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 علیه سوختگی غالف برنج Piriformospora indicaالقاء مقاومت توسط 

 
 ، پریسا طاهریزهره نسیمی

 
 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 nasimi@gmail.comz.  
 

قارچي اين  شود و بعد از بالست برنج مهمترين بيماريايجاد مي Rhizoctonia solani AGI- IAغالف برنج توسط بيماري سوختگي
شود. به يابد و در نهايت منجر به مرگ گياه ميهاي حاصل از اين بيماري به سرعت در گياه گسترش ميگياه در سراسر جهان است. لکه

يي بيمارگر در بقاي طوالني در خاک و پائين بودن سطح مقاومت ذاتي در ارقام ي ميزباني وسيع، توانادليل تنوع ژنتيکي زيادِ بيمارگر، دامنه
تواند ي مقاومت براي مديريت اين بيماري ميبرنج، کنترل بيماري باليت غالف برنج دشوار است. به همين دليل استفاده از عوامل القاکننده

در مقايسه با گياهان عاري از  Piriformospora indicaاي اندوفيت نظير هزني شده با قارچکه گياهان مايهمفيد باشد. با توجه به اين
در برنج  P. indicaتر هستند، اين پژوهش با هدف بررسي امکان القاء مقاومت توسط هاي زنده و غيرزنده مقاوماندوفيت عليه استرس

هاي زني گياهچهليتر( براي مايهکالميدوسپور در ميلي 610)با غلظت  P. indicaانجام شد. سوسپانسون کالميدوسپورِ  R. solaniعليه 
هاي حاوي خاک استريل ها در سوسپانسيون کالميدوسپور فرو برده شد و سپس به گلداني گياهچهاي برنج استفاده شد. ريشهدو هفته

هاي خالل دندان زني شدند.مايه R. solaniاي با هاي چهار هفته، گياهچهP. indicaزني با منتقل شد. پس از گذشت دو هفته از مايه
-هاي مايهدنداني تلقيح استفاده شدند. خاللزميني دکستروز آگار به عنوان مايهدر محيط کشت سيب R. solaniزني شده با استريلِ مايه

-توسط رنگ 2O2H، تجمع هاي دفاعي گياهبه منظور بررسي پاسخ ي اصلي قرار داده شدند.ترين غالف برگ در پنجهزني شده در پائين

هايي مانند سوپراکسيددسموتاز و گاياکول پراکسيداز اکسيدانتهاي گياه رديابي شد و فعاليت آنتيآمينوبنزيدين درسلولدي -3، 3آميزي با 
ساعت  72و  48، 24، 6هاي زماني مختلف )و شاهد در بازه P. indica  ،R. solani ،P. indica-R. solaniزني شده بادر گياه مايه
هاي زيستي مانند رشد طولي و وزن گيري شد. آناليز آماريِ شاخصنانومتر اندازه 470و  560هاي زني( به ترتيب در طول موجپس از مايه

را  R. solani- P. indicaو  P. indicaزني شده با ي زيستي در گياهان مايه، افزايش قابل توجه تودهتر و خشکِ بخش هوايي و ريشه
ي برنج توسط نتايج اين مطالعه نشان داد که کلونيزاسيون ريشه داد.و گياهان شاهد نشان  R. solaniزني شده با در مقايسه با گياهان مايه

P. indica  منجر به افزايش رشد برنج، تاخير در فرايند آلودگيR. solani شود که مرتبط با و کاهش شدت بيماري باليت غالف مي
توان با باشد. با توجه به ضرورت کاهش استفاده از سموم شيميايي، ميو افزايش فعاليت سوپراکسيد دسموتاز مي 2O2Hکاهش توليد 

 سوختگي غالف را افزايش داد.  ي برنج، سطح توليد محصول و مقاومت به بيماريدر خزانه P. indicaاستفاده از 

 

 .ي مقاومتت، عوامل القاکنندهاندوفي اکسيدانت،هاي آنتيآنزيم های کلیدی:واژه

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

