردنـد کـه محتـوا    ) 2015(و همکاران 

 F. graminearumبـه   Sumai3آلـوده رقـم    يهـا  سـنبلچه 
ــزا ــت ی شیاف ــه اس ــاران  Sorahinobar. افت ) 2016(و همک

طــور  د بــهیــفالونوئ يگــزارش کردنــد کــه فنــل و محتــوا
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 .Fدر هـر دو رقـم تحـت درمـان بـا عصـاره        یتوجه قابل

graminearum ل رقـم  یـ افته است، امـا در کولئوپت ی شیافزا
Sumai3 نسبت به رقم حساس فالت باالتر بود.  

 دها ویتوان به فالونوئ یمحلول م یت فنلبایاز جمله ترک
تـوان بـه    ینـامحلول مـ   یبـات فنلـ  ین از ترکیتانن و همچن

د ین و اسـ یگنین ها، لیک، کومارید فرولیدها، اسیک اسیفنول
 & Lou et al. 2014; Dai(توان اشـاره نمـود    یک میناپیس

Mumper 2010 .(    مـارگر یببـه   یبـه در پاسـخ بـه آلـودگ ،
تواننـد   یدها مـ یک اسـ یـ ژه فنولیو نامحلول به یبات فنلیترک
بـه   یدر محـل آلـودگ   یواره سـلول یسرعت تجمع و در د به

 Nicholson & Hammerschmidt(آزاد شوند  يفرم استر

1992; Matern & Kneusel 1988 .(يدهایک اســیـ فنول 
 FHBمقـاوم گنـدم بـه     يپ هایشده از بذور ژنوت استخراج

و  یعــیدان طبیاکســ ینتــآ ينســبت بــه ارقــام حســاس دارا
هسـتند   يبـاالتر  یتـوجه  طور قابـل  به یکالیراد يها تیفعال

)Zhou et al. 2007 .(د ینـامحلول ماننـد اسـ    یبات فنلیترک
 F. culmorumتـوده   سـت یتنها موجب کاهش ز ک نهیفرول
دان و یاکسـ -ن بـا توجـه بـه خـواص پـرو     یشوند همچن یم

 ين هـا یکوتسیوسنتز تریباعث مهار ب یدانیاکس یخواص آنت
 ;Boutigny et al. 2010(شـوند   یها م دشده توسط آنیتول

Boutigny et al. 2009 .(در  ید نقـش مهمـ  یک اسـ یـ فرول
 يت هـا یـ ر متابولیدها و سـا یـ ن و فالونوئیگنـ یارتباط بـا ل 
ــاختار ــد     يسـ ــاهش رشـ ــت در کـ ــا مقاومـ ــرتبط بـ مـ

graminearum F. کنـد   یمـ  ين ها بازیکوتسیوسنتز تریو ب
)Bollina & Kushalappa 2011; Boutigny et al. 

2009.(  
مانند آنچه در فنـل کـل محلـول مشـاهده شـد، مقـدار       

نـامحلول در هـر دو رقـم گنـدم آلـوده بــا       یبـات فنلـ  یترک
پــس از حملــه . افتــه اســتی شیافــزا ومیــفوزار يهــا گونـه 
و محلـول   یواره سلولیمتصل به د یبات فنلیها، ترکمارگریب

 & Noorbakhsh(ابـد  ی یتجمـع مـ   یاهیـ گ يهـا  در بافت

Taheri 2015 .(د یــســه بــا فنــل کــل محلــول، تولیدر مقا
ک یـ د فرولید و اسـ یک اسیر فنولینامحلول نظ یبات فنلیترک
شده توسـط   ج گزارشیج مشابه با نتاین نتایشتر است که ایب

Zhou  2007(و همکــاران( ،Adom  وLiu )2002 (اســت .
توانـد   یدر ارقام گندم م نیگنیکل و ل یفنل يش محتوایافزا

 .spp يهـا  ه گونـه یـ را در مقاومـت و دفـاع عل   ینقش مهم
Fusarium داشته باشد.  

ـ شـامل   F. graminearum یرونـد آلـودگ   ک مرحلـه  ی
است کـه بـا    یساعت پس از آلودگ 6مدت  کوتاه یوتروفیب

. افتـد  ین دوره اتفـاق مـ  یدر ا SAر یو مس Ca2+فعال شدن 
 یسـاعت پـس از آلـودگ    24قبل از  مرحله دوم، که احتماالً

اسـت و بـا فعـال شـد      یشود، مرحله نکروتروفـ  یشروع م
 .Fقـارچ  ). Ding et al. 2011(همـراه اسـت    JAر یمسـ 

culmorum نکروتــروف ممکــن اســت  یعنــوان قــارچ بــه
داشـته   یاهیـ گ يها ه در بافتیمختصر اول یوتروفیفاز ب کی

ــا  ــند، ام ــودگ  6باش ــس از آل ــاعت پ ــاز طر یس ــلق توی د ی
 يهـا  مین هـا و آنـز  یکوتسـ ین ها بخصوص تریکوتوکسیما
 یعاً وارد مرحلـه نکروتروفـ  یواره سلول سـر یکننده د هیتجز
 Scherm et al. 2013; Petti et al. 2012; Ding(شود  یم

et al. 2011 .(یبه نقش احتمال یمطالعات قبل JA ن یو اکس
ـ م مقاومـت پا یدر تنظـ   .Fه یـ س و گنـدم عل یدوپسـ یه آرابی

culmorum   انـد   اشـاره کـرده)Motallebi et al. 2015a; 

Petti et al. 2012; Cuzick et al. 2009.(  
 يهـا  ه گونـه یـ مقاومت عل يها سمیدرك بهتر مکان يبرا
spp. Fusariumــ، فعال ــا تی ــه LOXو  PAL يه ــوان  ب عن
قـرار   یمـورد بررسـ   JAو  SAد یـ در تول يدیکل يها میآنز

طـور   ها به میت آنزیگندم، فعال یدر ارقام مورد بررس. گرفت
 spp. Fusarium يهـا  با گونـه  یپس از آلودگ یتوجه قابل
در  LOXو  PALت یـ ن سـطح فعال یشـتر یب. افـت یش یافزا
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مشـاهده   گاسکوژنبرگ و خوشه گندم در رقم نسبتاً مقاوم 
سـه  ین رقـم در مقا یاز مقاومت در ا يشد که با سطح باالتر

ج مـا بـا مشـاهدات    ینتـا . دباشـ  یبا رقم فالت در ارتباط مـ 
Motallebi  ــاران ــت داد) b2015(و همکـ ــا  آن. مطابقـ هـ

در ارقام گندم  LOXو  PAL يها تیمشاهده کردند که فعال
ر آلـوده  یـ اهـان غ یسـه بـا گ  یدر مقا F. culmorumآلوده به 
ت یــن ســطح فعالین بــاالتریهمچنــ. ش داشــته اســتیافــزا
سـاعت   96و  48ب در یـ بـه ترت  LOXو  PAL يهـا  میآنز

. و فـالت مشـاهده شـد    Sumai3در رقـم   یپس از آلـودگ 
Zhang  يگزارش دادند که سطح باالتر) 2013(و همکاران 
نسبت به رقـم   Hongyouziدر رقم مقاوم  PALت یاز فعال

  .وجود دارد Wo0102حساس 
Sorahinobar  گـزارش کردنـد کـه    ) 2015(و همکاران

 .F یآلـودگ پس از  PALان ژن یت و بین سطح فعالیباالتر

graminearum سه یرقم نسبتاً مقاوم در مقا يها در سنبلچه
) 2016(و همکـاران   Sorahinobar. با حساس مشاهده شد

ش یباعث افزا .graminearum Fگزارش کردند که عصاره 
 در ارقـام گنـدم   PALان ژن یـ ت و بیـ در فعال یتـوجه  قابل

گـزارش کردنـد   ) a2015(و همکاران  Motallebi. شود یم
ســطوح  ،F. culmorumآلــوده بــه  ياهچــه هــایکــه در گ
 P450، و PAL ،LOX ،PR3 ،PR4 يهـا  ان ژنیاز ب يباالتر

نسبت به رقم حسـاس فـالت    Sumai3در رقم نسبتاً مقاوم 
 ياهان فالت آلـوده تـا حـد   ین حال، در گیبا ا. مشاهده شد

و  Beccari. ر مشـاهده شـد  یتر و بـا تـأخ   نییش پاین افزایا
مـرتبط   يهـا  ان ژنیـ گزارش کردند کـه ب ) 2011(همکاران 
-PAL ،LOX ،PR1 ،Wheatwin 1زبان از جملـه  یم یدفاع

 F. culmorumبــا  یل آلــودگیــدر اوا WIR1و  نــازیتیک، 2
ان یـ ب یبررسـ . ابـد ی یکـاهش مـ   يش و در مراحل بعدیافزا
ــا ژن ــا مســ يه ــرتبط ب ــاعیم ، SA )ICS1 ،NPR1-3 یر دف

PR1.1  وPR3( ،JA )MYC2 ،LOX2 ،AOS ،OPR3  و

PDF2.2 (د یـــل پروپانوئیـــر فنیو مســـ)PAL1 ،PAL2  و
PAL3 (ــ ــاکتور رونو یو همچن ــوگ ف  یســین نقــش هومول

WRKY33 طوقـه و   یدگیپوسـ  يماریگندم به ب یدر آلودگ
  .شده است یابیارز) 2016(و همکاران  Sahuشه توسط یر

Purwar  ــه ژن  ) 2013(و همکــاران ــد ک ــزارش کردن گ
PAL در هر دو رقم مقـاوم   یطور کل هبHD-29   و حسـاس

WH-542 ن پژوهش مطابقت یا يها افتهیشود که با  یان میب
ت در همه مراحـل رشـد و نمـو در    ین حال، فعالیبا ا. دارد
اهان یسه با گیدر مقا Tilletia indicaمقاوم به  يپ هایژنوت

مـا در بـرهمکنش    يها افتهیحساس باالتر بود، که مشابه با 
و همکــاران  Ameye. باشــد یمــ spp. Fusariumگنــدم و 

 .Fه یـــاه علیـــگـــزارش کردنـــد کـــه دفـــاع گ) 2015(

graminearum ب توسط یبه ترتSA  وJA  در طول مراحل
هـا   ن، آنیهمچنـ . شـود  یم مـ یتنظـ  یه و بعد از آلـودگ یاول

موجـب   Z-3-hexenyl acetateمار بـا  یگزارش کردند که ت
 ینکروتروفـ  یدر مرحله آلـودگ  JAاع وابسته به ش دفیافزا

شده امـا موجـب سـرکوب دفـاع      F. graminearumقارچ 
  .شود یآن م یوتروفیدر مرحله ب SAوابسته به 
م مهـم  یعنوان دو آنز به LOXو  PALن نقش ییتع يبرا
ه یدر مقاومت پا دیاکتادکانوئد و یل پروپانوئیفن يرهایدر مس

و  AOPP، از spp. Fusarium يهـا  ه گونـه یارقام گندم عل
ETYA يهـا  تیـ فعال يقـو  يها عنوان مهارکننده به PAL  و

LOX شـده   ستم مختلف گـزارش ین پاتوسیکه قبالً در چند
-Noorbakhsh & Taheri 2016; Ruiz(بود اسـتفاده شـد   

Lopez et al. 2015.(  
عنـوان   بـه  ETYAو  AOPPق، اسـتفاده از  ین تحقیدر ا

موجب کـاهش مقاومـت    LOXو  PALها  میمهارکننده آنز
مار یت. شود یم spp. Fusarium يها ه ارقام گندم به گونهیپا

ETYA در  ییزایمــاریش شــاخص بیافــزا یمنجــر بــه کمــ
در بـرگ ارقـام گنـدم آلـوده بـه قـارچ        AOPPسه بـا  یمقا
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گر، مشـاهده  ید ياز سو. دیگرد F. culmorumنکروتروف 
هر دو  یدر قطعات برگ يباالتر ییزایماریشد که شاخص ب

 graminearumشده با  یزن هیو ما AOPPمار شده با یرقم ت
F. ت بـاالتر  یدهنده اهم نسبت به شاهد وجود دارد که نشان

AOPP سه بـا  یدر مقاETYA   ـ در سـرکوب مقاومـت پا ه ی
 F. graminearumوتروف یـ ب یارقام گنـدم بـه قـارچ همـ    

ـ ا. است ـ ی  یوعمصـن  ين گـزارش در مـورد دسـتکار   ین اول
در ارقام گندم و اثر آن بـر مقاومـت    LOXو  PALها  میآنز
ج مشابه ین نتایا. است spp. Fusarium يها ه گونهیه علیپا

ر محققـان در بـرهمکنش   یشده توسـط سـا   ج گزارشیبا نتا
، )Bipolaris sorokiniana )Sahu et al. 2016 -گنــدم
 & Rhizoctonia solani )Noorbakhsh -یفرنگـ  گوجـه 

Taheri 2016( بـرنج ،- R. solani )Taheri & Tarighi 

ــ، ارزن مروار)2010  Sclerospora graminicola- يدیـ
)Geetha et al. 2005( ــ ــویو همچن  Erysiphe -ن ج

graminis f. sp. hordei )Carver et al. 1994 ( اسـت .
گر محققان در مورد نقش مهم هر ید يها ج ما با گزارشینتا

 یه گندم و پاسخ دفـاع یمت پادر مقاو LOXو  PALدو ژن 
 .F. graminearum )Sorahinobar et alبـا   یآن به آلودگ

2015; Makandar et al. 2012; Makandar et al. 2010 (
 ;F. culmorum )Motallebi et al. 2015a 2015bو 

Beccari et al. 2011 (مطابقت دارد.  
در رقـم مقـاوم در پاسـخ بـه      یبات فنلیترک يمقدار باال

ت و یـ رات در فعالییمطابق با تغ spp. Fusarium يها گونه
را در سـنتز   ینقـش مهمـ   PALم یآنز. بودند PALان ژن یب

ن و تجمـع  یان پـروتئ ی، بPALن ژن یش ارتباط بیفنل و افزا
کنـد   یفـا مـ  یمختلـف ا  يها در پاسخ به تنش یبات فنلیترک

)Boudet 2007 .(تیـ ش فعالیافزا PAL   یدر پاسـخ دفـاع 
فعال ممکـن اسـت بـا     يت هایوسنتز متابولیق بیاه از طریگ
). Mandal et al. 2010(اه مرتبط باشد یگ یدفاع يرهایمس

عنـوان   د بـه یک اسـ ید و کوماریک اسین، جاسمونیل آالنیفن
 FHBت مـرتبط بـا مقاومـت در ارقـام مقاومـت بـه       یمتابول
 یسـت یز يعنـوان نشـانگرها   بهتواند  یاند که م شده ییشناسا

 & Bollina(اسـتفاده شـوند    FHBمقاومت به  يبالقوه برا

Kushalappa 2011; Kumaraswamy et al. 2011.( 

ل یـ ر فنین مطالعـه نشـان داد کـه مسـ    یج حاصل از اینتا
دشــده در آن از جملــه فنــل و یبــات تولید و ترکیــپروپانوئ

اغلب . کنند یفا میا FHBدر مقاومت به  ین نقش مهمیگنیل
ر یـ مختلـف درگ  یگنالیس يرهایان مسیتبادل اطالعات در م

اهـان رخ  یدمثل و دفـاع در گ یسم رشد، توسعه، تولیدر مکان
ـ  . دهد یم  یگنالیسـ  یدفـاع  يرهاین مسـ یتبادل اطالعـات ب

زبان با یک تعامالت میو ژنتمارگر یب یوه زندگیبه ش یبستگ
ــارگر یب  ;Robert-Seilaniantz et al. 2011(دارد مـ

Glazebrook 2005( ــا ــا نت ــه ب ــت دارد ی، ک ــا مطابق . ج م
دشـده از  یبـات تول یمشاهدات ما نشان داد که عالوه بـر ترک 

ــطر ــی ــر فنیق مس ــل پروپانوئی ــزی ــ LOXم ید، آن ر یو مس
بـا ارقـام گنــدم در    F. culmorumدر تعامـل   دیـ اکتادکانوئ

ــا یمقا ــاهم F. graminearumســه ب ــاالتری . را دارد يت ب
 FHBه به یرا در مقاومت پا ینقش مهم JAو  SA ن،یبنابرا
و  SA يهـا  گنالین سـ ی، تبادل اطالعات بیطور کل به. دارند

JAجـاد بـروز   یاه باعـث ا یـ گ یهورمون يرهایگر مسی، و د
مختلـف   يمارگرهایه عوامل بیاه علیدر گ یدفاع يها پاسخ
ج ی، که با نتا)Gimenez-Ibanez & Solano 2013(شود  یم

  .داردما مطابقت 
هـا و   میت آنـز یش فعالیپژوهش حاضر نشان داد که افزا

 دیـ اکتادکانوئو  دیل پروپانوئیفن يرهایمس یاصل يها ان ژنیب
مـرتبط بـا    یدفـاع  يها و پاسخ یبات دفاعید ترکیباعث تول

 یمتفاوت يج نشان داد که الگوهاینتا. شود یم یواره سلولید
بـه   یآلـودگ ه یـ عل یو مولکـول  ییایمیوشـ یب يهـا  در پاسخ
حساس و نسبتاً مقـاوم  در ارقام  spp. Fusarium يها گونه
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ـ جد يهـا  دگاهیپژوهش حاضر د. گندم وجود دارد در  يدی
ــا جدا  ــدم ب ــام گن ــل ارق ــتعام ــای و  spp. Fusarium يه ه

را در  LOXو  PALان یت و بیل فعالیه و تحلین تجزیهمچن
دشـده مـرتبط بـا    یبات تولیو ترک یدفاع یگنالیس يرهایمس
هـا   افتـه ین یا. دهد یاهچه و خوشه گندم ارائه میها در گ آن

 يدر القـا د را یـ اکتادکانوئو  دیل پروپانوئیفن يرهاینقش مس
ن و یگنـ ید کـه منجـر بـه تجمـع ل    یـ ل پروپانوئیسم فنیمتابول
 یسم مقاومـت در گنـدم در طـ   یعنوان مکان به یبات فنلیترک

. دهـد  یمـ را نشان  شده spp. Fusarium يها تعامل با گونه
شـناخت بهتـر    يرا برا يدیدگاه جدیتواند د یم یج فعلینتا

م مقاومـت در ارقـام گنـدم بـه     یتنظـ  يسم مسئول برایمکان
FHB ن جهـت  ینو يها روش یدهد و امکان طراح یارائه م
ل در یـ دخ يرهایر و اصـالح مسـ  ییـ بـا تغ  يماریت بیریمد

  .کند یمقاومت ارقام گندم را فراهم م

  یتشکر و قدردان
ـ حما يمشـهد بـرا   یسندگان از دانشگاه فردوسـ ینو ت ی
مصــوب  31477ن پــژوهش بــا شــماره پــروژه یــاز ا یمــال
  .کنند یم یتشکر و قدران 11/04/1393

  

  منابع
Adom, K.K. and Liu, R.H. 2002. Antioxidant activity of grains. Journal of Agricultural and Food Chemistry 50: 

6182-6187. 
Ameye, M., Audenaert, K., De Zutter, N., Steppe, K., Van Meulebroek, L., Vanhaecke, L., De Vleesschauwer, D., 

Haesaert, G. and Smagghe, G. 2015. Priming of wheat with the green leaf volatile z-3-hexenyl acetate 
enhances defense against Fusarium graminearum but boosts deoxynivalenol production. Plant Physiology 167: 
1671-1684. 

Bagal, U.R., Leebens-Mack, J. H., Lorenz, W.W. and Dean, J.F.D. 2012. The phenylalanine ammonia lyase 
(PAL) gene family shows a gymnosperm-specific lineage. BMC Genomics 13(Suppl 3), S1. 

Balbi, V. and Devoto, A. 2008. Jasmonate signalling network in Arabidopsis thaliana: crucial regulatory nodes 
and new physiological scenarios. New Phytologist 177: 301-318. 

Beccari, G., Covarelli, L. and Nicholson, P. 2011. Infection processes and soft wheat response to root rot and 
crown rot caused by Fusarium culmorum. Plant Pathology 60: 671-684. 

Bellincampi, D., Cervone, F. and Lionetti, V. 2014. Plant cell wall dynamics and wall related susceptibility in 
plant-pathogen interactions. Frontiers in Plant Science 5: 228. 

Bernusi, I., Ghanadha, M.R., Omidi, M., Samadi, B.Y. and Hosseinzadeh, A. 2002. Inheritance of resistance to 
fusarium within a spike of wheat. Pajouhesh and Sazandegi 63: 57-62. (In Farsi). 

Bhaskara Reddy, M.V., Arul, J., Angers, P. and Couture, L. 1999. Chitosan treatment of wheat seeds induces 
resistance to Fusarium graminearum and improves seed quality. Journal of Agricultural and Food Chemistry 
47: 1208-1216. 

Bhuiyan, N. H., Selvaraj, G., Wei, Y. and King, J. 2009. Role of lignification in plant defense. Plant Signaling & 
Behavior 4: 158-159. 

Bollina, V. and Kushalappa, A.C. 2011. In vitro inhibition of trichothecene biosynthesis in Fusarium 
graminearum by resistance-related endogenous metabolites identified in barley. Mycology 2: 291-296. 

Bollina, V., Kumaraswamy, G.K., Kushalappa, A.C., Choo, T.M., Dion, Y., Rioux, S., Faubert, D. and 
Hamzehzarghani, H. 2010. Mass spectrometry-based metabolomics application to identify quantitative 
resistance-related metabolites in barley against Fusarium head blight. Molecular Plant Pathology 11: 769-782. 

Boudet, A.M. 2007. Evolution and current status of research in phenolic compounds. Phytochemistry 68: 2722-
2735. 

Boutigny, A.L., Atanasova-Pénichon, V., Benet, M., Barreau, C. and Richard-Forget, F. 2010. Natural phenolic 



  ... از يد و برخيد و اکتادکانوئيل پروپانوئيگنال فنيانتقال س يرهاينقش مس يابيارز: خالدي و همكاران
 

146 146 
 

acids from wheat bran inhibit Fusarium culmorum trichothecene biosynthesis in vitro by repressing Tri gene 
expression. European Journal of Plant Pathology 127: 275-286. 

Boutigny, A.L., Barreau, C., Atanasova-Penichon, V., Verdal-Bonnin, M.N., Pinson-Gadais, L. and Richard-
Forget, F. 2009. Ferulic acid, an efficient inhibitor of type B trichothecene biosynthesis and Tri gene 
expression in Fusarium liquid cultures. Mycological Research 113: 746-753. 

Bradford, M.M. 1976. Rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing 
the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry 72: 248-254. 

Carver, T.L.W., Zeyen, R.J., Bushnell, W.R. and Robbins, M.P. 1994. Inhibition of phenylalanine ammonia lyase 
and cinnamyl alcohol dehydrogenase increases quantitative susceptibility of barley to powdery mildew 
(Erysiphe graminis D. C.). Physiological and Molecular Plant Pathology 44: 261-272. 

Coram, T.E., Wang, M.N. and Chen, X.M. 2008. Transcriptome analysis of the wheat-Puccinia striiformis f. sp. 
tritici interaction. Molecular Plant Pathology 9: 157-169. 

Cuzick, A., Maguire, K. and Hammond-Kosack, K.E. 2009. Lack of the plant signalling component SGT1b 
enhances disease resistance to Fusarium culmorum in Arabidopsis buds and flowers. New Phytologist 181: 
901-912. 

Dai, J., and Mumper, R.J. 2010. Plant Phenolics: Extraction, analysis and their antioxidant and anticancer 
properties. Molecules 15: 7313-7352. 

De Ascensao, A.R.F.D.C. and Dubery, I. A. 2003. Soluble and wall-bound phenolics and phenolic polymers in 
Musa acuminata roots exposed to elicitors from Fusarium oxysporum f. sp. cubense. Phytochemistry 63: 679-
686. 

Desmond, O.J., Manners, J.M., Stephens, A.E., MacLean, D.J., Schenk, P.M., Gardiner, D.M., Munn, A.L. and 
Kazan, K. 2008. The Fusarium mycotoxin deoxynivalenol elicits hydrogen peroxide production, programmed 
cell death and defence responses in wheat. Molecular Plant Pathology 9: 435-445. 

Dickerson, D. P., Pascholati, S. F., Hagerman, A. E., Butler, L. G. and Nicholson, R. L. 1984. Phenylalanine 
ammonia-lyase and hydroxycinnamate: CoA ligase in maize mesocotyls inoculated with Helminthosporium 
maydis or Helminthosporium carbonum. Physiological Plant Pathology 25: 111-123. 

Ding, L., Xu, H., Yi, H., Yang, L., Kong, Z., Zhang, L., Xue, S., Jia, H. and Ma, Z. 2011. Resistance to hemi-
biotrophic F. graminearum infection is associated with coordinated and ordered expression of diverse defense 
signaling pathways. PLoS ONE 6: e19008. 

Doderer, A., Kokkelink, I., Van der Veen, S., Valk, B.E., Schram, A.W. and Douma, A.C. 1992. Purification and 
characterization of two lipoxygenase isoenzymes from germinating barley. Biochimica et Biophysica Acta 
1120: 97-104. 

Ellinger, D., Sode, B., Falter, C. and Voigt, C. A. 2014. Resistance of callose synthase activity to free fatty acid 
inhibition as an indicator of Fusarium head blight resistance in wheat. Plant Signaling & Behavior 9 pii: 
e28982. 

Farmer, E.E., Alméras, E. and Krishnamurthy, V. 2003. Jasmonates and related oxylipins in plant responses to 
pathogenesis and herbivory. Current Opinion in Plant Biology 6: 372-378. 

Forrer, H.R., Musa, T., Schwab, F., Jenny, E., Bucheli, T. D., Wettstein, F. E. and Vogelgsang, S. 2014. Fusarium 
head blight control and prevention of mycotoxin contamination in wheat with botanicals and tannic acid. 
Toxins 6: 830-849. 

Fraser, C.M. and Chapple, C. 2011. The phenylpropanoid pathway in Arabidopsis. The Arabidopsis Book 9: 
e0152. 

Geetha, N.P., Amruthesh, K.N., Sharathchandra, R.G. and Shetty, H.S. 2005. Resistance to downy mildew in 
pearl millet is associated with increased phenylalanine ammonia lyase activity. Functional Plant Biology 32: 
267-275. 

Gherbawy, Y.A., El-Tayeb, M.A., Maghraby, T.A., Shebany, Y.M. and El-Deeb, B.A. 2012. Response of 
antioxidant enzymes and some metabolic activities in wheat to Fusarium spp. infections. Acta Agronomica 
Hungarica 60: 319-333. 

Gimenez-Ibanez, S. and Solano, R. 2013. Nuclear jasmonate and salicylate signaling and crosstalk in defense 
against pathogens. Frontiers in Plant Science 4: 72. 

Glazebrook, J. 2005. Contrasting mechanisms of defense against biotrophic and necrotrophic pathogens. Annual 



 ۱۴۹-۱۲۹: ۱۳۹۶ سال / ۲شماره /  ۵۳جلد  / هاي گياهيبيماري

147 147  
 

Review of Phytopathology 43: 205-227. 
Golzar, H. 1989. Wheat head blight disease Investigation on the Causal agent, methods of infection and 

contamination via seed. Plant Disease 25: 17-25. 
Gunnaiah, R. and Kushalappa, A.C. 2014. Metabolomics deciphers the host resistance mechanisms in wheat 

cultivar Sumai-3, against trichothecene producing and non-producing isolates of Fusarium graminearum. Plant 
Physiology and Biochemistry 83: 40-50. 

Gunnaiah, R., Kushalappa, A.C., Duggavathi, R., Fox, S. and Somers, D.J. 2012. Integrated metabolo-proteomic 
approach to decipher the mechanisms by which wheat QTL (Fhb1) contributes to resistance against Fusarium 
graminearum. PLoS ONE 7(7): e40695. 

Hamzehzarghani, H., Paranidharan, V., Abu-Nada, Y., Kushalappa, A.C., Dion, Y., Rioux, S., Comeau, A. and 
Marshall, W.D. 2008. Metabolite profiling coupled with statistical analyses for potential high-throughput 
screening of quantitative resistance to Fusarium head blight in wheat. Canadian Journal of Plant Pathology 30: 
24-36. 

Hukkanen, A.T., Kokko, H.I., Buchala, A.J., McDougall, G.J., Stewart, D., Karenlampi, S.O. and Karjalainen, 
R.O. 2007. Benzothiadiazole induces the accumulation of phenolics and improves resistance to powdery 
mildew in strawberries. Journal of Agricultural and Food Chemistry 55: 1862-1870. 

Ji, X., Dong, B., Shiran, B., Talbot, M.J., Edlington, J. E., White, R. G., Gubler, F. and Dolferus, R. 2011. Control 
of abscisic acid catabolism and abscisic acid homoeostasis is important for reproductive stage stress tolerance 
in cereals. Plant Physiology 156: 617-662. 

Kang, Z., Buchenauer, H., Huang, L., Han, Q. and Zhang, H. 2008. Cytological and immunocytochemical studies 
on responses of wheat spikes of the resistant Chinese cv. Sumai 3 and the susceptible cv. Xiaoyan 22 to 
infection by Fusarium graminearum. European Journal of Plant Pathology 120: 383-396. 

Kocha, A., Kumara, N., Weberb, L., Kellerc, H., Imania, J. and Kogela, K.H. 2013. Host-induced gene silencing 
of cytochrome P450 lanosterol C14α-demethylase-encoding genes confers strong resistance to Fusarium 
species. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 110: 19324-19329. 

Kumaraswamy, K. G., Kushalappa, A. C., Choo, T. M., Dion, Y. and Rioux, S. 2011. Mass spectrometry based 
metabolomics to identify potential biomarkers for resistance in barley against fusarium head blight (Fusarium 
graminearum). Journal of Chemical Ecology 37: 846-856. 

Li, G. and Yen, Y. 2008. Jasmonate and ethylene signaling pathway may mediate Fusarium head blight resistance 
in wheat. Crop Science 48: 1888-1896. 

Li, H. B., Cheng, K. W., Wong, C. C., Fan, K. W., Chen, F. and Jiang, Y. 2007. Evaluation of antioxidant 
capacity and total phenolic content of different fractions of selected microalgae. Food Chemistry 102: 771-776. 

Lionetti, V., Giancaspro, A., Fabri, E., Giove, S. L., Reem, N., Zabotina, O.A., Blanco, A., Gadaleta, A. and 
Bellincampi, D. 2015. Cell wall traits as potential resources to improve resistance of durum wheat against 
Fusarium graminearum. BMC Plant Biology 15: 6. 

Lou, S.N., Lin, Y.S., Hsu, Y.S., Chiu, E.M. and Ho, C.T. 2014. Soluble and insoluble phenolic compounds and 
antioxidant activity of immature calamondin affected by solvents and heat treatment. Food Chemistry 161: 
246-53. 

Makandar, R., Nalam, V., Chaturvedi, R., Jeannotte, R., Sparks, A.A. and Shah, J. 2010. Involvement of salicylate 
and jasmonate signaling pathways in Arabidopsis interaction with Fusarium graminearum. Molecular Plant-
Microbe Interactions Journal 23: 861-870. 

Makandar, R., Nalam, V.J., Lee, H., Trick, H.N., Dong, Y. and Shah, J. 2012. Salicylic acid regulates basal 
resistance to Fusarium head blight in wheat. Molecular Plant-Microbe Interactions Journal 25: 431-439. 

Malihipoor, A., Okhovat, M. and Alizadeh, A. 2000. Analysis of development of wheat Fusarium head blight 
disease in the controlled environment using the epidemiologic models. The journal of science and research of 
plant diseases experts’ society of Iran 36: 1-2 

Mandal, S. M., Chakraborty, D. and Dey, S. 2010. Phenolic acids act as signaling molecules in plant-microbe 
symbioses. Plant Signaling & Behavior 5: 359-368. 

Matern, U. and Kneusel, R.E. 1988. Phenolic compounds in plant disease resistance. Phytoparasitica 16: 153-170. 
Menden, B., Kohlhoff, M. and Moerschbacher, B.M. 2007. Wheat cells accumulate a syringyl-rich lignin during 

the hypersensitive resistance response. Phytochemistry 68: 513-520. 



  ... از يد و برخيد و اکتادکانوئيل پروپانوئيگنال فنيانتقال س يرهاينقش مس يابيارز: خالدي و همكاران
 

148 148 
 

Motallebi, P., Niknam, V., Ebrahimzadeh, H., Hashemi, M., Pisi, A., Prodi, A., Tonti, S. and Nipoti, P. 2015a. 
Methyl jasmonate strengthens wheat plants against root and crown rot pathogen Fusarium culmorum infection. 
Journal of Plant Growth Regulation 34: 624-636. 

Motallebi, P., Niknam, V., Ebrahimzadeh, H., Tahmasebi Enferadi, S., and Hashemi, M., 2015b. The effect of 
methyl jasmonate on enzyme activities in wheat genotypes infected by the crown and root rot pathogen 
Fusarium culmorum. Acta Physiologiae Plantarum 37: 237. 

Nafisi, M., Fimognari, L. and Sakuragi, Y. 2015. Interplays between the cell wall and phytohormones in 
interaction between plants and necrotrophic pathogens. Phytochemistry 112: 63-71. 

Nalam, V.J., Alam, S., Keereetaweep, J., Venables, B., Burdan, D., Lee, H., Trick, H.N., Sarowar, S., Makandar, 
R. and Shah, J. 2015. Facilitation of Fusarium graminearum infection by 9-lipoxygenases in Arabidopsis and 
wheat. Molecular Plant-Microbe Interactions Journal 28: 1142-1152. 

Nicholson, P., Simpson, D.R., Weston, G., Rezanoor, H. N., Lees, A. K., Parry, D.W. and Joyce, D. 1998. 
Detection and quantification of Fusarium culmorum and Fusarium graminearum in cereals using PCR assays. 
Physiology and Molecular Biology of Plants 53(1): 17-37. 

Nicholson, R.L. and Hammerschmidt, R. 1992. Phenolic compounds and their role in disease resistance. Annual 
Review of Phytopathology 30: 369-389. 

Parry, D.W., Jenkinson, J. and Mcleod, I. 1995. Fusarium ear blight (scab) in small grain cereals - a review. Plant 
pathology 44: 207-238. 

Pasquali, M. and Migheli, Q. 2014. Genetic approaches to chemotype determination in type B-trichothecene 
producing Fusaria. International Journal of Food Microbiology 189: 164-182. 

Pasquali, M., Giraud, F., Lasserre, J.P., Planchon, S., Hoffmann, L., Bohn, T. and Renaut, J. 2010. Toxin 
induction and protein extraction from Fusarium spp. cultures for proteomic studies. Journal of Visualized 
Experiments 16(36) pii: 1690. 

Petti, C., Reiber, K., Ali, S. S., Berney, M. and Doohan, F. M. 2012. Auxin as a player in the biocontrol of 
Fusarium head blight disease of barley and its potential as a disease control agent. BMC Plant Biology 12: 224. 

Pieterse, C.M.J., Leon-Reyes, A., Van der Ent, S. and Van Wees, S.C.M. 2009. Networking by small-molecule 
hormones in plant immunity. Nature Chemical Biology 5: 308-316. 

Pieterse, C.M.J., Van Der Does, D., Zamioudis, C., Leon-Reyes, A. and Van Wees, S.C. 2012. Hormonal 
modulation of plant immunity. Annual Review of Cell and Developmental Biology 28: 489-521. 

Pogorelko, G., Lionetti, V., Bellincampi, D. and Zabotina, O. 2013. Cell wall integrity: targeted post-synthetic 
modifications to reveal its role in plant growth and defense against pathogens. Plant Signaling and Behaviour 
8: 1-8. 

Purwar, S., Sundaram, S., Sinha, S., Gupta, A., Dobriyall, N. and Kumar, A. 2013. Expression and in silico 
characterization of Phenylalanine ammonium lyase against karnal bunt (Tilletia indica) in wheat (Triticum 
aestivum). Bioinformation 9: 1013-1018. 

Robert-Seilaniantz, A., Grant, M. and Jones, J.D.G. 2011. Hormone crosstalk in plant disease and defense: more 
than just jasmonate-salicylate antagonism. Annual Review of Phytopathology 49: 317-343. 

Ruiz-Lopez, N., Haslam, R.P., Usher, S., Napier, J.A. and Sayanova, O. 2015. An alternative pathway for the 
effective production of the omega-3 long-chain polyunsaturates EPA and ETA in transgenic oilseeds. Plant 
Biotechnology Journal 13: 1264-1275. 

Sahu, R., Sharaff, M., Pradhan, M., Sethi, A., Bandyopadhyay, T., Mishra, V.K., Chand, R., Chowdhury, A.K., 
Joshi, A.K. and Pandey, S.P. 2016. Elucidation of defense-related signaling responses to spot blotch infection 
in bread wheat (Triticum aestivum L.). The Plant Journal 86: 35-49. 

Scherm, B., Balmas, V., Spanu, F., Pani, G., Delogu, G., Pasquali, M. and Migheli, Q. 2013. Fusarium culmorum: 
causal agent of foot and root rot and head blight on wheat. Molecular Plant Pathology 14: 323-341. 

Shin, S., Kim, K.H., Kang, C.S., Cho, K.M., Park, C.S., Okagaki, R., and Park, J.C. 2014. A simple method for 
the assessment of fusarium head blight resistance in Korean wheat seedlings inoculated with Fusarium 
graminearum. The Plant Pathology Journal 30: 25-32. 

Siranidou, E., Kang, Z. and Buchenauer, H. 2002. Studies on symptom development, phenolic compounds and 
morphological defense responses in wheat cultivars differing in resistance to fusarium head blight. Journal of 
Phytopathology 150: 200-208. 



 ۱۴۹-۱۲۹: ۱۳۹۶ سال / ۲شماره /  ۵۳جلد  / هاي گياهيبيماري

149 149  
 

Soltanloo, H., Ghadirzade Khorzoghi, E., Ramezanpour, S.S. and Kalateh Arabi, M. 2011. Genetic analysis of 
Fusarium head blight resistance in bread wheat. Australasian Plant Pathology 40: 453-460. 

Sorahinobar, M., Niknam, V., Ebrahimzadeh, H., Soltanloo, H., Behmanesh, M. and Tahmasebi Enferadi, S. 
2015. Central role of salicylic acid in resistance of wheat against Fusarium graminearum. Journal of Plant 
Growth Regulation 1-15. 

Sorahinobar, M., Niknam, V., Ebrahimzadeh, H., Soltanloo, H., Moradi, B. and Bahram, M. 2016. Lack of 
association between Fusarium graminearum resistance in spike and crude extract tolerance in seedling of 
wheat. European Journal of Plant Pathology 144: 525-538. 

Spoel, S.H. and Dong, X. 2008. Making sense of hormone crosstalk during plant immune responses. Cell Host & 
Microbe 3: 348–351. 

Suzuki, S., Suzuki, Y., Yamamoto, N., Hattori, T., Sakamoto, M. and Umezawa, T. 2009. High-throughput 
determination of thioglycolic acid lignin from rice. Plant Biotechnology 26: 337-340. 

Taheri, P. and Tarighi, S. 2010. Riboflavin induces resistance in rice against Rhizoctonia solani via jasmonate-
mediated priming of phenylpropanoid pathway. Journal of Plant Physiology 167: 201-208. 

Taheri, P. and Tarighi, S. 2011. A survey on basal resistance and riboflavin-induced defense responnses of sugar 
beet against Rizoctonia solani. Journal of Plant Physiology 168: 1114-1122. 

Underwood, W. 2012. The plant cell wall: a dynamic barrier against pathogen invasion. Frontiers in Plant Science 
3: 85. 

Vogt, T. 2010. Phenylpropanoid biosynthesis. Molecular Plant 3: 2-20. 
Wang, Y., Chantreau, M., Sibout, R. and Hawkins, S. 2013. Plant cell wall lignification and monolignol 

metabolism. Frontiers in Plant Science 4: 220. 
Yoshida, M., Kawada, N. and Nakajima, T. 2007. Effect of infection timing on Fusarium head blight and 

mycotoxin accumulation in open and closed-flowering barley. Phytopathology 97: 1054-1062. 
Zhang, P., Zhou, M.P., Zhang, X., Huo, Y. and Ma, H.X. 2013. Change of defensive-related enzyme in wheat 

crown rot seedlings infected by Fusarium graminearum. Cereal Research Communications 41: 431-439. 
Zhang, Z.Q., Xiang, J.J. and Zhou, L. M. 2015. Antioxidant activity of three components of wheat leaves: ferulic 

acid, flavonoids and ascorbic acid. Journal of Food Science and Technology 52: 7297-7304. 
Zhou, K., Hao, J., Griffey, C., Chung, H., O'Keefe, S.F., Chen, J. and Hogan, S. 2007. Antioxidant properties of 

fusarium head blight-resistant and -susceptible soft red winter wheat grains grown in Virginia. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry 55: 3729-3736. 


