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 چکيده

باشاد کاه از ئم اا باارز ین ایجااد      بارنج مای  زاد هاای باذر  یکی از بیمااری  Gibberella fujikuroi  (Sawada)بیماری پوسیدگی طوقه برنج

باشاد  تییاین شادت    مای در ینهاا  های بیماارگر  جدایه توسطتولید هورمون جیبرلیک اسید  وپریده از بذور یلوده های بلند، باریک و رنگ گیاهچه

و ارتباط ین با میزان کمّی جیبرلیک اسید تولید شده توسط قارچ در برنج رقا ساییدرود از اهادات تحقیاا را ار      G. fujikuroiزایی قارچ  بیماری

ها در محیط اختصاصی تولید سازی قارچ انجام شد  هر یک از جدایههای یلوده، جداسازی و خالصبرداری از گیاهچهنمونهبه این منظور باشد   می

تییاین شاد  سوسیانسایون بیماارگر در      HPLCهای بیمارگر بوسایله دساتگاه   کمّی هورمون تولید شده توسط جدایهمقدار  وجیبرلیک اسید کشت 

-  طبا نتایج این تحقیا ارتبااط میناا  شدمررله انتهایی یبستنی و ابتدای مررله ظهور خوشه در ساقه رقا سییدرود تزریا و ئم ا بیماری بررسی 

 و میزان کمّی جیبرلیک اسید تولید شده توسط ین در برنج رقا سییدرود مشاهده نشد  G. fujikuroiزایی قارچ داری بین شدت بیماری

 شدت بیماری، ، رقا سییدرود، کروماتوگرافی مایع با کارایی باال،  برنج هاي کليدي:واژه
 

The relationship between Bakanae disease severity and gibberellic acid produced by the fungus causal agent 
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Abstract 

Bakanae disease and foot rot of rice is one of the seed-borne diseases with conspicuous symptoms: elongated, narrow and pale 

seedlings from contaminated seeds caused by Gibberella fujikuroi (Sawada) fungal agent. The aim of the present investigation is 

determination of disease severity index (DSI) of the fungus G. fujikuroi and its relationship with rate of gibberllic acid production by the 

fungus on Sepidroud cultivar rice. Infected plants, isolation and purification of fungus were done. All of isolates cultivated in a specific 

medium for production of gibberellic acid. Amount of the hormone produced by isolates of pathogen was evaluated by HPLC. Plant stems 

were inoculated by injection of conidial suspension of pathogen at the end of booting and the beginning of panicle exertion stages on 

Sepidroud rice cultivar and disease severity was evaluated. According to the results of this study, significant correlation was not found 

between the disease severity of G. fujikuroi and the amount of gibberellic acid produced in rice Sepidroud cultivar. 
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 مقدمه

 G. fujikuroiبیماری پوسیدگی طوقه و ریشه برنج با ئاما   

های این محصول در تمام مناطا برنج ترین بیمارییکی از مها

باشد  ئاما  بیمااری باا تولیاد مقاادیر مت ااوتی       کاری دنیا می

جیبرلین در شرایط محیطی اسیدی سبب قد کشیدگی نشاا  و  

های برنج در خزانه و مزرئه شده و در نهایات منجار باه    بوته

زنای باذور، قاارچ ئاما      زمان با جواناه شود  هامرگ ینها می

نمایاد  در  بیماری نیز توسط بذور یلوده شارو  باه رشاد مای    

هاا و در مزرئاه قاد    ه قاد کشایدگی و پوسایدگی نشاا     خزان

های یلوده هماراه باا رناگ پریادگی از ئم اا      کشیدگی پنجه

تولید مقاادیر زیااد هورماون     بیماری است  این بیمارگر قادر به

 جیبرلین )جیبرلیک اسید( است 

در یک گیاه سالا، جیبرلین سبب افزایش فاصله میانگره، 

هاا باویژه   یا سلولی و القا  ینازیا القا  گلدهی، رمایت از تقس

  در مناابع  شاود  مای  دخیلناد، ینها که در سنتز دیاواره سالولی   

ها شناساایی شاده   جیبرلین مولد هایقارچی از میدودگذشته، 

بیماری باکانه برنج و افزایش رشد بیش از راد کاسااوا    ،بودند

جیبارلین   تولیاد های گیاهی توصیف شده ناشی از تنها بیماری

 ;Carroll and Tudzynski, 1997های قارچی هستند )در بیمارگر

Yang et al., 2008) ،   ساال   111اگرچه بیماری باکاناه بایش از

ها در فیزیولوژی بیمااری  پیش توصیف شده اما نقش جیبرلین

نشاده اسات    مشاخص درساتی   پوسیدگی طوقاه در بارنج باه   

(Hedden and Thomas, 2016 مطالیااات  )Wiemann et al. 

و او   ه جیبارلین با  مولاد  در زمینه تولید و بیاان ژن   (2013)

های فوزاریوم محادود شاده و   گونه نشان داد که این توانایی به

ممکن اسات یاک مزیات انتخاابی در طاول یلاودگی میزباان        

  رضور خوشه ژنی جیبارلین فیاال بارای    باشدترجیحی برنج 

نظار   یست اماا باه  های ریشه برنج  روری نکلنیزه کردن سلول

رسد در هجوم بیشتر به بافت برنج مشاارکت داشاته باشاد    می

(Wiemann et al., 2013  همچنین محققان میتقدند که جهاش ،)

)جیبرلیک اسید( بر نرخ رشد قاارچ   GAهای قارچی فاقد یافته

های قارچی GAگذارند و اشاره به این مو و  دارد که اثر نمی

هاای قاارچی ممکان اسات در     گروسایله بیماار   تولید شده باه 

 Chanclud andزایی روی گیاهان نقاش داشاته باشاند )   بیماری

Morel, 2016; Yang et al., 2008   هاا  (  از ساوی دیگار بررسای

های بیمارگر که قدرت تواناایی  نشان داده است که بین سوش

هاای ییار   ( متناوئی دارناد و ساوش   Aggressivenessتهاجا )

وجاود نادارد    GAاوتی در پتانسای  سانتز   زا، تقریباً ت بیماری

(Chanclud and Morel, 2016; Frankenberger and Arshad, 

های برنج بوته ،Desjardins et al. (2000)و یا طبا نظر  ، (1995

( Mating Population Dهای ییر تولید کننده جیبرلین )با سوش

(، Mating Population Cهای تولیاد کنناده جیبارلین )   و سوش

شوند  هادت از انجاام ایان تحقیاا، تییاین شادت       یلوده می

کاه یکای از   در برنج رقا ساییدرود   G. fujikuroiبیماری قارچ 

های گایمن و مازنادران اسات و    ارقام پر محصول برنج در استان

ارتباط ین با میزان کمّی هورمون جیبرلیک اسید تولید شده توساط  

  بودهای بیمارگر روی ین جدایه

 

 بررسي روش

در ساال زرائای   : سازي عامل بيماريبرداري و جدانمونه

بیماااری  نمونااه دارای ئم ااا یلااودگی بااه   31تیااداد  1311

پوسیدگی طوقاه بارنج از خزاناه و مازار  برنجکااری اساتان       

های بیمار گیاه در مررله نشاا  )در خزاناه( و   اندامگیمن و از 

رسایدن در زماین   دهای و  زنی، خوشهگیاه برنج )مرار  پنجه

مینای   های ئمومی سیبیوری شد  از محیط کشتاصلی( جمع

( راااوی سااول ات WAو یب یگااار )( PDA)دکسااتروز یگااار 

ساازی قاارچ و از   استرپتومایسین جهت جداساازی و خاالص  

سائت روشنایی  12در شرایط  CLAو  PDAهای محیط کشت

 22ی و تاریکی متناوب با نور نزدیک به ماورا  بان ش در دماا  

زایای اسات اده شاد    درجه سلسایو  جهات تحریاک اسایور    

(Saremi 2004شناسایی گونه  ) گیاری از  های فوزاریوم با بهاره

 هایشر  گونه و Leslie and Summerell (2006شناسایی )کلید 

(Gerlach and Nirenberg (1982 منظور تهیه زاد  انجام گردید  به

هاای   جدایاه ت شاش روزه  مایه قارچ جهت تزریا به گیاه، از کش
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باه   وم، سوسیانسیون کنیادی PDAدر محیط کشت بیمارگر مختلف 

 شد  است ادهلیتر در هر میلی ومکنیدی 116 یلظت

مدت  بذور برنج رقا سییدرود بید از خیساندن به :زنيمایه

زایای از  سائت، در گلدان کشت شدند  برای یزمون بیمااری  22

بیماارگر در سااقه و بااالی    روش تزریا سوسیانسیون کنیادیوم  

اسات اده  نتاایج   تر بهتر و قاب  رؤیتجهت دستیابی سریع طوقه به

میکرولیتر از زاد مایاه قاارچ در مررلاه     211در این روش  شد 

انتهایی یبستنی و ابتدای مررله ظهور خوشه در بااالی بناد اول   

ساقه برنج رقا سییدرود و همین مقادار یب مقطار ساترون باه     

هد تزریا گردید  میزان بروز ئم ا بیماری تاا رسایدن   تیمار شا

بار بررسی و یادداشات گردیاد     محصول برنج، هر پنج روز یک

زنای دیرهنگاام، ئاموه بار تییاین شادت       ئلت مایه همچنین به

بیماری امکان بررسی یلودگی خوشه نیاز فاراها گردیاد  بارای     

هود های بیمارگر، ئم ا مشا تییین شاخص شدت بیماری جدایه

کار رفته توساط   های بهزنی شده بر رسب مقیا در گیاهان مایه

(Zainudin et al. (2008 شر  زیر نمره با کمی تغییر و اصم  به-

 شد: گذاری

 
گذاری ئم ا بیماری در برنج رقا سییدرود بر رسب نمره -1جدول 

  .های بیماریمقیا 
Table 1. Scoring of the disease symptoms on rice  

Sepidroud cultivar  
Disease symptoms Disease scale  

healthy and uninfected plants (no external 

symptoms) 

0 

normal growth but leaves beginning to show 
yellowish-green (spot length: 0.5-1 cm) 

1 

chlorotic, abnormal growth, thin and 

yellowish-green leaves (spot length: 1-5 cm) 

2 

chlorotic, thin and brownish leaves 3 

seedlings with fungal mass on  the surface 

of infected plants or died 

4 

 

سیس با است اده از فرمول زیر، شاخص شادت بیمااری   

(DSI:هر جدایه از بیمارگر محاسبه گردید ) 

 

    
مقیاس بیماری تعداد گیاهان موجود در مقیاس مشخص

کل گیاهان
  

 

 :G. fujikuroiهاي استخراج هورمون جيبرليک اسيد از جدایه

های شش منظور و تولید رداکثر جیبرلیک اسید، جدایه این  به

به بساتر مناساب در    PDAاز محیط  G. fujikuroiی قارچ روزه

منتق  شدند   Czapek-Dox (CD) brothمحیط کشت اختصاصی 

در فرموالسیون این محیط مایع، موادی مانناد سادیا نیتارات    

ئناوان تنهاا    یلی( و ساکارز )باه ئنوان تنها منبع نیتروژن ییر )به

مادت   هاا باه  داشت  نمونهمنبع کربن( برای رشد بیمارگر وجود 

 rpm2121و باا سارئت    1روز در دستگاه تکان دهنده گرمایشای  11

و سیس استخراج هورمون جیبرلیک اساید از روش   قرار داده شدند

د  در ایان روش  شا اسات اده   Ergun et al. (2002) تغییار یافتاه  

 v/vمحلول محتوی متانول، کلروفرم و یمونیاوم هیدروکساید )  

لیتر یب مقطر به ئصااره قاارچ در محایط    میلی 22( و 12:2:3

هاای کلروفارم و متاانول توساط     کشت مایع ا افه شد  رمل

محلاول  اسایدیته  قیف جدا کننده از محلول خاارج گردیدناد    

لیتار اتیا    میلای  22تنظیا و ساه باار باا     pH 2/2روی راص  

منظور دستیابی به  لیتر( استخراج شد  بهمیلی 12استات )هر بار 

ماده خشک )جیبرلیک اسید(، محلول در دستگاه تبخیر کنناده  

تبخیر شد  در نهایت مااده راصاله    (Rotary evaporator) 3دوّار

 لیتااار از اتاااانول مطلاااا رااا  گردیاااد   در پااانج میلااای 

(Rangaswamy, 2012 ) 

تعيين مقدار کمّیي جيبرليیک اسیيد توليید شیده توسیط       

با دستگاه کروماتوگرافي مایع با کیارایي   G. fujikuroiهاي  جدایه

برای تجزیاه کمّای جیبرلیاک اساید از دساتگاه       (:HPLCباال )

کروماااتوگرافی مااایع بااا کااارایی باااال بهااره گرفتااه شااد      

(Rangaswamy, 2012  در ایاان روش دسااتگاه  )HPLC  ماادل

Shimadzu 501a    ساخت کشور ژاپن مجهز به یک پما  مادل

Shimadzu LC-10AD ساااز فلورسااانس ماادل  ، یااک یشااکار

YL9120  و یک شیر تزریا مدلCTO-10AC فااز  شد است اده  

(، باا سارئت   22 :72(v/vیب باا نسابت )   -متحرک )متاانول  

 کارخانااه C18لیتاار در دقیقااه از سااتون )  میلاای 1جریااان 

                                                 
1 ThermoShaker 
2 Revolutions per minute 
3 Rotary evaporator 
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Teknokroma با ابیاد ،mµ 2mm ×  6/2mm ×  211 ئبور داده )

 221ها در طول ماوج  ها و نمونهشده و میزان جذب استاندارد

گیاری گردیاد  در   انادازه درجه سلسیو   31نانومتر در دمای 

هاا باا مقاادیر    فاز اسیدی از بافر فس ات است اده شد  استاندارد

mg/L 111 ،11 ،2 ،1 سازی مکرر از محلول اساتاندارد  با رقیا

 Bhalla et( تهیه شد )Sigmaهورمون جیبرلین خالص )شرکت 

al., 2010ور ئبا متار  میکرو 22/1ها از طریا فیلتر (  همه نمونه

( باه دساتگاه   Hamiltonمیکرولیتری ) 21داده شده و با سرنگ 

HPLC  افازار مربوطاه اطمئاات    اسات اده از نارم   د  باشتزریا

دسات یوردن میادلاه خاط     باه ها به اکس  منتق  شد  بارای  داده

زیار   ابتدا میاانگین ساط    رگرسیون از نمودار منحنی استاندارد،

های تزریاا شاده   نداردهای مت اوت از استا( یلظتarea) پیک

هاای مربوطاه در یاک    هماراه یلظات   به دستگاه محاسبه و باه 

جدول مجزا وارد گردید  با انتخااب ناو  منحنای، تنظیماات     

یمد  باا اسات اده   دست  ها انجام و میادله خط رگرسیون بهمحور

از شیب خط میادله، یلظت جیبرلیک اسید تولید شده توسط هار  

  دشمشخص  G. fujikuroi جدایه از قارچ

کمترین یلظات یاک ینالیات     روش آزمون:سنجي  اعتبار

)ماده مورد تجزیه یا مواد شیمیایی تشاکی  دهناده ین( کاه در    

باشاد در یاک مااتریکس قابا      این تحقیا جیبرلیک اسید مای 

)یلظتی که  نیست گیریدقت قاب  اندازه تشخیص است ولی به

 LODئنوان  باشد( به noiseمسارت پیک ین سه برابر مسارت 

(Limit of Detection) کمترین یلظتی که با دقات و صاحت    و

 ئناااوان گیاااری باشاااد باااه قابااا  قباااول، قابااا  انااادازه 

LOQ (Limit of Quantitation) شااود  رساساایت تیریااف ماای

هایی که به دستگاه تزریا گردید با تییین روش برای استاندارد

و  noiseت سیگنال باه  با است اده از نسب LOQو  LODدو ئام  

( و SDxy)یااا از میااانگین انحاارات اسااتاندارد خااط رگرساایون 

با  y=ax+b( میادله خط SDaانحرات استاندارد خط رگرسیون )

 های زیر سنجیده شد:فرمول

(STEYX/slope)×3.3   =LOD 

(STEYX/slope)×10  =LOQ 

میادلاااه بازگردانااادن خطاااای  STEYXدر ایااان روش 

 ( باااه ازای هااار areaبینااای شاااده ) پااایش Yاساااتاندارد 

X (concentrationدر منحنی کالیبراسیون می ) باشد 

تحقیا را ر در قالب طار  بلاوک کاما      آناليز آماري:

تیمار و ساه تکارار در گلخاناه انجاام گرفات        22تصادفی با 

های ماورد بررسای از نظار یلظات     بندی جدایهمنظور گروه به

ای بااه روش یااه خوشااهجیبرلیااک اسااید تولیااد شااده، از تجز

UPGMA    افازار  بر مبنای فاصلة اقلیدسی و باا اسات اده از نارم

NTSYS version 2.02e   بهره گرفته شد  برای تییین ارتباط باین

بارنج رقاا ساییدرود و     روی G. fujikuroiشدت بیماری قارچ 

هاای قاارچ،   میزان جیبرلیک اسید تولیاد شاده توساط جدایاه    

( هر جدایه DSIشدت بیماری )تجزیه همبستگی بین شاخص 

و یلظت هورمون جیبرلیک اساید تولیاد شاده باا اسات اده از      

 ارزیابی شد    SAS Ver 9.1افزار یماری روش پیرسون به کمک نرم

 

 نتيجه و بحث

هاای زیاادی از   ریا رشاد قاارچ  در تحقیا را ر، ئلی

نموناه   31های مختلاف در محایط کشات، از مجماو      جنس

نموناه   22های استان گایمن تیاداد   شالیزاریوری شده از جمع

شناساایی شادند  نتاایج نشاان داد کاه       G. fujikuroiئناوان   باه 

زنی سوسیانسیون کنیدیوم بیمارگر به ساقه رقا ساییدرود،   مایه

ها بویژه در نزدیکی مح  ئم ا سریع و شدیدی را در گیاهچه

 تاوان باه  تزریا ایجاد کرد  از جملاه ئم اا ایجااد شاده مای     

پوسیدگی ناریة طوقه و توده میسلیومی مملو از کنیدی قاارچ  

های باالیی طوقه های نابجا در گرهئام  بیماری، ایجاد ریشک

-های بوتهو مرگ گیاهچه اشاره کرد  ئم ا یلودگی در خوشه

صورتی صورت پوک شدن دانه و در برخی موارد  های بیمار به

  نمود شدن خوشه بیلت رضور میسلیوم قارچی بروز

 G. fujikuroiنتایج تییین شاخص شادت بیمااری قاارچ    

هاای رقاا ساییدرود باه     براسا  ئم ا ایجااد شاده در بوتاه   

، شاش تیماار باا    =1DSIای بود که تیداد چهار تیماار باا    گونه

2DSI= 3، شش تیمار باDSI=  2و هشت تیمار باDSI=  مشاهده
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رگر قادر به های بیماشد و این بیانگر این است که تمام جدایه

زنی شده بودند و های رقا سییدرود مایهایجاد بیماری در تیمار

 ند بودزایی، متنو  بیماری شدت از نظردر نتیجه 

های استاندارد باا میادلاه خاط    منحنی کالیبراسیون نمونه

y=51.26x+982.3  و  ریب همبستگیr2=0.999 دسات یماد    به

 Preconcentration(  بید از ائمال فاکتور پیش تغلیظ )1)شک  

factor( رااد تشااخیص )LOD( و رااد تییااین )LOQ باارای )

 mg/Lو  mg/L 12/1ترتیاب   گیری کمّی جیبرلیک اسید بهاندازه

( منحنی Linear rangeدست یمد  محدوده خطی شدن ) به 16/1

محاادوده دینااامیکی و  mg/L111-12/1 کالیبراساایون یلظاات 

(Dynamic range یلظت ) mg/L111-16/1  بود 

 
نمودار منحنی مقادیر استاندارد برای جیبرلیک اسید  -1شکل 

(mg/Lبراسا  یلظت و سط  زیر پیک )  
Fig. 1. Standard curve of gibberellic acid (mg/L) based on 

concentration and area below peak. 

 

در روش تییین کمّی یلظت جیبرلیک اسید با است اده از 

دقیقه از  2، ینالیت در شرایط ذکر شده در زمان HPLCدستگاه 

ستون خارج شد  نتایج ئاموه بار تییاین کمّای مقادار دقیاا       

 نشان داد های بیمارگر، جیبرلیک اسید تولید شده توسط جدایه

تولیاد جیبرلیاک    قادر باه  G. fujikuroiهای قارچ که همه جدایه

های بیمارگر در تولید این هورمون تواناا  باشند  جدایهاسید می

چند که در کمّیت با یکدیگر مت اوت هساتند )شاک    بودند هر

2،3،2 ) 

بنادی   کاه گاروه  شاد   نتایج این یزمون مشاخص  با توجه به

از نظاار مقاادار کمّاای  G. fujikuroiهااای قااارچ ای جدایااهخوشااه

، 72/1خط بارش در فاصاله    جیبرلیک اسید تولید شده، با توجه به

چهار گروه تقسیا شدند  گروه اول دامنه تولید جیبرلیاک اساید    به

 ppm، گااروه سااوم ppm 261-311، گااروه دوم ppm 218-32ین 

 ( 2بود )شک   ppm 183و گروه چهارم  771-287

 

 
  mg/L 111کروماتوگرام استاندارد جیبرلیک اسید در یلظت  -2شکل 

Fig. 2. Chromatogram of standard gibberellic acid at concentration 

of 100 mg/L. 

 

 
  21کروماتوگرام یلظت جیبرلیک اسید در جدایه شماره  -8شکل 

Fig. 3. Chromatogram of gibberellic acid concentration in isolate  
No. 20. 

 

 
  22کروماتوگرام یلظت جیبرلیک اسید در جدایه شماره  -4شکل 

Fig. 4. Chromatogram of gibberellic acid concentration in 

isolate No. 24. 

GA3 
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های ای تولید کمّی جیبرلیک اسید توسط جدایهتجزیة خوشه -5شکل 

  Gibberella fujikuroiقارچ 

Fig. 5.. Cluster analysis of gibberellic acid amounts produced by 
Gibberella fujikuroi isolates. 

 

ای بندی تجزیاه خوشاه  یزمون همبستگی بر اسا  گروه

های کمّی جیبرلیک اسید با شاخص شدت بیمااری قاارچ   داده

G. fujikuroi  انجام شد که در این راستا همبستگی میناداری در

هاای اول و دوم ارتبااط ناهمساو    مشاهده نشد و در گروهها گروه

 هاای بین مقدار کمّی جیبرلیک اساید تولیاد شاده توساط جدایاه     

G. fujikuroi  زایی راص  ازینها مشاهده شدو شدت بیماری  

 
چهار  (DSIهمبستگی بین شاخص شدت بیماری )  ریب -2جدول 

 و مقدار کمّی جیبرلیک اسید  Gibberella fujikuroi جدایه گروه 
Table 2. Correlation coefficient between Disease Severity Index 

(DSI) of four group of Gibberella fujikuroi isolates and their  

gibberellic acid production 

Group IV Group III Group II Group I index 

0 

P. 0 

0.39567 

P. 3319 

-0.33768 

P. 0.4133 

-0.67164 

P. 0.2144 

DSI 

 

شایان ذکر است که در تیاممت گیااه و بیماارگر، نقاش    

GAهای گیاهی کمتر مورد ها در مقایسه با نقش دیگر هورمون

 G. fujikuroiمختل ای از   سوشاهای مطالیه قرار گرفتاه اسات    

 تولیاد   GAکه باین مقادار    اند،  بررسی شدهها GAبرای تولید 

زایی و سوش قارچ همبستگی مینااداری   شده و شدت بیماری

 ,.Desjardins et al., 2000; Studt et al) ه اسات وجاود داشات  

توان ارتمال داد کاه  دست یمده می نتایج به استناد  (  اما به2013

در مررلاه   G. fujikuroi هاای قاارچ  زایی جدایاه  شدت بیماری

کمّای جیبرلیاک اساید     یبستنی و ابتدای مررله خوشه با مقدار

برنج رقاا ساییدرود    ها بید از تزریا بهسنتز شده توسط جدایه

های اول و دوم شادت     در گروهوجود نداردارتباط میناداری 

ها ناهمسو با میزان جیبرلیک اسید تولید شاده  بیماری در تیمار

ها بود بدین ترتیب که با افزایش شدت بیماری میزان در جدایه

که ئم ا ایجااد   این کاهش نشان داد  با توجه به جیبرلیک اسید

کناد  شده بیماری بر رسب سط  یلودگی قارچی ت ااوت مای  

توان ارتمال داد که گسترش بیش از رد بیماارگر در گیااه   می

برنج ناشی از باال بودن میزان زاد مایه اولیاه باوده کاه گیاهاان     

ن ساوی مارگ ساوا داده اسات، بناابراین در چنای       یلوده را به

زایی بیمارگر بر تولیاد جیبرلیاک   شرایطی ممکن است بیماری

اسید مقدم شده و یا اصمً این هورمون تولید نشاده باشاد  در   

نیااز در مطالیااه خااود رابطااه   Manka (1980)تحقیااا مشااابه 

مشااهده   Fusariumزایای  ها و بیمااری GAیشکاری بین تولید 

 ( Manka, 1980نکرد )

هاا  اد که های  کادام از تیماار   نتایج تحقیا را ر نشان د

ئم ا قدکشیدگی و باریک شدن طول سااقه و افازایش رشاد    

باشاد را نشاان   ها که از اثرات یشکار جیبرلیک اساید مای  بوته

زایای  اگار قادرت بیمااری    تاوان ارتماال داد کاه   ندادند و می

بیمارگر در رد باالیی باشد، این فاکتور بر تاثیر جیبرلیک اسید 

بائث سرکوبی ین شده و یا ماانع از سانتز ین    یالب گردیده و

های ثانویه را ها شمار زیادی از متابولیتقارچشود  در گیاه می

 لایکن  ،کنند که برای زندگی چندان  روری نیساتند تولید می

توانند تحت شرایط طبییی مانند تیااممت میزباان و قاارچ    می

ن بینوان یک مزیت محسوب شاوند  در مجماو  از نتاایج ایا    

 تااااوان اسااااتنباط کاااارد کااااه قااااارچ  مطالیااااه ماااای

G. fujikuroi   ئاماا  بیماااری باکانااه باارنج ئااموه باار تولیااد

باشاد کاه   ها نیاز تواناا مای   ها، در تولید مایکوتوکسین جیبرلین

ها در تیام  قارچ با برنج ناشناخته باقی ماناده اسات     نقش ین

ه کاه  ثانویاه نشاان داد   هاای  لیتئموه بر این ینالیز جامع متابو

تولید جیبرلین محدود به این گونه است و یک مزیت انتخاابی  



  9318 اسفند، 2، شماره 87هاي گياهي: جلد     آفات و بيماري

کناد  در طول یلودگی میزبان ترجیحی گیاه برنج را فاراها مای  

(Hedden and Thomas, 2016 )   نتاایج ایان تحقیاا     با توجاه باه

شود که در تحقیقات تکمیلی میزان جیبرلیک اساید  پیشنهاد می

های مختلف ده با سوشزنی شتولید شده در نسج گیاهان مایه

زایای، جداساازی شاده و     گر با درجات مختلف بیمااری بیمار

 مورد ارزیابی کمّی قرار گیرد 

 

 

 

 سپاسگزاري

این تحقیا با رمایت مؤسسه تحقیقات بارنج کشاور در   

رشاات انجااام شااده اساات، باادین وساایله نگارناادگان از      

ئماا   هااای مساانولین محتاارم ین اداره قاادردانی بااه همکاااری

اساتادیار  سالیمانی  دکتار مجتبای  یورند  همچنین از جنااب   می

تجزیه دانشگاه زنجاان جهات راهنماایی اماور مرباوط      شیمی 

وگرافی ماایع باا کاارایی بااال نهایات تشاکر       دستگاه کرومات به

 یید ئم  می به
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