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چکیده
 با.در این تحقیق اثر سودومونادهای فلورسنت القاءکنندة مقاومت سیستمیک در کنترل بیماری باکتریایی نواری برگ گندم بررسی شد
chrome (  آگارCAS  محیط کشت،توجه به اهمیت سیدروفور (سیدروفور) تولیدشده توسط این باکتریها در القای مقاومت سیستمیک

 جدایه که از گندمزار مختلف استانهای200  از بین.) برای غربال باکتریهایی با بیشترین توان تولید سیدروفور استفاده شدندazurol S
 میلیمتر روی15  جدایه توانایی باالیی در تولید سیدروفور داشتند و هالهای با قطر بیش از37 ،شمالغرب کشور جداسازی شدند
 این جدایهها با آزمون تولید اتیلن بررسی شدند تا جدایههایی که قابلیت القای مقاومت سیستمیک روی گندم. ایجاد کردندCAS محیط
Xanthomonas translucens pv. cerealis  از بین این جدایهها تنها چهار جدایه واکنشپذیری گیاه نسبت به.را دارند غربال شوند

 پیکومول بر میلیلیتر2 ( را افزایش دادند و غلظت اتیلن تولیدشده در قطعههای برگی گیاهان تیمارشده با این جدایهها بیش ازXTC)
 میتواند58A  تأثیر این جدایهها روی بیماری نواری برگ گندم در شرایط اتاقک کشت بررسی و مشخص شد که تنها جدایة.هوا بود
 بررسی تغییرپذیری آنزیمی بوتههای تیمارشده با این جدایه در طول فرآیند بیماریزایی.بهصورت معنیداری این بیماری را کاهش دهد
)PAL( ) و فنیل آالنین آمونیالیازPO( نشان داد که حضور این جدایه در ریشههای گندم تأثیری بر میزان فعالیت آنزیمهای پراکسیداز
. اما پس از مایهزنی بیمارگر فعالیت هر دو آنزیم افزایش پیدا کرد،در بخش هوایی آن ندارد
. گندم، سودومونادهای فلورسنت، زانتوموناس، اتیلن:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this study, the effects of systemic resistance inducing fluorescent pseudomonads on wheat bacterial leaf streak was
investigated. According to the importance of produced siderophore by this kind of bacteria in the induction of
systemic resistance, CAS agar medium was used for screening of the isolates with the highest potential for
siderophore production. From the 200 isolates that isolated from North West part of Iran, 37 could produce a large
amount of siderophore and the diameter of hallo zones produced by these isolates on CAS medium agar was more
than 15 mm. Ethylene production bioassay was used for screening the isolates with the potential for induction of
systemic resistance in wheat. Among these isolates, only four increased the plant reaction potential against XTC and
concentration of ethylene produced by leaf pieces of plants treated by these isolates was more than 2 pmol/ml air. The
effect of selected isolates on bacterial leaf streak of wheat in growth chamber was investigated and it was found that
only 58A can significantly decrease this disease. Investigation of the enzymatic changes of plant treated by this
isolate during pathogenicity process showed that the presence of this bacterium on the wheat roots did not have any
effect on peroxidase (PO) and phenylalanine ammonia lyase (PAL) activity in foliage, but after inoculation of the
pathogen, the activity of both of them was increased.
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مقدمه
بیماری باکتریایی نواری برگ گندم و جو یکی از
مهمترین بیماریهای بذر زاد گندم و جو در مناطق گرم
و مرطوب است که توسط پاتووارهای مختلفی از باکتری
) (Xanthomonas translucensایجاد میشود .این
بیماری امروزه بهعنوان یکی از مهمترین بیماریهای بذر
زاد گندم و جو به شمار آمده و آسیب و زیان زیادی به
این گیاهان وارد میسازد ( Forster 1982; Forster et al.,
 .)1986در ایران برای نخستین بار ،نشانههای نواری
باکتریایی برگ ،در بهار  1983در برخی از کشتزارهای
استان کرمان (جنوب شرقی ایران) مشاهده شد و پس از
آن در برخی از سالها بهصورت همهگیری (اپیدمی)
درآمد .نشانههای این بیماری در ایران منحصر به برگ
بوده و هیچگونه نشانههای سیاهشدگی گلوم و گلومل
مشاهده نشده است ()Alizadeh & Rahimian, 1989
که دو پاتووار  X. translucens pv. cerealisو
 X. translucens pv. hordeiدر برخی از کشتزارهای
کرمان و سپس از اغلب استانهای ایران گزارش شده
است (.)Alizadeh & Rahimian, 1989
بسیاری از باکتریهای سودمند موجود در فراریشه
) (Rhizosphereمیتوانند رشد گیاه و سالمتی آن را
تحت تأثیر قرار دهند .کلوپر و اسکروج ( & Kloepper
 )Schroth, 1981برای نخستین بار اصطالح
ریزوباکتریهای محرک رشد گیاه ( )PGPRرا برای
این باکتریها به کار بردند .این باکتریهای سودمند
با سازوکار (مکانیسم)های مختلفی مانند تولید
هورمونهای گیاهی (،)Gaudin et al., 1994
سیدروفور (سیدروفور)ها ( )Burd et al., 2000و
حلکنندگی فسفات در خاک (،)Ryan et al., 2008
باعث افزایش رشد گیاه میشوند .از سوی دیگر با
سازوکارهای مختلفی همچون تولید پادزی
(آنتیبیوتیک)ها ،متابولیتهای فرار سمی و پرگنه
شدن (کلنیزاسیون) سریع فراریشه باعث کاهش
گسترش بیمارگرهای گیاهی میشوند ( & O’Sullivan
 .)O’Gara, 1992; Hass & Defago, 2005موارد
یادشده مربوط به تأثیر مستقیم این باکتریها روی
گیاه و بیمارگرهای مرتبط با ریشة آن است؛ اما

گزارشهایی هم وجود دارد که این باکتریها با داشتن
برخی متابولیتها و ویژگیهای ساختاری ،باعث القای
مقاومت سیستمیک (سیستمیک) در گیاه میشوند.
بدین ترتیب بهرغم اینکه در فراریشه فعالیت میکنند،
قادر به کاهش بیمارگرهای بخش هوایی گیاه هم
هستند ( .)Van loon et al., 1998چنین مقاومتی
علیه طیف گستردهای از بیمارگرها ایجاد میشود .برای
مثال پرگنه شدن ریشه  Arabidopsis thalianaتوسط
Pseudomonas
باکتری تحریککنندة مقاومت
 ،fluorescence WCS417rگیاه را از آلوده شدن
نسبت به بیمارگرهای مختلفی مانند باکتریهای برگی
 Pseudomonas syingae pv. tomatoو
،Xanthomonas campestris pv. armoraciae
بیمارگر خاک زاد  Fusarium oxysporumو بیمارگر
هوا زاد  Peronospora parasiticaمقاوم ساخت
( Pieterce et al., 1996; Ton et al., 2002; Van
.)Wees et al., 1997
محرک (الیسیتور)های مختلفی از ریزوباکترهای
سودمند گیاهی گزارش شدهاند که توسط گیاه ادراک
شده و منجر به ایجاد  ISRمیشوند که در بین آنها
سیدروفورها و متابولیتهای تحت تنظیم آهن نقش
ویژهای دارند ( Pieterse et al., 2014; Bakker et al.,
 .)2013بسته به نوع میزبان اهمیت این متابولیتها در
تحریک  ISRممکن است متفاوت باشد .برای مثال در
گیاه توتون شناسایی ترکیب سالیسیلیک اسید تولیدشده
توسط باکتری Pseudomonas aeroginosa 7NSK2
منجر به تحریک  ISRمیشود ()De Meyer et al., 1999
درصورتیکه در گیاه گوجهفرنگی شناسایی ترکیب
پایوسیانین و سیدروفور پایوچلین تولیدشده توسط این
باکتری بهعنوان مهمترین الیسیتورهای انگیزندة ISR
گزارش شده است ( .)Audenaert et al., 2002در بررسی
دیگری مشخص شد که در درخت انگور شناسایی
سالیسیلیک اسید ،پایوچلین و پایووردین تولید شده
توسط سویة (استرین)  7NSK2در تحریک  ISRنقش
دارد ( .)Verhagen et al., 2010القای مقاومت
سیستمیک در گیاه هویج علیه بیماری پژمردگی
فوزاریومی توسط استرین P. fluorescens WCS374
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به واسطة ادراک لیپوساکارید (،)Leeman et al., 1995a
سیدروفور ( )Leeman et al., 1995bو یک متابولیت
تحت تنظیم آهن ( )Leeman et al., 1995bصورت
میگیرد و سرانجام تحریک  ISRتوسط سویة P. putida
 WCS358روی گیاه آرابیدوپسیس توسط تاژک ،روی
گوجهفرنگی توسط سیدروفور و روی لوبیا توسط
سیدروفور صورت میگیرد (.)Meziane et al., 2005
با استفاده از جهش یافتههای آرابیدوپسیس که
پیامرسانی اسید جاسمونیک و اتیلن در آنها مختل
شده بود مشخص شد ،هورمونهایی مثل اتیلن و اسید
جاسمونیک تنظیمکنندههای کلیدی در سامانة ایمنی
گیاه و از جمله  ISRناشی از ریزوباکترهای سودمند
گیاهی به شمار میآیند ( ;Pieterse et al., 2014
 .)Bakker et al., 2013در بررسیهایی که روی
گیاهانی مانند گوجهفرنگی و برنج صورت گرفته بود
نیز نتایج همانندی به دست آمد ( Vleesschauwer et
 .)al., 2008; Yaz et al., 2002حضور ریزوباکتریهای
القاءکنندة  ISRدر ریزوسفر گیاه منجر به افزایش
تولید اتیلن در گیاه نمیشود بلکه باعث آماده شدن
گیاه ( )Primingمیشود که بیدرنگ پس از حمله
پاتوژن اتیلن بیشتری نسبت به حالت عادی تولید کند
(.)Hase et al., 2003; Pieterse et al., 2000
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر
سودومونادهای فلورسنت تولیدکنندة سیدروفور
جداشده از ریشة گندم در القای مقاومت سیستمیک
علیه بیماری نواری برگ گندم با عامل Xanthomonas
 translucens pv. cerealisاست.
مواد و روشها
تهیة بیمارگر

در این پژوهش از باکتری بیمارگر ()XTC
 Xanthomonas translucens pv. cerealisسویة
 Gen1استفاده شد که از کلکسیون باکتریهای مرکز
تحقیقاتی بیولوژی مولکولی گیاه آلمان ( Center for
 )plant molecular biologyدریافت شد.
تهیة جدایههای آنتاگونیست

در خرداد سال  1390حدود  87نمونة گیاهی و خاکی
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از کشتزارهای مختلف استانهای شمال غرب
(استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و
اردبیل) کشور گردآوری شد .نمونههای گیاهی و خاک
برداشتشده از کشتزارهای درون کیسه فریزر قرار
داده شدند و بیدرنگ به آزمایشگاه منتقل و مراحل
جداسازی انجام گرفت.
برای جداسازی باکتریها از خاک 10 ،گرم از
خاک هر نمونه بهصورت جداگانه به درون ارلنهای
 250میلیلیتری حاوی  100میلیلیتر محلول کلرید
سدیم  0/8درصد (حاوی  100میکرولیتر Tween 20
به ازای هر لیتر) استریل ریخته شد .رقتهای مختلف
به تدریج رقیقشده بهطور سریال در لولههای آزمایش
حاوی  9میلیلیتر محلول کلرید سدیم تهیه شدند و از
رقتهای دو و سه به میزان  100میکرولیتر روی
محیط کینگ بیتغییر یافته (King’s Medium B-
 )KMB+++با میلة شیشهای  Lشکل پخش شدند.
محیط کشت  KMB+++که ویژگی انتخابی بسیار باالیی
در جداسازی سودومونادهای فلورسنت دارد با
آنتیبیوتیکهای آمپیسیلین ( 100میکروگرم بر
میلیلیتر) کلرامفنیکل ( 10میکروگرم بر میلیلیتر) و
سیکلوهگزیمید ( 200میکروگرم بر میلیلیتر) همراه شده
بود ( .)Simon & Ridge, 1974پس از  48ساعت
نگهداری در  25درجة سلسیوس ،پرگنههای تولیدشده
که از نظر شکل و رنگ تفاوت داشتند خالصسازی شدند.
برای جداسازی باکتریها از ریشه ،قطعههایی از
ریشة گیاهان سالم و آلوده پس از گردآوری به آزمایشگاه
منتقل شد .پس از شستشو زیر جریان آب ،ریشة هر
نمونه بهصورت جداگانه تکهتکه شد و  1گرم از قطعههای
ریزشده به درون ارلن حاوی  100میلیلیتر محلول کلرید
سدیم  0/8درصد استریل ریخته و به مدت سی دقیقه با
دور  120دور در دقیقه به هم زده شد .رقتهای مختلف
بهطور سریال در  9میلیلیتر محلول کلرید سدیم استریل
تهیه شد و از رقتهای دوم و سوم به میزان 100
میکرولیتر روی محیط  KMB+++با میلة شیشهای L
شکل پخش شدند و پس از  48ساعت نگهداری در 25
درجة سلسیوس ،پرگنههای تولیدشده که از نظر شکل و
رنگ تفاوت داشتند خالصسازی شدند (Fallahzadeh-
.)Mamaghani et al., 2009
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اندازهگیری تولید سیدروفور به روش CAS agar

در این بررسی از روش الکساندر و زوبرر (
 )& Zuberer, 1991استفاده شد .محیط  -CASآگار از
چهار محلول که هرکدام بهصورت جداگانهای استریل
شدند تهیه شد.
Alexander

محلول معرف ( Fe-CASمحلول )1

این محلول از اختالط  10میلیلیتر 1 FeCl3-6H2O
میلیموالر (در اسیدکلریدریک  10میلیموالر) با 50
میلیلیتر محلول  1/21( CASمیلیگرم در لیتر) تهیه
شد .محلول ارغوانی تیرة بهدستآمده بهآرامی و همراه
با تکان دادن پیوسته به  40میلیلیتر محلول
Hexadecyltrimethyl-amonium
( HDTMA
 1/82( )bromideمیلیگرم در لیتر) اضافه شد .محلول
حاصل که رنگ آبی تیره داشت اتوکالو شده و در
دمای محیط تا  50درجة سلسیوس سرد شد .این
محلول باید بهصورت تازه تهیه میشد.
محلول بافر (محلول )2

محلول شمارة  2با حل کردن  30/24گرم بافر
در  750میلیلیتر محلول نمکی حاوی  0/3گرم
 0/5 ،KH2PO4گرم  NaClو  1/0گرم  NH4Clتهیه
شد و  pHآن با 50 KOHدرصد به  6/8رسانده شد.
پیش از اتوکالو ،به محلول باال  15گرم آگار اضافه و با
افزودن آب مقطر حجم آن به  800میلیلیتر رسید.
پس از اتوکالو تا  50درجة سلسیوس سرد شد.
PIPES

محلول غذائی (محلول )3

حاوی  2گرم گلوکز 2 ،گرم مانیتول 493 ،میلیگرم
 11 ،MgSO4. 7H20میلیگرم  1/17 ،CaCl2میلیگرم
 1/4 ،MnSO4.H2Oمیلیگرم  0/04 ،H3BO3میلیگرم
 1/2 ،CuSO4.5H2Oمیلیگرم  ZnSO4. 7H2Oو 1/0
میلیگرم  Na2MoO4. 2 H2Oاست .این محلول نیز
بهصورت جداگانه اتوکالو و سرد شد.
محلول کازامینو اسید (محلول )4

میزان  3گرم کازامینو اسید به  30میلیلیتر آب مقطر
اضافه شد .این محلول با استفاده از دستگاه میلیپور از

فیلتر  0/2میکرون عبور داده شد تا استریل شد.
در آغاز محلول چهار و آنگاه محلول سه به محلول
بافر اضافه شد .در آخر محلول معرف بهآرامی و با هم
زدن کافی اضافه شد و در پتریدیشهای 9
سانتیمتری توزیع شد .برای مایهزنی این محیطها5 ،
میکرولیتر سوسپانسیون ،از کشت  24ساعتة باکتریها
بهصورت قطرهگذاری استفاده شد.
تولید سیدروفور باعث جدا شدن آهن از CAS
میشود که نتیجة آن تولید یک هالة نارنجیرنگ اطراف
پرگنة (کلنی) باکتری است .قطر این هاله در سه روز
متوالی ثبت و میانگین سه روز نیز محاسبه شد.
آزمونهای افتراقی برای تشخیص جنس جدایههای
آنتاگونیست

واکنش گرم در پتاس  3درصد به روش ساسلو
( ،)Suslow et al., 1982آزمون رشد هوازی و
بیهوازی به روش هاف و والیف سن ( & Hugh
 ،)Leifson, 1953تولید رنگدانة فلورسنت روی محیط
کینگ ب ( ،)King, 1954رشد روی محیط D-1 Agar
( ،)Kado & Heskett, 1970تولید پرگنههای زرد یا
نارنجی روی محیط  YDC, NAGو به روش شاد و
همکاران انجام شد (.)Schaad et al., 2001
آزمونهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی برای شناسایی
گونة سودوموناسهای فلورسنت

تولید رنگدانة فلورسنت روی محیط کینگ ب و تولید
رنگدانة آبی ( )Pyocyaninروی محیط کینگ آ
( )King, 1954انجام شد .برای آزمون باال حساسیت
( )HRسوسپانسیونی با غلظت  108میلیلیتر تهیه و
زیر بشرة توتون تزریق شد ( .)Klement, 1963آزمون
اکسیداز به روش کواکس ( ،)Kovacs, 1956آزمون
لهانیدن سیبزمینی بنا بر روش فهی (،)Fahy, 1983
تولید لوان ،هیدرولیز ژالتین و نشاسته و استفاده از
منابع کربنی با استفاده از محیط پایة آیر و همکاران
( ،)Ayer et al., 1919احیای نیترات ،آزمون بیشترین
و کمترین دمای رشد در محیط  yeast extractبه
روش شاد و همکاران انجام شد ( Schaad et al.,
.)2001
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تهیة سوسپانسیون یاختهای باکتریهای آنتاگونیست و
بیمارگر

برای تهیة سوسپانسیون یاختهای باکتریهای
آنتاگونیست در آغاز باکتریها از فریزر  -80روی
محیط کشت کینگ بی آگار منتقل شدند و پس از 48
ساعت پرگنههای ظاهرشده به محیط کشت کینگ بی
مایع در ارلن منتقل شدند .ارلنها در شیکری اتاقک
رشد (شیکر انکوباتور) با چرخش  180دور بر دقیقه و
دمای  24درجة سلسیوس قرار داده شدند و پس از
 24ساعت باکتریهای رشد یافته با استفاده از
سانتریفیوژ از محیط کشت جدا شدند .رسوب
باکتریایی بهدستآمده یکبار با کلرید منیزیم 10
میلیموالر شسته شدند و سپس دوباره در کلرید منیزیم
 10میلیموالر تعلیق و جمعیت آنها با استفاده از
اسپکتروفتومتر با طولموج  600نانومتر تنظیم شد
(.)Fallahzadeh-Mamaghani et al., 2009
تهیة باکتری بیمارگر به روش همانند باال به انجام
رسید با این تفاوت که برای این باکتری از محیط
کشت  LBاستفاده شد و زمان نگهداری (انکوباسیون)
روی  LBآگار سه روز بود (Fallahzadeh-
.)Mamaghani et al., 2009
غربال باکتریهای آنتاگونیست القاءکنندة مقاومت
سیستمیک

برای غربال باکتریهای آنتاگونیست با قابلیت القای
مقاومت سیستمیک از روشی که بر پایة اندازهگیری
اتیلن تولیدشده از گیاه است استفاده شد ( Felix et
 .)al., 1999ابداع این روش غربالگری بر پایة یافتههای
بررسیهای پیشین صورت گرفت که در آنها نشان
داده شده بود که تیمار گیاه با سودومونادهای
فلورسنت تأثیری روی میزان ساخت (سنتز) اتیلن در
آنها نمیگذارد اما در صورت القاء شدن  ISRتوسط
این باکتریها ،تولید اتیلن پس از ایجاد عفونت توسط
بیمارگرها در برگهای گیاه افزایش مییابد ( Felix et
.al., 1999; Hase et al., 2003; Pieterce et al.,
 .)2000برای این آزمایش در آغاز بذرهای گندم
زمستانة رقم فورنو ( )Fornoبه مدت سه دقیقه با
محلول  5درصد هیپوکلرید سدیم ضدعفونی شدند و
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چهار بار با آب مقطر استریل شستشو داده شدند.
سپس در گلدانهای ( 5 × 5سانتیمتر) حاوی خاک
Gebrüder Patzer, Sinntal-Jossa, ( GS90
 )Germanyبا نسبت ورمیکولیت  21:5استریل شده
کاشته شدند .گلدانها در سینی قرار داده شده و پس
از آبیاری با سینی به اتاقک رشد با دمای  22درجة
سلسیوس و با روشنایی  14ساعته (شدت نوری 70
 )μE/m2/sمنتقل شدند .پس از گذشت دو هفته خاک
گلدانها با  5میلیلیتر از دروایة جدایههای مختلف
باکتریهای آنتاگونیست در محلول کلرید منیزیم 10
میلیموالر (با جمعیت  108یاخته بر میلیلیتر) و یا با
 5میلیلیتر محلول کلرید منیزیم  10میلیموالر
(بهعنوان شاهد منفی) مایهزنی شدند و دوباره در
همان شرایط رشدی در اتاقک کشت قرار داده شدند.
پس از گذشت سه روز قطعههایی بهاندازة 0/5
میلیمتر در  0/5میلیمتر از برگهای گندمها
تهیهشده و پس از نگهداری آنها در آب دیونیزه به
مدت شش ساعت به لولههای آزمایش کوچکی که
حاوی  0/5میلیلیتر از سوسپانسیون باکتری ( XTCبا
جمعیت  106یاخته بر میلیلیتر) بودند منتقل شدند.
در لولهها با درپوش پالستیکی پوشانده شده و به مدت
سه ساعت روی شیکر قرار داده شدند .پس از گذشت
سه ساعت  1میلیلیتر از هوای درون لولههای آزمایش
با سرنگ برداشت و به دستگاه کروماتوگرافی گازی
(GC-14A Shimadzu, Al2O3-column and flame-
 )ionization detectorتزریق شد و میزان اتیلن
تولیدشده برحسب پیکومول بر میلیلیتر هوا
اندازهگیری شد.
بررسی جدایههای برتر ازلحاظ تأثیر بر ایجاد آلودگی
توسط باکتری نواری برگ گندم

در آغاز بذرهای گندم به روش توضیح داده شده در
باال کشت و پس از گذشت دو هفته با باکتریهای
آنتاگونیست منتخب مایهزنی شدند .برای مایهزنی با
بیمارگر ،در آغاز گیاهان گندم بهدستآمده به مدت
یک شب در شرایط رطوبت اشباع قرار داده شدند و در
روز بعد با سوسپانسیون باکتری  109( XTCیاخته بر
میلیلیتر) که حاوی  0/02درصد  Tween 20بود
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اسپری شدند تا سطح برگها بهطورکامل با دروایة
باکتری پوشیده شوند .بیدرنگ پس از مایهزنی شمار
الزم از گلدانها برای تعیین جمعیت اولیة باکتریهای
واردشده به برگها کنار گذاشته و دیگر گلدانها
دوباره در شرایط رطوبت اشباع و در اتاقک کشت قرار
داده شدند .الزم به توضیح است که برای تأمین
رطوبت اشباع سینی حاوی گلدانها آبیاری شد و با
درب ویژة شفاف پوشانده شد .برای تعیین میزان
مقاومت گیاهان نسبت به باکتری بیمارگر جمعیت
باکتری پس از گذشت دو و چهار روز پس از مایهزنی
بررسی شد .برای هر بار تعیین جمعیت چهار گلدان و
از هر گلدان دو برگ استفاده شد .از هر برگ دو قطعه
بهاندازة  0/5سانتیمتر در  0/5سانتیمتر با چوب
پنبهبر ( )Cork borerتهیه شد و پس از ضدعفونی در
الکل  70درصد برای انجام چندبار رقیقسازی (سری
رقت) از پلیتهای  96چاهکی استفاده و برای انتقال
سوسپانسیونها بین چاهکها از پیپت چند کاناله
( )Multichannel pipetteاستفاده شد .افزون بر این پس
از گذشت شش روز از زمان مایهزنی بیمارگر نشانههای
ظاهرشده بررسی و با دوربین عکسبرداری شد.
بررسیهای فعالیت آنزیمی بوتههای تیمارشده با
باکتریهای آنتاگونیست در طول فرآیند بیماریزایی

در بررسی اثر جدایههای انتخابشده روی بیماری
باکتریایی نواری برگ گندم مشخص شد که یکی از
جدایهها قادر به کاهش بیماری از راه القای مقاومت
سیستمیک در گیاه است .برای بررسی بیشتر اثر این
باکتری بر فیزیولوژی گیاه ،تغییر آنزیمهای پراکسیداز
( )POو فنیل آالنین آمونیالیاز ( )PALدر هنگام
مایهزنی بیمارگر و پسازآن در گیاه بررسی شد .شرایط
کشت و چگونگی مایهزنی گیاهان با باکتری
آنتاگونیست و بیمارگر همانند روشهای شرح داده
شده در باال به انجام رسید .نمونهبرداری در سه نقطة
زمانی و تا  48ساعت انجام گرفت و از هنگام مایهزنی
بیمارگر آغاز شد .برای هر نقطة زمانی و برای هر تیمار
چهار تکرار در نظر گرفته شد .هر تکرار شامل  0/1گرم
بخش هوایی دو گیاه از یک گلدان بود .آزمایش در
قالب طرح کرتهای کامل تصادفی انجام گرفت.

استخراج عصارة گیاهی

 0/1گرم از برگهای گردآوریشده از بوتهها به همراه
 1میلیلیتر بافر فسفات  0/1موالر با دمای  4درجة
سلسیوس در هاون چینی قرار داده شده و عصارهگیری
شدند .پیش از عصاره گیری هاونها به مدت یک شب
در دمای  -20سرد شده بودند .عصارة بهدستآمده در
درون ویالهای  1/5میلیلیتری ریخته شد و در دمای
 4درجة سلسیوس و با دور  12000سانتریفیوژ شدند
و مایع رویی حاصل تا زمان بررسیهای آنزیمی در
دمای  -20نگهداری شدند.
اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم PO

اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم  POبر پایة روش
 (2007) Anad et al.و با کمی تغییر انجام گرفت.
بدین ترتیب که  100میکرولیتر از عصارة آنزیمی
استخراجشده درون کووت ریخته و با  1/5میلیلیتر
محلول  0/05موالر پیروگالل ( )Pyrogallolمخلوط
شد .آنگاه پس از قرار دادن کووت در جایگاه خود در
دستگاه اسپکتروفوتومتر )(PG instruments T70+
 0/5میلیلیتر محلول 1درصد پراکسید هیدروژن درون
کووت ریخته شد و بیدرنگ محفظة دستگاه بسته شد
و جذب محلول در طولموج  420نانومتر به مدت یک
دقیقه خوانده شد و میزان فعالیت آنزیمی بر پایة
( ∆420nmشیب منحنی خطی) بر دقیقه بر میزان
وزنتر برگ محاسبه شد.
اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم PAL

اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم  PALبر پایة روش
 (2007) Anad et al.و با کمی تغییر صورت گرفت.
 100میکرولیتر از عصارة استخراج شده900 ،
میکرولیتر بافر  50میلیموالر  (pH 8.8) tris HClو
450میکرولیتر 1 L-phenylalanineمیلیموالر مخلوط
شدند و به مدت یک ساعت در دمای  37درجة
سلسیوس نگه داشته شدند .سپس واکنش با افزودن
اسید کلریدریک  2نرمال متوقف شد؛ و غلظت ترنس
سینامیک اسید بر پایة منحنی استاندارد این ماده در
بافر تریس محاسبه شد .میزان فعالیت آنزیمی بر پایة
نانو مولهای تولیدشدة ترنس سینامیک اسید بر دقیقه
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بر وزنتر برگ محاسبه شد .میزان سینامیک اسید
تولیدشده بر پایة منحنی استاندارد بهدستآمده از
غلظتهای  1 ،0/8 ،0/6 ،0/4 ،0/2 ،0/1 ،0میکروگرم
بر میلیلیتر بافر تریس  500میلی مول و با 8/8 pH
محاسبه شد.
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سودومونادهای فلورسنت نیز ویژگی بازدارندگی دارد و
بخشی از جمعیت موجود روی این محیط قابل ردیابی
نیستند.
غربال جدایههای باکتری آنتاگونیست بر پایة تولید
سیدروفور

نتایج
جداسازی و خالصسازی باکتریها از خاک و ریشه

در این بررسی در مجموع  200جدایة باکتریایی از
خاک و ریشة گیاهان مختلف کشتزارهای استانهای
آذربایجان شرقی ،غربی و اردبیل جداسازی و
خالصسازی شد .هر دو محیط  S1و  KBویژگی
انتخابی باالیی در جداسازی سودومونادهای فلورسنت
داشتند و تا حدودی همة پرگنههای ظاهرشده روی
این دو محیط در زیر نور  UVویژگی فلورسنت از خود
نشان دادند .بااینوجود شمار پرگنههایی که روی
محیط  KBظاهر شدند بسیار بیشتر از محیط  S1بود؛
بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که  S1روی

جدایههای بهدستآمده با استفاده از محیط
غربال شدند تا جدایههایی با بیشترین میزان تولید
سیدروفور تعیین شود .از بین  200جدایة مورد بررسی
تنها  15جدایه قادر به ایجاد هاله نبودند 48 .عدد از
آنها یا قادر به ایجاد هاله نبودند و یا قطر هالة
تولیدشده توسط آنها کمتر از  5میلیمتر بود50 .
عدد از این جدایهها هالهای با قطر  10-5و  50عدد
دیگر هالههایی با اندازة  15-10میلیمتر ایجاد کردند.
بیشترین اندازة هالة ایجاد شده توسط  37عدد از
جدایهها ایجاد شد که محل گردآوری آنها در جدول
 1آورده شده است که هالهای با اندازة  15تا 20
میلیمتر ایجاد کردند.
CAS

جدول  .1جدایههای آنتاگونیست تولیدکنندة سیدروفور برتر و مناطق گردآوری آنها
Table 1. The list of superior siderophore producing antagonistic isolates and their origin
)Maragheh-Hashtrood road (serajoo
Sain defile
Shaheendedj
Ajabshir
Sarab
)Shabstar (Shend Abad
20 km Maragheh-Hashtrood road
)Azarshahr (Gheshlagh
)Azarshahr (Gheshlagh
Qouri Gol
Qouri Gol
)Orumia (Tümtar
)Azarshahr (Gheshlagh
Orumia
Mamaghan
Orumia
Basmenj
Duzduzan
Orumia
)Maragheh (Mardagh
)Maragheh (Mardagh
Ajabshir
Hashtrood-Bostan Abad road
)Maragheh (Mardagh
)Marand (Yam
Hashtrood-Bostan Abad road
)Marand (Yam
Duzduzan
Bostan Abad
Govgan
Govgan
)Maragheh (Mardagh
)Azarshahr (Afgham
Sarab
Basmenj
Shaheendedj
)Marand (Yam

Wheat
Wheat
Wheat
Potato
Wheat
Cucumber
Wheat
Barley
Tomato
Green pea
Green pea
Tomato
Squash
Beans
Cucumber
Potato
Squash
Wheat
Cucumber
Cucumber
Cucumber
Wheat
Wheat
Agropiron
Wild Barley
Wheat
Wheat
Squash
Alfalfa
Onion
Sunflower
Alfalfa
Alfalfa
Barley
Cucumber
Wheat
Wheat

9B
31B
58A
36A
33B
50A
3B
60B
63C
23A
23C
85C
69B
82B
19C
78B
6C
26C
85B
41B
41A
39B
7A
37B
46B
11B
43B
29B
21B
64B
62A
14A
61B
28A
17A
59C
47A
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تحقیق پاسخدهی قطعههای برگی بهدستآمده از
گندمهای تیمارشده با باکتریهای آنتاگونیست پس از
قرارگیری درون آب و همچنین دروایة یاختههای
 ،XTCبا استفاده از آزمون تولید اتیلن بررسی شد.
میزان اتیلن تولیدشده از هیچکدام از تیمارهایی که در
آب دیونیزه قرار داده شده بودند تفاوت معنیداری
نشان ندادند و میزان آن در همة تیمارها کمتر از 0/5
پیکومول در میلیلیتر هوا بود (شکل  .)1درصورتیکه
میزان اتیلن تولیدشده توسط قطعههای برگی
بهدستآمده از همة تیمارها (از جمله گیاهان شاهد
تیمارنشده با باکتری آنتاگونیست) پس از قرارگیری در
دروایة یاختهای باکتری بیمارگر بیش از  0/5پیکومول بر
میلیلیتر بود .بااینحال بیشتر تیمارها تفاوت قابلتوجهی
نشان ندادند مگر در مورد چهار جدایة 47A ،58A ،31B
و  9Bکه میزان تولید اتیلن در مورد این تیمارها بیش از
 2پیکومول بر میلیلیتر بود (شکل.)1

آزمونهای افتراقی برای تشخیص جنس جدایههای
آنتاگونیست

جدایههای غربالشده که بیشترین میزان تولید
سیدروفور را از خود نشان دادند برای تعیین جنس
بررسی شدند .همة این جدایهها گرم منفی و با رشد
هوازی بودند و همة آنها روی محیط  KBرنگدانة
فلورسنت تولید کردند .هیچکدام از جدایههای مورد
بررسی قادر به تولید پرگنة زرد یا نارنجی روی محیط
 YDCو  NAGنبودند .با توجه به این مشاهدهها
میتوان گفت که همة این جدایهها متعلق به جنس
 Pseudomonasهستند (.)Schaad et al., 2001
غربال باکتریهای آنتاگونیست القاءکنندة مقاومت
سیستمیک

برای غربال باکتریهایی با قابلیت القاء مقاومت
سیستمیک از آزمون تولید اتیلن استفاده شد .در این
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شکل  .1غربال باکتریهای آنتاگونیست القاءکنندة مقاومت سیستمیک با آزمون تولید اتیلن .قطعههایی از برگهای گندمهای دو
هفتهای که با سودومونادهای فلورسنت پیش تیمار شده بودند به درون  0.5میلیلیتر آب مقطر دیونیزه و یا دروایة باکتری XTC
( 106یاخته بر میلیمتر) در لولههای آزمایش کوچک منتقل شدند و پس از انکوباسیون این لولهها روی شیکر به مدت سه ساعت،
غلظت اتیلن تولیدشده در آنها اندازهگیری شد .برای محاسبة ستونها و نوار خطاها از سه تکرار مختلف استفاده شد.
Figure 1. Screening of systemic resistance inducing antagonistic bacteria by ethylene production bioassay. Leaf
pieces from two weeks old Pseudomonas spp. treated wheat plants were transferred to 0.5 ml deionized water or XCT
suspension (106 cell per ml) in small glass tubes and after incubation on shaker for 3 h, concentration of produced
ethylene was measured. The bars and error bars show means and SD of three replicates, respectively.

ویژگیهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی جدایههای
سودوموناس فلورسنت

ویژگیهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی جدایههای

 58A ،31Bو  47Aبا گونة  P. fluorescensبایوار
همخوانی داشت .جدایة  9Bبا گونة P. fluorescens
بایوار  Iهمخوانی داشت (جدول .)2
III

فالحزاده ممقانی و همکاران :غربال سودومونادهای فلورسنت بر پایة تولید سیدروفور و القای ...

جدول  .2ویژگیهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی جدایههای
سودوموناس فلورسنت
Table 2. Biochemical and physiological
characteristics of fluorescent pseudomonad isolates
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31B
47A
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58A
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Characteristics
Levan formation
Oxidase
Nitrate reduction
Potato rot
Arginine dehydrolase
Growth at 4°C
Growth at 41°C
Gelatin hydrolysis
Starch hydrolysis
Pyocyanin
HR
Utilization from
L- arabinose
D- galactose
Terihalose
Sorbitol
M- inositol
Sucrose
ß-alanin
Sodium tartarate
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تأثیر جدایههای برتر در کاهش آلودگی ناشی از
باکتری نواری برگ گندم

از بین چهار جدایة آنتاگونیست مورد استفاده تنها
یکی از آنها بهصورت معنیداری رشد بیمارگر درون
برگهای گندم را تحت تأثیر قرار داد .در گندمهای
تیمارشده با  58Aجمعیت باکتری بیمارگر  24ساعت
پس از مایهزنی به میزان حدود  160برابر نسبت به
شاهد تیمار نشده با باکتری آنتاگونیست کمتر بود
(شکل  .)2جمعیت باکتریها در زمان چهار روز پس از
مایهزنی نیز اندازهگیری شد و در این نقطة زمانی
جمعیت آن نسبت به زمان پیش افزایش نشان میداد
اما در این نقطة زمانی نیز جمعیت آن حدود 160
برابر کمتر از شاهد بود .منحنی رشد بیمارگر در
گیاهان تیمارشده با دیگر باکتریهای آنتاگونیست
کاهش معنیداری نسبت به شاهد نشان نداد (شکل.)2

شکل  .2تأثیر پیشتیمار گندم با باکتریهای آنتاگونیست بر منحنی رشد باکتری بیمارگر پس از  1 ،0و  4روز پس از تلقیح
بیمارگر .برای محاسبة منحنیها و نوار خطاها از هشت تکرار مختلف استفاده شد .نشانههای ستاره معنیدار بودن اختالف را نشان
میدهد (تعیینشده با آزمون .)p<0/05 ،t
Figure 2. Effect of wheat pretreatment with antagonistic bacteria on growth curve of the pathogenic bacteria after 0, 1
and 4 days post inoculation. Eight replicates were used for calculation of error bars. Asterisks indicate significant
differences (t-test, p<0.05).

افزون بر این ،پس از گذشت شش روز از هنگام
مایهزنی بیمارگر نشانههای بیماری بررسی شد.
نشانههای بیماری بهصورت آب سوختگیهایی کشیده
و نواری شکل ظاهر شد که تا حدی حالت زردی نیز

نشان میداد .در گیاهانی که با باکتری آنتاگونیست
 58Aپیش تیمار شده بودند ،در مقایسه با شاهد آلوده،
شمار نشانههای ظاهر شده کمتر بوده و اندازة آنها
کوچکتر بود (شکل .)3
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شکل  .3نشانههای بیماری نواری برگ گندم در شاهد آلوده ( ،)Aگیاهان پیشتیمار شده با جدایة  )B( 58Aو شاهد سالم ( .)Cعکس 6
روز پس از مایهزنی بیمارگر گرفته شده است.
Figure 3. Symptoms of wheat streak on infected control (A) pretreated plants with 58A isolate (B) and non infected
control (C). The photos were taken 6 days after inoculation with the pathogen.

مایهزنی بیمارگر ،گیاهان با باکتری آنتاگونیست (در تیمار
 )58Aتیمار شده بودند ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
تیمار گندم با این باکتری آنتاگونیست تأثیری در میزان
فعالیت آنزیم پراکسیداز ندارد .پس از مایهزنی گیاهان با
باکتری بیمارگر میزان فعالیت این آنزیم هم در گیاهان
تیمارشده با  58Aو هم در گیاهان شاهد افزایش
معنیداری نسبت به گیاهان شاهد سالم پیدا کرد و تا روز
چهارم نیز این اختالف معنیدار بود.

ارزیابیهای فعالیت آنزیمی بوتههای تیمارشده با
باکتریها در طول فرآیند بیماریزایی

یکی از مهمترین رویدادهایی که در نتیجة آلودگی
گیاه با بیمارگرهای گیاهی رخ میدهد تغییر آنزیمهای
دفاعی است.
میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در زمان مایهزنی
بیمارگر در همة تیمارها یکسان بود و اختالف معنیداری
نشان نداد (شکل  .)A 4با توجه به اینکه در زمان
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شکل  .4نگارة ارزیابی فعالیت آنزیمهای  POو  PALدر فرآیند بیماریزایی .بوتههای دو هفتهای گندم تیمارشده با باکتری آنتاگونیست
 58Aو یا بدون تیمار با این باکتری ( )CXبا باکتری بیمارگر  XTCمایهزنی شدند و در زمانهای  0تا  4روز پس از مایهزنی نمونهبرداری
شدند تا میزان فعالیت آنزیمهای  )A( POو  )B( PALدر آنها تعیین شود .برای محاسبة منحنیها و نوار خطاها ( )error barsاز چهار
تکرار مختلف استفاده شد .عالمتهای ستاره معنیدار بودن اختالف را نشان میدهد (تعیینشده با آزمون .)p<0/05 ،t
Figure 4. Assessment of PO and PAL activity during pathogenicity process. Non-treated or treated two weeks old
wheat plants with antagonistic bacterium 58A were inoculated with pathogenic bacterium XTC and sampled at 0 till 4
days after inoculation to survey of PO (A) and PAL (B) activity. Means and error bars were calculated from 4
different replicates. Asterisks indicate significant differences (t-test, p<0.05).
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میزان فعالیت آنزیم  PALنیز در زمان مایهزنی
گیاهان با بیمارگر تفاوت معنیداری نشان نداد و
حضور باکتری  58Aروی ریشههای گیاه اثر معنیداری
روی فعالیت این آنزیم درون گیاه نداشت .میزان
فعالیت این آنزیم پس از گذشت  24ساعت از مایهزنی
بیمارگر بهصورت ناچیزی افزایش نشان داد و در روز
دوم به بیشترین میزان خود رسید بهطوریکه در مورد
گیاهان تیمارشده با  58Aمیزان سینامیک اسید
تولیدشده  51/85نانومول بر دقیقه بر وزنتر گیاه بود
(شکل  .)B-4این میزان فعالیت بهصورت معنیداری
بیشتر از گیاهانی است که تنها با بیمارگر تیمار شده
بودند.
بحث
در این بررسی سودومونادهای فلورسنت مختلفی از
کشتزارهای گندم و دیگر گیاهان زراعی استانهای
شمال غرب کشور جداسازی و غربال شد تا سویههایی
با قابلیت القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری نواری
برگ گندم معرفی شوند .استفاده از محیط کشت ،S1
ابزار بسیار کارآمدی برای غربال سودوموناسهای
فلورسنت فراهم کرد .ویژگی انتخابی این محیط به
دلیل محدود بودن میزان آهن و غلظت باالی
گلیسرول و سوکروز آن است .افزون بر این وجود
ترکیبهای دیگری مانند سدیم الئوریل سارکوزین (که
نسبت به باکتریهای گرم مثبت ویژگی بازدارندگی
دارد) و تریمتوپریم (آنتیبیوتیک محدودکنندة رشد
سودوموناسهای غیر فلورسنت) ویژگی انتخابی آن را
باال میبرد ( .)Gould et al., 1985محیط کینگ
بیمورد استفادة حاوی آنتیبیوتیکهای آمپیسیلین و
کلرامفنیکل بود که این محیط نیز ویژگی انتخابی
بسیار خوبی در جداسازی این دسته از باکتریها
داشت .در هر دو نوع محیط مورد استفاده حدود 98
درصد پرگنههای ظاهر شده روی تشتکها ویژگی
فلورسانت از خود نشان دادند.
گزارشهای چندی نشان میدهند که سیدروفورهای
مختلف تولیدشده توسط سودومونادهای فلورسنت
نقش اساسی در ایجاد مقاومت القایی روی گیاهان
مختلف دارند ( ;Leeman, 1996; Ran et al., 2005
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.Meziane, 2005; Maurhofer et al., 1994; Ongena
.et al., 2002; Press et al., 2001; Mercado-Blanco
 .)et al., 2001; Audenaert et al., 2002بنابراین،
جدایههای بهدستآمده با استفاده از محیط کشت
 CASآگار غربال شدند تا جدایههایی با بیشترین توان
تولید سیدروفور انتخاب شوند ( & Alexander
 .)Zuberer, 1991استفاده از این محیط کشت غربال
جدایههایی با بیشترین میزان تولید سیدروفور را
امکانپذیر کرد و مشخص شد که از بین  200جدایة
 37عدد از آنها بیشترین میزان سیدروفور را تولید
میکنند.
غربال نهایی  37جدایة برتر بر پایة قابلیت آنها در
افزایش قابلیت پاسخدهی گیاه نسبت به  XTCانجام
گرفت .برای این کار از افزایش تولید اتیلن بهعنوان
نشانگر القای مقاومت سیستمیک استفاده شد .پایة این
روش بر مبنای بررسیهایی است که در آنها گیاهان
پیش تیمارشده با ریزوباکترهای القاءکنندة مقاومت
سیستمیک پس از تیمار با باکتری بیمارگر ،با شدت
بیشتری اتیلن تولید کردند ( ;Pieterse et al., 2014
.)Hase et al., 2003; Pieterse et al., 2000
گزارشهای زیادی از نقش داشتن مسیر زیستساخت
(بیوسنتز) و ادراک اتیلن در ایجاد القای مقاومت
سیستمیک توسط ریزوباکترها در گیاه وجود دارد
( .)Pieterse et al., 2014; Bakker et al., 2013برای
مثال جهشیافته (موتانت)هایی ( ein2و  )etr1از گیاه
آرابیدوپسیس که قادر به احساس اتیلن نبودند پس از
تیمار با  WCS417قادر به ایجاد  ISRنبودند
(.)Pieterse et al., 1998; Knoester et al., 1999
افزون بر این در تحقیقات دیگری مشخص شد که همة
جهشیافتههای غیر حساس به اتیلن ( axr1-12و
 )ein3-ein7قادر به ایجاد  ISRنبودند که این
نشاندهندة این است که مسیر انتقال پیام اتیلن

( (signal-transduction pathwayبهطورکامل برای
بیان  ISRدر گیاه مورد نیاز است ( Knoester et al.,
 (2000) Pieterse et al. .)1999تغییرات تولید اتیلن
در گیاه را پیش و پس از تیمار با باکتری آنتاگونیست
 Pseudomonas fluorescens WCS417rو پس از
مایهزنی با باکتری بیمارگر Pseudomonas syringae
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 .pv. tomato DC3000بررسی و گزارش کردند که
القای مقاومت سیستمیک در اثر سویة  WCS417rدر
گیاه باعث افزایش پاسخدهی گیاه نسبت به بیمارگر
میشود اما تولید اتیلن افزایش پیدا نمیکند .بااینحال
پس از ایجاد آلودگی توسط بیمارگر  DC3000تولید
اتیلن نسبت به گیاهانی که تنها با بیمارگر و نه با
 WCS417rمایهزنی شده بودند بهشدت افزایش نشان
داد.
در این تحقیق استفاده از نشانگر افزایش تولید
اتیلن بهصورت موفقیتآمیزی برای غربال سویههای
معرفیشده استفاده و از بین  37جدایة مورد بررسی
چهار جدایه قابلیت گیاه در پاسخدهی نسبت به XTC
را افزایش دادند .بااینحال در بررسی تأثیر این
جدایهها روی بیماری نواری برگ گندم در شرایط
اتاقک کشت مشخص شد که از بین جدایههای مورد
بررسی تنها یکی از آنها قادر بود که بهصورت
معنیداری بیماری را کاهش دهد .به نظر میرسد که
چهار جدایة معرفیشده مسیرهای بیوشیمیایی
مختلفی را در گیاه فعال میکنند و تنها مسیر
بیوشیمیایی ایجادشده توسط جدایة  58Aقادر به
ایجاد مقاومت سیستمیک علیه این بیماری میشود.
پس از انتخاب جدایة  58Aبهعنوان جدایة برتر که
بیماری نواری برگ گندم را بهصورت معنیداری
کاهش میداد ،در بررسی دیگری اثر این باکتری روی
فیزیولوژی گیاه در زمان ایجاد آلودگی نیز بررسی شد.
در این بررسی آنزیمهای  POو  PALبهعنوان
مهمترین آنزیمهای دخیل در مقاومت گیاهی ارزیابی
شدند .پراکسیدازها از مهمترین پروتئینهای مرتبط با
بیماریزایی ( )PR proteinsهستند که در بسیاری از
واکنشهای گیاه با بیمارگر نقش تعیینکننده بازی
میکنند .این آنزیمها گلیکوپروتئینهایی هستند که
در ساختار خودشان هِم ( )Hemeدارند و با حضور
 ،H2O2دستة گستردهای از بستره (سوبسترا)های آلی و
غیر آلی مانند سیتوکروم  ،Cنیترات ،اسید آسکوربیک،
ایندول آمینها و یونید را اکسید میکنند ( Gaspar et
 .)al., 1982پراکسیدازها ایزوفرمهای چندی در
گیاهان و جانوران دارند .پراکسیدازهای گیاهی در
فرآیندهای بسیار گستردهای همچون سوختوساز

(متابولیسم) اکسین ،زیستساخت اتیلن ،تشکیل
لیگنین ،تنفس ،فرآیندهای وابسته به نور ،رشد و
احساس هورمونها نقش دارند (.)Acosta et al., 2002
دیوارة یاختههای گیاهی از نخستین سازوکارهای
گیاهی در بازداری از حملة بیمارگرها هستند و
پراکسیدازها آنزیمهای کلیدی در فرآیندهای ساخت
دیواره و استحکام آن به شمار میآیند .این فرایندها
عبارتاند از اکسیداسیون الکلهای هیدروکسینامیل
( )Hydroxycinnamyl alcholsبه رادیکالهای
واسطهای ((Gross, 1980) )Radical intermediates
اکسیداسیون فنل ) (Schmid & Feucht, 1980اتصال
عرضی پلیساکاریدها ) (Fry, 1986لیگنینی شدن
(لیگنیفیکاسیون) )(Grisebach 1981; Walter, 1992
 & Ligninsو سوبریزاسیون ( & Espelieand
 .)Kolattukudy, 1986; Espelie et al., 1986تجمع
مواد مستحکمکننده بهدنبال آلودگی میتواند در
افزایش مقاومت نقش داشته باشد .تزریق برگهای
برنج با دروایة باکتری Xanthomonas oryzae pv.
 ،oryzaeعامل بالیت باکتریایی ،منجر به تجزیة بسپار
(پلیمر)های فنلی در طول واکنشهای مقاومت در
محل مایهزنی شد .این پدیده میزان افزایش باکتری را
کاهش میدهد .در گیاهان حساس به بیماری
هیچگونه تجزیة لیگنینی در محل آلودگی مشاهده
نشد ( .)Reimers & Leach, 1991افزایش فعالیت
پراکسیداز که در مقاومت گیاهان نسبت به
بیمارگرهای خود نقش داشتند در گیاهان مختلفی
مانند برنج ( ،)Young et al., 1995گندم ( Flott et
 ،)al., 1989جو ( ،)Kerbey & Somervill, 1992پنبه
( )Dai et al., 1996و نیشکر ()McGhie et al., 1997
مشاهده شده است .درصورتیکه در همة این موارد در
گیاهان حساس این افزایش مشاهده نشده است.
با وجود گزارشهای زیادی که درزمینة نقش آنزیم
پراکسیداز در مقاومت گیاه در برابر بیماریهای گیاهی
وجود دارد ،در این تحقیق نقش این آنزیم در مقاومت
گیاه به اثبات نرسید .بهرغم اینکه پیشتیمار گیاه گندم با
جدایة  58Aبهصورت معنیداری باعث کاهش بیماری
نواری برگ گندم شد ،اما الگوی افزایش این آنزیم پس از
ایجاد آلودگی تفاوت معنیداری بین گندمهای تیمارشده

فالحزاده ممقانی و همکاران :غربال سودومونادهای فلورسنت بر پایة تولید سیدروفور و القای ...

با این جدایه و شاهد آلوده اختالف معنیداری نشان نداد؛
بنابراین به نظر میرسد که آنزیمهای دیگری در ایجاد
این مقاومت دخیل هستند.
آنزیم دیگری که در این تحقیق ارزیابی شد ،آنزیم
فنیل آالنین آمونیالیاز ) (PALبود .این آنزیم نقش
کلیدی در ساخت فیتوالکسینها دارد .این آنزیم در اثر
آمینزدایی فنیل آالنین آن را تبدیل به ترنس
سینامیک اسید میکند .بعضی از فیتوالکسینها از
جمله  p-coumarateبهطور مستقیم از این ترکیب
ساخته میشوند ( Daayf et al., 1997; Bais et al.,
 )2005و یا در اثر دیمر شدن و تغییر بیشتر
ترکیبهای وابستة لیگنینهایی مانند ماتاایرسینول
( (Lewis & Danvin, 1999) )Matairesinolیا
بیفینلهایی مانند آکوپارین ( Grayer & Kokubun,
 )2001را تولید میکنند .افزون بر این ترنس سینامات
و مولکولهای وابستة آن میتوانند مراحل حلقوی
شدن را بگذرانند و ترکیبهایی با اسکلت کومارین
مانند اسکوپولتین ( )Scopoletinو آمبلیفرون
( )Matern et al., 1999( )umbelliferoneرا تولید
کنند .همة این ترکیبها در مقاومت گیاه نسبت به
بیمارگرها نقش دارند.
در این بررسی میزان آنزیم  PALپس از مایهزنی
بیمارگر در هر دو تیمار شاهد آلوده و جدایة  58Aافزایش
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نشان داد .بااینوجود افزایش آن در بوتههای
پیشتیمارشده با جدایة  58Aبهصورت معنیداری بیشتر
بود و بهصورت آشکاری نقش این آنزیم در مقاومت القاء
شده توسط این باکتری آنتاگونیست را نشان میدهد.
نتیجهگیری کلی

در این پژوهش روشی بهمنظور غربال سودومونادهای
فلورسنت القاءکنندة مقاومت سیستمیک گیاه معرفی
شد .نتایج بهدستآمده از این بررسی نشان داد که
بوتههای گندمی که ریشة آنها همراه با بعضی از
سودومونادها هستند پس از رویارویی با بیمارگر
گیاهی به میزان زیادی اتیلن تولید میکنند .با توجه
به اینکه افزایش تولید اتیلن یک نشانگر مهم القای
مقاومت سیستمیک در گیاه است ،از روش
زیستسنجی تولید اتیلن برای غربال جدایههای
مختلف باکتریایی استفاده شد تا ایزولههایی با
بیشترین قابلیت القای مقاومت سیستمیک شناسایی
شوند .ایزولههای منتخب در این بررسی بهصورت
قابلتوجهی از بروز بیماری باکتریایی نواری برگ گندم
جلوگیری کردند .با توجه به این مشاهدهها ،میتوان
چنین نتیجهگیری کرد که روش معرفیشده در این
بررسی میتواند برای غربال سریع ریزوباکترهای
القاءکنندة مقاومت سیستمیک گیاه استفاده شود.
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