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ارزیابی مقاومت برخی از ارقام برنج به بیماری بالیت باکتریایی ناشی از
Xanthomonas oryzae pv. Oryzae
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حبیب
مائدهاکبری،9رسولرضائی*4و

 -9دانشآموختهکارشناسیارشدبیماریشناسیگیاهی،گروهگیاهپزشکی،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهیاسوج،یاسوج،ایران 
* -2نویسنده مسوول :استادیار،گروهگیاهپزشکی،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهیاسوج،یاسوج،ایران ()rrezaei@yu.ac.ir
 -3استادیار،گروهگیاهپزشکی،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهیاسوج،یاسوج،ایران

تاریخدریافت18/04/91:تاریخپذیرش 18/01/91:

چکیده
بالیت باکتریایی که توسط ) Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xooایجاد میشود ،یکی از مخربترین
بیماریهای برنج در مناطق کشت این محصول در دنیا به شمار میآید .گرچه کاربرد ترکیبات شیمیایی به طور
معنیداری بیماریهای گیاهی را کاهش میدهد ،ولی کاشت ارقام مقاوم همچنان به عنوان موثرترین روش
کنترل بیماریهای گیاهی به حساب میآید .هدف از انجام تحقیق حاضر ،بررسی مقاومت چهار رقم برنج هاشمی،
لنجان ،فیروزان و گیالنه به بیماری بالیت باکتریایی در شرایط اتاقک رشد بود .بعد از مایهزنی باکتری  Xooبه
فضای بینسلولی گیاهان ( 017واحد تشکیل دهنده کلنی بر میلیلیتر آب سترون) ،رشد جمعیت باکتری ،پیشرفت
عالئم بیماری و همچنین اثرات تنش باکتری بر فعالیت آنزیمهای سوپراکسیددیسموتاز ،کاتاالز و پراکسیداز در
برگهای ارقام مختلف برنج مطالعه شد .فعالیت آنتیاکسیدانی در برگهای آلوده  8 ،4و  01روز پس از مایهزنی
باکتری مورد بررسی قرار گرفت .چهارده و شانزده روز پس از مایهزنی ،حداکثر جمعیت باکتری در برگهای
رقم هاشمی و بعد از آن در رقم گیالنه و فیروزان توسعه پیدا کرد .حداکثر فعالیت آنزیم پراکسیداز ،در رقم
لنجان و  01روز پس از مایهزنی مشاهده گردید .فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز در ارقام لنجان ،گیالنه،
هاشمی و فیروزان  01روز پس از مایهزنی باکتری در مقایسه با گیاه شاهد در همین زمان به ترتیب ،13/5 ،33/3
 05/5و  33/3درصد افزایش یافت .مطالعه حاضر نشان داد که رقم هاشمی بر اساس دینامیک جمعیت باکتری Xoo
در برگهای ارقام مختلف ،بیماریزایی (درصد ناحیه نکروز برگ) و فعالیت آنتیاکسیدانی ،حساسترین رقم و
رقم لنجان بیشترین مقاومت را در مقایسه با سه رقم دیگر به بالیت باکتریایی داشتند.

کلیدواژهها :برنج ،بالیت باکتریایی ،ارقام مقاوم ،آنزیم



مقدمه

برآورد شده که حدود  0/2درصد از کل اراضی زیر

برنجازقدیمیترینگیاهانیاستکهدردنیاکشت


برنججهانمیباشد )Pishgar-Komleh et al.,

کشت 

میشودوپسازگندمبیشترینسطحزیرکشتاراضی

.(2011درحال حاضر تولید برنج دردنیا  110میلیون تن

کشاورزی را به خود اختصاص داده و نقش بارز و

میباشـد که ایـن مقدار بایستی تا سال  4040به 820

چشمگیریدرتغذیهواشتغالمردمدنیاونیزکشورایران

میلیون تن برسد .بنابراین افزایش تولید محصول برنج

دارد .سطح زیر کشت برنج در ایران  180000هکتار

گامیمهم بودهومیتوانازطریقتولیدوکاشتارقام

10

اکبریوهمکاران:ارزیابیمقاومتبرخیازارقامبرنجبهبیماریبالیتباکتریایی...

پرمحصول و حفظ آن از حملهی عوامل خسارتزای

بیماری سوختگی باکتریایی استفاده از ارقام مقاوم برنج

زنده و غیرزنده به آن دست یافت )Eskandari

گزارش شده است ) .(Read et al., 2016تاکنون هیچ

 .(Cherati et al., 2011بیش از  01درصد از اراضی

گونه کنترل موثری علیه این بیماری صورت نگرفته و

زیرکشتبرنجدراستانهایشمالکشوریعنیگیالنو

تنهاروشقابلاعتمادبرایکنترلاینبیماریمعرفیو

مازندران قرار دارند .این محصول مهم و استراتژیک،

کشت ارقام مقاوم است .هدف از انجام این تحقیق

مورد هجوم عوامل بیماریزای زیادی قرار میگیرد که

بررسی مقاومت برخی ارقام برنج به بیماری سوختگی

یکی از عوامل مهم خسارتزا در برنج ،بیمارگرهای

باکتریایی و بررسی برخی سازوکارهای بیوشیمیایی

باکتریهای جنس

باکتریایی و به خصوص 

مقاومت از طریق اندازهگیری فعالیت آنزیمهای

 Xanthomonasمیباشند .این جنس توانایی ایجاد

سوپراکسیددیسموتاز ،کاتاالز و پراکسیداز در گیاهان

بیماری در بیش از  400گونه گیاهی را دارا میباشد

میباشد.
تحتتنشباکتریبیمارگر 

) .(Chien et al., 2019از جمله بیماریهای مهم برنج



که در سالهای اخیر در کشور مشاهده شده است،
بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج ناشی ازباکتری

مواد و روشها
جدایه باکتری 

)Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo

سویه بیمارگر باکتری  Xooاز بخش گیاهپزشکی

میباشد ) .(Nelson et al., 1994این بیماری اولین بار


دانشگاه شیراز دریافت و برای انجام تحقیقات مورد

هماکنونبهیک
درسال9882درژاپنردیابیگردیدو 

استفاده قرار گرفت .سوسپانسیون باکتری روی محیط

بیماریمهمدراکثرکشورهایبرنجخیزجهانمبدلشده

کشت آگارمغذی9کشتدادهشدوپسازگذشت28

است ) .(Shen and Roland, 2002این بیماری بعد از

ساعتخالصسازیگردید .

بالست ،دومین بیماری مهم برنج در جهان به شمار

ارقام برنج مورد استفاده

میآید که در آلودگیهای شدید سبب خسارت  10تا


ارقام هاشمی ،گیالنه ،فیروزان و لنجان از موسسه

 80درصدی محصول میشود (.)Kumar et al., 2013

تحقیقاتبرنجکشورتهیهگردید.بذورپسازشستشو

اولینگزارشازوجودباکتریعاملسوختگیباکتریایی

تشتکهای پتری حاوی کاغذ

با آب مقطر سترون در 

برنجازمزارعاستانگیالنبود و عاملبیماریبراساس

تشتکهای پتری به

صافی مرطوب قرار داده شدند.

خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی تحت عنوان

مدتسهتاچهار روزتازمانجوانهزنیبذوردردمای

 Xanthomonas oryzae pv. oryzaeگزارش

 41درجهسانتیگراد و شرایطتاریکیدرون انکوباتور

گردیده است (.)Khoshkdaman et al., 2014

نگهداریشدند.پسازجوانهزنی ،بذرها به گلدانهای

بیماری دارای سه نشانهی مشخص سوختگی ،زردی

پالستیکیحاوی خاکمزرعهوکوددامیبانسبت4

برگ و پژمردگی است .نشانهی سوختگی برگ

به  9سترون شدهبا بخار آب منتقل شدند .گلدانهابه

متداولتر بوده ،ولی در مرحله پژمردگی بیشترین


اتاقکرشدباتناوبنوری 91ساعتروشنایی بادمای

خسارت به گیاه وارد میشود ).(Tran et al., 2018

 48درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  81درصد و 8

اقداماتکنترلیبرایبیماریسوختگیبرگبرنجشامل

ساعتتاریکیبادمای 41درجهسانتیگراد ورطوبت

انتخاب شیوهی مناسب کشت ،کنترل شیمیایی و

نسبی11درصدانتقالیافتند.

بیولوژیکی ،پیشآگاهی بیماری و مقاومت میزبان است
( .)Nino-Liu et al., 2006مهمترین راهکار مبارزه با

)1- Nutrient Agar (NA

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،3پاییز9318
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مایهزنی باکتری 
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بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند .میزان پروتئین

ازکشت 42تا 28ساعتهباکتریرویمحیطکشت

محلول برگها به روش )Bradford (1976

آگار مغذی سوسپانسیونی به غلظت  900واحد تشکیل

اندازهگیریشد.برای اینمنظور 110 ،میکرولیترمحلول


دهنده کلنی در میلی لیتر با چگالی نوری  0/9در طول

میلیلیتری ریخته و
برادفورد داخل میکروتیوپهای   4

موج  100نانومتر در آب مقطر سترون تهیه گردید.

سپس 90میکرولیترعصارهبرگیبهآناضافهوپساز

های ارقام مختلف برنج ،در مرحله چهار تا پنج
برگ 


یک دقیقه (به منظور کامل شدن واکنش) ،به داخل

محلولپاشی

میلیلیترازسوسپانسیونباکتری
برگی،با 40

میلیلیتر ریختهو جذب نوری درطول موج
کیووت   9

شدند.درتیمارشاهدازآبمقطرستروناستفادهگردید

 111نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر

( .)Khoshkdaman et al., 2014

اندازهگیری شد .غلظت پروتئین بر حسب میلیگرم بر


بررسی مقاومت ارقام مختلف برنج

گرمبرگتربااستفادهازمنحنیاستانداردمحاسبهشد.

بهمنظورارزیابیمقاومتارقامازدوشاخصمیزان

هر نمونه با سه تکرار انجام و برای هر تکرار دو بار

رشد باکتری در برگ ارقام مختلف و درصد ناحیه

خوانش انجام گرفت .به منظور ترسیم منحنی استاندارد

پسازمایهزنیباکتریاستفادهگردید.برای

نکروزبرگ

پروتئین ابتدا محلول غلیظ  90میلیگرم بر میلیلیتر از

تعیین جمعیت باکتری ،نیم گرم از بافت برگ گیاهان

آلبومین سرم گاوی9تهیه شد .سپس با رقیق کردن این

موردآزمایشبهطورجداگانهوزنودرهاونچینیکامالً

محلولغلظتهای0/394،0/11،9/41،4/1،1و0/911


لهگردید.سپسازعصارهحاصلسریرقتتهیهوکشت

میلیگرم بر میلیلیتر تهیه شده و در مرحله بعد از هر


شدند .پس از گذشت  42تا  28ساعت پرگنههای رشد

کدام از استانداردها  90میکرولیتر برداشته و در

کرده در هر تشتک پتری شمارش شدند.از فرمول زیر

میکروتیوبهای  9/1میلیلیتری ریخته و با 110

جهتشمارشکلنیباکتریاستفادهگردید :

میکرولیترمحلول برادفوردمخلوطوجذبآن درطول

N= Σc× d⁄ V

موج  111نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر

(واحدتشکیلدهندهکلنی)درهر

:Nتعدادکلنیباکتری

قرائتشد.سپسبااستفادهازغلظتمعلومپروتئیندر

گرمبافتبرگ 

محلولهایاستانداردخطرگرسیونترسیمشد.باقرائت

:Σcتعدادکلنیباکتریدرهرتشتکپتری 

جذبنمونههادرطولموج 111نانومترورسممنحنی

:dرقتشمارششده 

رگرسیون بین میزان جذب استاندارد و غلظت آنها و

:Vحجمسوسپانسیوناستفادهشدهدرمحیطکشت 

نسبت دادن جذب تیمارها با منحنی استاندارد ،میزان

نمونهبرداریازبرگارقاممختلفبرنجدرزمانهایچهار،

پروتئین در نمونه بر حسب میلیگرم بر میلیلیتر بدست

هشت،دوازده،چهاردهوشانزدهروزپسازمایهزنیانجام


آمد .بهمنظورارزیابیفعالیتآنزیمپراکسیداز،به900

گرفت .به منظور مشخص شدن بیماریزایی باکتری در

میکرولیترعصارهیپروتئینی 4،میلیلیتربافرفسفات10

برگارقاممختلفبرنج 30،روزپسازمایهزنیباکتری،

میلیموالر با اسیدیته  0/1 ،1/9میلیلیتر گایاکول 48

درصد ناحیه نکروز برگ با استفاده از نرمافزار Image J

میلیموالرو 0/1میلیلیتر 30 H2O2میلیموالراضافهو

محاسبهگردید).(Abràmoff et al., 2004

جذب به مدت یک دقیقه با استفاده از دستگاه

بررسی تغییرات آنزیمی در ارقام مورد مطالعه 

اسپکتروفوتومتر در طول موج  200نانومتر قرائت شد.

به منظور بررسی نحوه پاسخ ارقام مختلف برنج به
معیارهای
تنشباکتری سوختگی برگبرنج تعدادی از  

فعالیت آنزیمی به صورت افزایش جذب در طول موج
1 - Bovin serum albumin

اکبریوهمکاران:ارزیابیمقاومتبرخیازارقامبرنجبهبیماریبالیتباکتریایی...
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200نانومتردردقیقهبهازایهرمیلیمولدرگرموزنتر

روزپسازمایهزنیمشاهده

صعودیدربازهزمانی2و8

برگ در عصارهی آنزیمی محاسبه شد .فعالیت آنزیم

شد واز زمان  94روز پس از مایهزنی ،روندنزولی در

کاتاالز به روش ) Aebi (1984انجام شد .ارزیابی

میزانجمعیتباکتریمشاهدهشد.درطیروندپیشرفت

فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز بر اساس روش

بیماری بیشترین میزان رشد باکتری در رقم هاشمی و

) Beauchamp and Fridovich (1971و فعالیت

کمترین رشد در رقم لنجان مشاهده گردید (شکل .)9

آنزیمبرحسبواحددرهرمیلیگرمپروتئینبیانشد .

برگهایارقامگیالنهوفیروزان
میزانرشدباکتریدر 

طرح آزمایشی و تجزیهی آماری یافتهها

ازمیزانرشددررقمهاشمیکمتروازمیزانرشددر

آزمونبررسی مقاومت ارقام مختلف برنج وبررسی

رقملنجانبیشتربود .درابتدابیمارگرهایباکتریاییدر

هایبیماریرویبرگارقاممایهزنی

میزانپیشرفتنشانه

کنشهایسازگار (بیماری) وناسازگار (مقاومت) به
هم 


شده با باکتری عامل سوختگی برگ برنج به صورت

یک اندازه تکثیر مییابند ،ولی بعدا باکتری سازگار

فاکتوریل (زمان×رقم) در قالب طرح کامالً تصادفی با

چندین برابر باکتری ناسازگار در گیاه میزبان تکثیر

چهار تکرار انجام پذیرفت .در آزمون بررسی تغییرات

ترینتفاوتهمکنشسازگاروناسازگاردر

مییابد .
مهم


فاکتوریل

دسترس بودن مواد غذایی برای سویه سازگار و عدم

(زمان×رقم×باکتری) درقالبطرحکامالًتصادفیباسه

هایناسازگارمیباشد( Hirano


دسترسیآنبرایسویه

تجزیهی آماریبااستفادهازنرمافزار9.1

تکرارانجامو 

 .)and Upper, 2000سویه ناسازگار توانایی غلبه بر

میانگینبااستفادهازآزمونچنددامنهای

SASو مقایسه

سیستمهای دفاعی گیاه را ندارند و بنابراین تکثیر در


دانکن در سطح احتمال یک درصد انجام پذیرفت

فضای بین سلولی گیاه محدود میشود .جدول تجزیه

( .)SAS 1996()SAS Institute, Cary, NC

واریانس در ارتباط با میزان پیشرفت نشانههای بیماری

آنزیمی،

آزمایش

به

صورت

یدار بود
نشاندادکهتأثیر رقم در سطح یک درصد معن 
نتایج و بحث
بررسی

دینامیسم

جمعیت

(جدول 9و .)4بررسیمیزانپیشرفتنشانههایبیماری
باکتری

رویبرگارقاممایهزنیشدهباباکتریعاملسوختگی


 Xanthomonas oryzae pv. oryzaeدر برگ

برگ برنج بعد از 30روز نشان داد که بیشترین درصد

ارقام مختلف برنج و بیماریزایی

ناحیه نکروز به میزان  20درصد در برگ رقم هاشمی

بهمنظوربررسینوساناتجمعیتی،باکتری Xooدر

بوده است .درصد ناحیه نکروزدر برگ ارقام گیالنه و

چهار رقم لنجان ،هاشمی ،فیروزان و گیالنه مایهزنی

فیروزاندرمقایسهبارقمهاشمیبهترتیببهمیزان34/1

گردید .جدول تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر رقم

و  30/1درصد کاهش یافت اما بین دو رقم از لحاظ

برنج در  8 ،2و  94روز پس از مایهزنی بر نوسانات

بیماریزایی اختالف معنیداری مشاهده نگردید

شدت 

یدارنبودامادر92و91روزپساز
جمعیتباکتریمعن 

( .)P ≤ 0.01درصدنکروزبرگ به میزانهشت درصد

یدار بود (جدول  9و
مایهزنی در سطح یک درصد معن 

بهطورمعنیداریازدرصدنکروزدرسایر

دررقملنجان

 .)4میزان جمعیت باکتری در ارقام مختلف مورد

درزمانهای  92و

ارقامکمتربود (()P ≤ 0.01شکل .)4

آزمایشنشاندادکهدرارقامهاشمیوگیالنه،جمعیت

 91روز پس از مایهزنی باکتری بیشترین جمعیت در رقم

روزپسازمایهزنیروندصعودی

باکتریدر 8،2و 94

روزپسازمایهزنی ،بیشتریندرصد

هاشمیودرزمان 30

روزپسازمایهزنیروند

داشتهوپسازآندر92و91

(شکلهای9

ناحیهنکروزبرگنیزدراینرقممشاهدهشد

نزولی نشان داد اما در دو رقم فیروزان و لنجان روند

و  )4در حالیکه کمترین جمعیت و کمترین درصد ناحیه

9318پاییز،3شماره24جلد،)اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی
 گی
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رشدباکتریدرواکنشناسازگارگیاهوبیمارگردرمقایسه

تکثیر.)4نکروزبرگدررقملنجانردیابیگردید (شکل

با واکنش سازگار کاهش مییابد و رشد باکتری محدود

وسرعترشدوگسترشبیمارگروپیشرفتعالئمبیماری

 .(Hirano and Upper, 2000)میشود

 نرخ.باکتریاییباتعدادباکتریبیمارگرارتباطمستقیمدارد

 تجزیه واریانس حاصل از بررسی دینامیسم جمعیت باکتری روی برگ ارقام مایهزنی شده با باکتری.0 جدول
Xanthomonas oryzae pv. oryzae
Table 1. Data analysis of variance showing the population dynamics on inoculated cultivars with
Xanthomonas oryzae pv. oryzae
Source
df
Sum of squares
Mean square
F Value
Pr > F
Cultivars
3
33.32050000
11.10683333
38.15
<.0001
Time
4
20.63825000
5.15956250
17.72
<.0001
Error
72
20.96075000
0.29112153
Total

79

74.91950000



Xanthomonas oryzae pv. oryzae  میانگیندینامیسم جمعیت باکتری روی برگ ارقام مایهزنی شده با باکتری.1 جدول
Table 2. Mean of the population dynamic on inoculated cultivars with Xanthomonas oryzae pv.
oryzae
Cultivars
Time (Day post inoculation)
Log10 CFU/g leaf
Lenjan
4
3.9 ± 0.18 j
8
4.83 ± 0.43 d-h
12
4.43 ± 0.1 g-j
14
3.08 ± 0.17 k
16
2.2 ± 0.22 l
Hashemi

4
8
12
14
16

4.7 ± 0.22 e-h
6 ± 0.43 a
6.1 ± 0.21 a
5.9 ± 0.14 ab
5.4 ± 0.41 bc

Gilane

4
8
12
14
16

4.5 ± 0.22 f-i
5.05 ± 0.19 c-f
5.3 ± 0.23 cde
4.98 ± 0.22 c-g
4.3 ± 0.26 hij

Firuzan

4
4.1 ± 0.24 ij
8
5.1 ± 0.24 cde
12
4.8 ± 0.22 d-h
14
4.3 ± 0.36 hij
16
3.9 ± 0.4 j
Values are means ± standard error. Means followed by the same letter(s) are not different (P≤0.01) based
on Duncan’s multiple range test (DMRT).
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 فیروزان و گیالنه، هاشمی، در برگهای ارقام برنج لنجانXanthomonas oryzae pv. oryzae  منحنی رشد باکتری-0 شکل
Figure 1. Growth curve of Xanthomonas oryzae pv. oryzae in leaves of rice cultivars Lenjan,
Hashemi, Firuzan and Gilane.




 حروف مشابه. سی روز پس از مایهزنیXanthomonas oryzae pv. oryzae  واکنش ارقام مختلف برنج به آلودگی-1 شکل
. درصد معنیدار نمیباشد0 روی هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال
Figure 2. Response to Xanthomonas oryzae pv. oryzae infection in different rice cultivars 30 days post
inoculation. Means in a column followed by the same letter(s) are not different (P≤0.01) based on
Duncan’s multiple range test (DMRT).
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جمعیتباکتریهادرواکـنشسـازگارمـیتوانـددر


مایهزنی باکتری ،آنزیم پراکسیداز افزایش
 94پس از  

ساعتپسازمایهزنیبهشدتافـزایشیابـدو

طول 28

معنیدارینشانداد امامیزانفعالیتآنزیمپراکسیدازدر


نهاییسلولهایباکتریتـا900000برابـرزادمایـه

تعداد

روزهشتمبعدازمایهزنیباکتریباگیاهانشاهددرهمین


کنشهایناسازگارافـزایش
اولیهافزایشیابدولیدرهم 


زمان اختالف معنیداری نداشت (( )P > 0.01شکل .)3

جمعیتدرطولدوتاچهارروزپسازمایهزنـیحـدود


فعالیت پراکسیداز احتماال به تولید آب اکسیژنه و دیگر

برابرجمعیتاولیهافزایشمییابد( Kelemu

90تا900

گونههایاکسیژنفعالکمکمیکند.آنزیمپراکسیداز


 .)and Leach, 1990; Hodson et al., 1995

از بین گونههای اکسیژن فعال ،سمیت تجمع رادیکال

بررسی تغییرات آنزیمهای آنتیاکسیدانت در

سوپراکسیدوآباکسیژنهرابرایگیاهخنثیمیکندو

ارقام مختلف برنج تحت تنش باکتری  Xoo

در نتیجه میتوان با توجه به روند کاهشی یا افزایشی

جدول تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر متقابل

میزانفعالیتاینآنزیم،میزانمقاومتگیاهتحتتنش

مهای
باکتری ،زمان و رقم برنج بر میزان فعالیت آنزی 

را مورد ارزیابی قرار داد .در گیاه برنج آلوده به قارچ

پراکسیداز و کاتاالز در سطح پنج درصد و بر میزان

عامل  Magnaporthe grriseaدر طول واکنش بین

فعالیتآنزیمسوپراکسیددیسموتازدرسطحیکدرصد

گیاهوبیمارگر،میزانفعالیتآنزیمپراکسیدازباتوانایی

یدار بود (جدول  .)3میزان فعالیت آنزیمی در بازه
معن 

میزانمقاومتگیاهبرنجعلیهقارچعاملبالستمرتبط

روزپسازمایهزنیباکتریموردارزیابی

زمانی8،2و94

بودهاستامادرموردنقشسایرآنزیمهانظراتمختلفی

آنتیاکسیدانتبه
قرارگرفت .بابررسیفعالیتآنزیمهای 

وجود دارد .افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز در برگ

عنوانمکانیسمدفاعیگیاهبرایخنثیسازیتجمعگونه-

برنجدرفعالیتناسازگاربین91تا42ساعتپسازمایه

هایاکسیژنفعالکهعلیهبیمارگریاهرتنشدیگریدر

زنی بیمارگر به ثبت رسیده است ( Reimers et al.,

گیاهان تولید میشود میتوان دریافت در چه رقمی با

.)1992فعالیتآنزیمسوپراکسیددیسموتازدرتمامارقام

پیشرفتبیماریمکانیسمدفاعیگیاهتوانستهمانعرشدو

 94روز پس از مایهزنی باکتری در مقایسه با گیاهان

پیشرفت بیمارگر شود .محققان معتقدند از آنجا که

بهطورمعنیداریافزایشیافتو

شاهد درهمینزمان 

آنزیمهای آنتیاکسیدانی با حذف رادیکالهای آزاد

حداکثرفعالیتاینآنزیم،دررقملنجانو94روزپس

اکسیژن (مکانیسم دفاعی گیاه در مقابل تنش) نقش

ازمایهزنیمشاهدهگردیدکهاینافزایشنسبتبهسایر

موءثری در مقاومت به تنش دارند ،وجود فعالیت بیشتر

تیمارها معنیدار بود )( (P≤0.01شکل  .)2اولین

اینآنزیمهامیتواندنشاندهندهمقاومتبیشترگیاهویا

ترکیب خنثیکنندهتجمعبرخیگونههایاکسیژنفعال

ژنوتیپهای مختلف در شرایط تنش باشد ( Gill and

مانند آب اکسیژنه و رادیکال سوپراکسید ،آنزیم

 .)Tuteja, 2010حداکثر فعالیت آنزیم پراکسیداز ،در

سوپراکسیددیسموتازمیباشدکه O2رابهآباکسیژنه

رقم لنجان و  94روز پس از مایهزنی باکتری مشاهده

تبدیلمیکندودهیدروآسکورباتردوکتازوآسکوربات

گردیدکهدرمقایسهباتمامارقامبرنجآلودهبهباکتریو

پراکسیدازمحصولسمیواکنشسوپراکسیددیسموتازرا

همچنین شاهد مورد بررسی معنیدار بود ).(P≤0.01

حذف میکنند ( .)Kumar et al., 2013از آنجا که

تغییراتاینآنزیمدرهرسهبازهزمانیدرارقامهاشمی

سوپراکسیددیسموتازاکسیژنفعالرابهپراکسیدهیدروژن

و فیروزان آلوده به باکتری در مقایسه با گیاهان شاهد

برای حذف توسط دیگر آنتیاکسیدانها تبدیل میکند،

معنیدارنبود (.)P≤0.01
سالمدرهمانبازههایزمانی  


افزایش این آنتیاکسیدان باید با دیگر آنتیاکسیدانها

دررقمگیالنهدرمقایسه باتیمارشاهد ،درروزهای  2و

همراهباشد( .)Khana-Chopra and Selote, 2007
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 سوپر اکسید دیسموتاز و کاتاالز در برگ ارقام برنج، تجزیه واریانس بررسی میزان فعالیت آنزیم های پراکسیداز.3 جدول
Xanthomonas oryzae pv. oryzae مایهزنی شده با باکتری
Table 3. Data analysis of variance showing the effect of Xanthomonas oryzae pv. oryzae on the
activity of antioxidant enzymes peroxidase, superoxide dismutase and catalase in rice cultivars
Source
df
Mean Square
POX

SOD

CAT

Cultivars

3

0.00737145**

0.0014664 **

7202.5578 **

Time

2

0.02362103**

0.0062517 **

8709.72720**

Bacterium

1

0.00442489 *

0.0006539 **

145.43247 ns

Cultivars×Time

6

0.00669270 **

0.0016145 **

1677.7287 ns

Cultivars× Bacterium

3

0.00163825 ns

0.0003074 **

3853.61043 *

Time× Bacterium

2

0.00287368 *

0.0003290 **

114.32441 ns

Cultivars×Time× Bacterium

6

0.00146974 *

0.0002758 **

2556.75562 *

Error

48

0.00074126

0.00003701

1221.6544

Total

71
ns

**, * and : There is a significant difference of 99 percent (P ≤ 0.01), 95 percent (P ≤ 0.05) and not
significant, respectively.

Xanthomonas oryzae pv.  تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در برگهای ارقام مختلف برنج آلوده به باکتری-3 شکل
 = گیاهC . درصد معنیدار نمیباشد0  حروف مشابه روی هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال.oryzae (Xoo)
.Xoo  = گیاه مایهزنی شده باT ،شاهد
Figure 3. Changes in peroxidase activity in leaves of rice cultivars exposed to Xanthomonas oryzae
pv. oryzae infection. Means in a column followed by the same letter(s) are not different (P≤0.01)
based on Duncan’s multiple range test (DMRT). C = Control plant, T = Plant Inoculated with Xoo

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،3پاییز9318
گی 
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شکل  -4تغییرات فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز در برگهای ارقام مختلف برنج آلوده به باکتری Xanthomonas
) .oryzae pv. oryzae (Xooحروف مشابه روی هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  0درصد معنیدار
نمیباشد = C.گیاه شاهد = T ،گیاه مایهزنی شده با .Xoo
Figure 4. Changes in superoxide dismutase activity in leaves of rice cultivars exposed to
Xanthomonas oryzae pv. oryzae infection. Means in a column followed by the same letter(s) are not
different (P≤0.01) based on Duncan’s multiple range test (DMRT). C = Control plant, T = Plant
Inoculated with Xoo


آنزیم سوپراکسیددیسموتاز رادیکال سوپراکسید را
میکند و کاهش فعالیت
به پراکسیدهیدروژن تبدیل  

اینآنزیمدررقمفیروزانوگیالنهدرتمامبازههایزمانی

نسبتبهشاهدافزایشنشانداد(شکل .)1

آنزیم سوپراکسیددیسموتاز ،تجمع رادیکال سوپراکسید

بهطورکلیتغییردرفعالیتآنزیمدرشرایطتنشبه

رادرپیدارد.اینرادیکالمیتواندباپراکسیدهیدروژن

اثباترسیدهاستوازاینویژگیبهعنوانیکمعیار

ترکیب و رادیکال فوقالعاده خطرناک هیدروکسیل را

مناسببرایگزینشارقاممقاوماستفادهمیشود.دراثر

بوجود آورد ( .)Mittler et al., 2004با توجه به روند

تنش غلظت رادیکالهای مخرب اکسیژن در بافتهای

فعالیت آنزیمی در بازههای زمانی مختلف در ارقام

گیاه افزایش مییابد و در صورتی که این ترکیبات از

مختلف ،آنزیم سوپراکسیدیسموتاز میتواند به عنوان

بافتهای گیاه حذف نشوند ،خسارتهای قابل توجهی


فاکتور خنثی کننده سمیت ناشی از تجمع رادیکال

،آنزیمهای

متوجهگیاهمیشود.ازاینرودرارقاممقاوم


سوپراکسیدنقشمهمیدرمقاومتگیاهعلیهبیمارگریا

حذفکننده این ترکیبات فعال میشوند ( Asada,


هر تنش دیگری داشته باشد .فعالیت آنزیم کاتاالز در

.)1999میزانکاهشپیشرفتبیماریوباالبودنفعالیت

روزپسازمایهزنیدررقملنجانو

بازهزمانی 2و 94

آنزیمهای آنتیاکسیدان در این پژوهش در ارقام مختلف

هاشمیدرمقایسهباشاهدتفاوتمعنیدارنداشت.فعالیت


نشان دهنده میزان مقاومت گیاه علیه بیمارگر میباشد.

18
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شکل  -5تغییرات فعالیت آنزیم کاتاالز در برگهای ارقام مختلف برنج آلوده به باکتری Xanthomonas oryzae pv.
) .oryzae (Xooحروف مشابه روی هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  0درصد معنیدار نمیباشد = C.گیاه
شاهد = T ،گیاه مایهزنی شده با .Xoo
Figure 5. Changes in catalase activity in leaves of rice cultivars exposed to Xanthomonas oryzae pv.
oryzae infection. Means in a column followed by the same letter(s) are not different (P≤0.01) based on
Duncan’s multiple range test (DMRT). C = Control plant, T = Plant Inoculated with Xoo

درتحقیقحاضردرارقامیکهمیزانفعالیتآنزیمیبیشتری

سوپراکسیدیسموتازمیتواندبهعنوانفاکتورخنثیکننده

مشاهده شد ،میزان دینامیسم جمعیت باکتری و درصد

سمیتناشیازتجمعرادیکالسوپراکسیدنقشمهمیدر

پیشرفتبیماریبهنسبتارقامیکهفعالیتآنزیمیکمتری

مقاومتگیاهعلیهبیمارگریاهرتنشدیگریداشتهباشد.

پایینتر بود.حداکثرفعالیتسوپراکسیددیسموتاز
داشتهاند ،


بر اساس یافتههای دینامیسم جمعیت ،بیماریزایی و

درارقاممختلفبرنجتیمارشدهبا باکتری عامل بالست

میزانفعالیتآنزیمهایآنتیاکسیدانت ،رقمهاشمیبه

برنج در برگ ارقام مقاوم (لنجان) ثبت شد .آنزیم

عنوانرقمحساس،ارقامفیروزانوگیالنهبهعنوانرقم

سوپراکسیددیسموتاز بعنوان اولین پاسخ دفاعی آنزیمی

نیمه حساس و رقم لنجان به عنوان رقم مقاوم تعیین

برایتجزیهوخنثینمودناثرگونههایاکسیژنفعالمثل

گردیدند .

آباکسیژنه ورادیکالسوپراکسیدمیباشد (Rais et al.,



 .)2017با توجه به میزان فعالیت آنزیم در رقم لنجان و

سپاسگزاری

روند پایدار فعالیت آنزیم در این رقم ،کمترین عالئم

فراهم
بدین وسیله از حمایت دانشگاه یاسوج به خاطر  

بیماریمشاهدهگردید.باتوجهبهروندفعالیتآنزیمیدر

نمودن امکانات انجام این تحقیق تشکر و قدردانی

بازههای زمانی مختلف در ارقام مختلف ،آنزیم

میگردد.
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Abstract

Background and Objectives
Bacterial leaf blight of rice, caused by Xanthomonas oryzae pv. Oryzae, is a destructive
bacterial disease of rice in growing regions of this plant worldwide. Although the application
of chemicals significantly reduces plant diseases, planting resistant cultivars remains the
most effective strategy to control crop diseases. This study aims to evaluate the resistance of
four rice cultivars Hashemi, Lenjan, Firuzan and Gilane to bacterial blight, under growth
chamber conditions.
Materials and Methods
The population growth and symptom development were monitored after introduction of bacterial
suspensions (107 cfu ml–1) into leaf intercellular spaces. In this investigation, the effects of
Xanthomonas oryzae pv. oryzae stress on the activity of superoxide dismutase, catalase and
peroxidase in different rice leaves were evaluated. Antioxidant assays were performed with leaf
samples collected on 4th day after infection (4th DAI), 8th DAI and 12th DAI.
Results
After infiltration of different cultivars with the bacterium, the highest populations were detected
in Hashemi cultivar, followed by Gilane and Firuzan cultivars 14 and 16 days after infiltration.
At 12th DAI, the higher peroxidase activity was observed in Lenjan cultivar. At 12th DAI, the
activity of superoxide dismutase was increased 33.3, 23.5, 15.5 and 33.3 percent, respectively, in
Lenjan, Gilane, Hashemi and Firuzan cultivars compared to the control.
Discussion
The present study showed that based on the population dynamics of Xanthomonas oryzae pv.
oryzae in different rice leaves, pathogenicity (percentage of necrotic area per leaf) and
antioxidant activity, Hashemi was the most susceptible cultivar and Lenjan was the most
resistant cultivar to bacterial blight.
Keywords: Rice, Bacterial blight, Resistant cultivars, Enzyme

