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  1چکیده
م پوسیدگی نرم در محل ساقه و رنگ یهایی با عال هاي غرب کشور نمونه از مزارع ذرت استان

 20  روي محیط کشت ائوزین متیلن بلوها ونهبا کشت این نم. آوري شدند پریدگی و کوتولگی جمع
هاي  اساس آزمونبر. هاي شناسایی انتخاب و خالص گردید ور انجام آزمونمنظ جدایه باکتري به

براي . تشخیص داده شدند Dickeya zeaeعنوان گونه  ها به  فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تمام این جدایه
بررسی مقاومت هیبریدهاي ذرت به باکتري لهیدگی ساقه، از دو روش تزریق سوسپانسیون به ساقه در 

در روش تزریق به ساقه هیبریدهاي . وش ایجاد زخم برگ در آزمایشگاه استفاده شدگلخانه و ر
 با 700کراس  ترین درصد لهیدگی ساقه در کالس حساس و سینگل  با بیش704 و 647کراس  سینگل

عنوان  ترین درصد لهیدگی ساقه به  با کم500 و 108کراس  مقاومت متوسط و هیبریدهاي سینگل
با ) r=93/0( از روش زخم برگ همبستگی باالیی دست آمده نتایج به. بندي شدند طبقههاي مقاوم  واریته

هاي  عنوان واریته  به647 و 704کراس  در این روش هیبریدهاي سینگل. روش تزریق به ساقه داشتند
  .عنوان واریته مقاوم معرفی شد  به108کراس  حساس و سینگل
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  مقدمه
سوختگی در  شامل آب م آنیهاي مهم ذرت است که عال      لهیدگی باکتریایی ساقه از بیماري    بیماري  
 بوي همراه باهاي باالي خاك و پوسیدگی نرم ساقه  اي شدن گره ها، قهوه  زرد شدن برگها، غالف برگ

او عامـل  . ري اولین بار توسط پراساد گزارش شـد بیمااین . )2007نانینگ و آرتمیو،   (باشد   مطبوع می نا
 پراساد و سینا عامل بیماري را از هند جـدا   سپس.معرفی نمود  Phytomonas dissolvensبیماري را 

 معرفی نمودند Erwinia carotovora f. sp. zeae کردند و با خصوصیات بیوشیمیایی، عامل بیماري را
 در فلوریداي امریکا عامل پوسـیدگی سـاقه و تـاج ذرت را         )1986 ( لوپز و همکاران   ).1982 ،عبداهللا(

برآورد   درصد85 را تا ي میزان خسارت این بیمارمعرفی و Erwinia chrysanthemi pv. zeaeباکتري 
س ناز ساري و سپ  از دشت) 1986( اولین بار توسط بناپور و امانی  در ایرانپوسیدگی ساقه ذرت .کردند

ن یاد شده بـاکتري عامـل   اهر دو گروه محقق.  از شیراز گزارش شد   )1988 (ومیپناه و معص  توسط ایزد 
  روي هایی کـه   با بررسی) 2002( حمدوند و رحیمیانا. گزارش نمودند E. chrysanthemiبیماري را 

از  هـدف  .معرفی کردنـد   Pectobacterium chrysanthemiاین بیماري انجام دادند عامل بیماري را
 غرب کشور و يها  نرم ساقه ذرت در استانیدگیکننده پوسجادی عوامل اییشناسا) 1 (ن پژوهشیانجام ا

  .باشد ی ميمارین بیج نسبت به ایت و مقاومت ارقام رای حساسیبررس) 2(
  

 ها مواد و روش
هـاي    در اسـتان    ذرت عمـل آمـده از مـزارع       طی بازدیدهاي به   :عامل بیماري  و شناسایی    جداسازي -

م پوسیدگی نرم در محل طوقـه و کوتـولگی و زردي   ی عالبا هاي آلوده مانشاه بوتههمدان، مرکزي و کر  
 کـشت  1ها روي محیط کشت ائوزین متیلن بلو  ، نمونه جهت جداسازي عامل بیماري   . ند شد آوري جمع

 جدایـه  20 ، در مجمـوع گـراد   درجـه سـانتی  27 ساعت انکوباسیون در دمـاي  72داده شدند و پس از      
شاد و (ستفاده شد ها ا زایی آن ها از خصوصیات فنوتیپی و بیماري      شناسایی جدایه  براي   سازي و  خالص

  ).2005 ، سامسون و همکاران؛2001همکاران، 
 5 از بـراي بررسـی مقاومـت    : سـاقه یلهیدگ  هاي مختلف ذرت به باکتري  ت هیبرید بررسی مقاوم  -

 سوسپانـسیون  و روش تزریـق  دو 704، 700، 647، 500، 108کـراس   هاي سـینگل   هیبرید ذرت به نام   
 تزریـق بـه   روشدر  .هاي بریده ذرت اسـتفاده شـد       روي برگ  زخمایجاد  روش   درون ساقه و     باکتري

                                                
1- Eosin Methylen Blue 
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   بـاکتري   میکرولیتـر سوسپانـسیون    200 گلـدان،     هیبریـدهاي ذرت درون     هفته بعد از کشت    4-5 ساقه
 5/1-2اقه ذرت در فاصله  سمرکزپوستی به  با سرنگ زیر سلول زنده باکتري 2×106 با رقت    4Sجدایه  
 32 روز در دمـاي  10-15مدت   بعد از تزریق، گیاهان آلوده شده به       .متري قاعده ساقه تزریق شد     سانتی

هایی از  بعد از طی این مدت شاخص.  شدندنگهداريدرصد  80-90طوبت نسبی و رگراد  درجه سانتی
متري قاعـده آن    سانتی10در قسمت قبیل ارتفاع گیاه، درصد لهیدگی و نکروز شدن مقطع طولی ساقه           

  لیتـر از سوسپانـسیون بـاکتري     میکـرو 5 ایجاد زخـم  در روش .براي بیان پیشرفت بیماري تعیین شدند    
 .دیش گذاشته شـد  ی ذرت درون پتريبرگقطعات لیتر روي  سلول زنده در میلی    106 با رقت    4Sجدایه  

منتقـل   سـاعت    24-48گراد براي    درجه سانتی  32با دماي    مرطوب   هاي آلوده شده فوراً به اتاقک      برگ
 بـرگ در نظـر     زخم روي هـر    6متري با     سانتی 10قطعه برگ    4در این آزمایش براي هر تیمار       . شدند

گیـري شـد و     براي هر تیمـار انـدازه  ي ایجاد شدهها  بعد از طی دوره انکوباسیون، طول لکه      .گرفته شد 
  .)1977 ،ایکتوریو (انجام گرفت  SAS وEXCELي افزارهاي آمار نرمبا ها  تجزیه و تحلیل داده

  

  
  

  یق شده با سوسپانسیون سترون و گیاه بیمار تزر  مقایسه گیاه شاهد تزریق شده با آب مقطر-2 شکل
   .عنوان رقم مقاوم  به108کراس   و سینگلحساسرقم عنوان   به647 کراس سینگلباکتري در 
 .)جدایه باکتري: 4S( مقطع طولی ساقهمقایسه : ؛ بها  بوتهمقایسه ارتفاع: الف
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   و بحثنتایج
هاي گـرد     پرگنهائوزین متیلن بلو روي محیط کشت ، ذرت  آلوده يها  بافت شده از  هاي جدا  باکتري

ـ  جدا ههم. منظم، گاهی با حاشیه منظم برجسته و با درخشندگی سبز متالیک تشکیل دادند نا  گـرم  هـا   هی
هوازي اختیاري، کاتاالز مثبت، اکـسیداز منفـی و        هاي محیطی، بی   كاي شکل، متحرك با تاژ     منفی، میله 

گـراد در    درجـه سـانتی  30-32هـا در دمـاي        تمامی جدایه . زمینی بودند  هاي سیب  قادر به لهانیدن ورقه   
م دیگر بیماري از قبیل کوتولگی و زرد شدن یشرایط گلخانه قادر به ایجاد لهیدگی در ساقه ذرت و عال

هـاي    از مـصرف منـابع کـربن و ازت و همچنـین آزمـون              دسـت آمـده     بهبراساس نتایج   . ها بودند  بوته
 ؛2002تیـل،   اشـنایدر و وان ( نـسبت داده شـدند   Dickeya zaeaبه ها    تمامی این جدایهفیزیولوژیکی

دهـد کـه     نشان مـی  در ارزیابی مقاومت از زخم برگ   دست آمده   بهنتایج  . )2005 ،سامسون و همکاران  
 62/6ترتیب   با میانگین طول لکه لهیده روي برگ به704کراس    و سینگل647کراس   ي سینگلها دیبریه

ها در این آزمـایش بـه حـساب     دیبریترین ه در یک گروه آماري قرار گرفته و حساس متر    میلی 35/6و  
ـ  بـه  با میانگین طول لکـه روي بـرگ          700 و   500  کراس  سینگل يدهایبری ه .)1 جدول(آیند   می ب ترتی
 .گیرند  با مقاومت نسبی قرار میيدهایبریوه آماري قرار گرفته و جزء همتر در یک گر  میلی3/5 و 52/4

متر است و از نظر مقیاس در گروه با   میلی5/3برگی که   ترین میانگین طول لکه  با کم108کراس   سینگل
  .آید ري به حساب می مقاوم به این باکتدیبریمتر قرار گرفته و ه  میلی4تر از  طول لکه کم

  
  . لهیدگی ساقه ذرت عاملهاي ذرت از نظر واکنش به باکتري  مقایسه هیبرید-1 جدول

  واریته
زخم برگ 

 )متر میلی(

 شاخص ارزیابی

  )متر میلی(
  کالس

 لهیدگی ساقه
  )درصد(

  کالس

35/16  704کراس  سینگل a <6  S 52/243 a S 

3/5  700. ك.س b 6 -4  MR 45/30 b MR 

62/6  647. ك.س a <6  S 41/44 a S 

52/4  500. ك.س b 6 -4  MR 98/19 c R 

5/3  108. ك.س c >4  R 82/17 c R 

R :مقاوم) Resistant( ؛MR :مقاومت متوسط) Moderately Resistant( ؛S :حساس) Susceptible(.  
  .ذرتمتر پایین ساقه   سانتی10 درصد لهیدگی - 2متر؛  طول لکه روي برگ بر حسب میلی - 1
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  میانگینباترتیب   به704 و 647کراس  سینگل يدهایبریهریق سوسپانسیون به ساقه در روش تز
 حساس در این روش يدهایبریعنوان ه به )1، جدول 1شکل  ( درصد52/43 و 41/44لهیدگی ساقه 

ها وجود ندارد و در یک  داري بین آن ، از نظر آماري اختالف معنیدیبریاین دو هدر  .ندشدمعرفی 
 با دیبریعنوان ه به درصد لهیدگی 45/30 با میانگین 700کراس  سینگل. گیرند قرار میگروه آماري 

عنوان   درصد لهیدگی به82/17 و 98/19ترتیب با   به108 و 500  کراس مقاومت نسبی و سینگل
  دو روشنتایج ارزیابی مقاومت در ).1  شکل(یرند گ هاي مقاوم در یک گروه آماري قرار میدیبریه

 700کراس  ترین حساسیت و سینگل  بیشي دارا704 و 647  کراس  سینگلدهد که هیبریدهاي نشان می
دهد   نشان میباالبستگی بین نتایج دو روش م ضریب ه. بودیدر هر دو روش واریته با مقاومت نسب

 در روش زخم .دار هستند ی معن01/0با احتمال ) r=93/0(که نتایج این دو روش با ضریب همبستگی 
ن روش یند که اچ هر. گرفتر بیان مقاومت و حساسیت صورت ها د  تفکیک بهتري میان واریتهبرگ

ق به یها با روش تزر سه آنین روش و مقای از ادست آمده بهج یرد اما نتایگ ی انجام نمیعیط طبیدر شرا
ر ت بیشيزا برا يماری مقاومت به عوامل بیابی ارزين روش برایت خوب ایفیکننده ک انیساقه ب

  ).2002تیل،  اشنایدر و وان (باشد یمحصوالت م
  

  يارزسپاسگ
ه باشد که ب ینا همدان میس یعل در دانشگاه بوارشد نگارنده اول ینامه کارشناس انی از پاین مقاله بخشیا

  .ئیمنما  میسپاسگزارينات انجام این پژوهش خاطر فراهم کردن امکا نا بهیس یدانشگاه بوعلله از ین وسیا
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Abstract1 

Samples with Stalk rot, yellowing and stunting symptoms from maize fields in 
western provinces of Iran were collected. After cultured of them on Eosin 
Methylen Blue (EMB) medium, twenty bacterial strains with metallic green color 
colonies on EMB medium were selected for identification tests. According to the 
biochemical and phenotypic characteristics, these strains were identified as 
Dickeya zeae. In order to, for evaluation of maize hybrids resistance to bacterial 
stalk rot, two methods including pseudostem injection and leaf puncture methods 
were used. In pseudostem injection method two hybrids, single cross 647 and 704, 
with most degree of stalk rot were placed in sensitive class (S), single cross 700 
with medium resistance (MR) and single cross, 108 and 500 hybrids with least 
stalk rot were categorized as resistance varieties (R). The result from leaf puncture 
method has high correlation (r=0.93) with pseudostem injection method. Hybrids 
single cross 704 and 647 as sensitive varieties and single cross 108 as resistant 
variety were introduced in this method. 
 
Keywords: Bacterial stalk rot, Dickeya zeae, Evaluation of resistance 
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