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چکیده
 قدکشیدگی از عالئم بارز اين بیماری است که در اثر تولید.پوسیدگی طوقۀ برنج از مهمترين بیماریهای اين گیاه در مناطق برنجکاری است
، ترکیب جمعیتی گونهای بیمارگر، اين تحقیق بهمنظور شناسايی مجدد گونههای بیمارگر باکانه.هورمون جیبرلین توسط بیمارگر ظاهر میشود
. جدايه از بیمارگر انجام شد23  نمونۀ گیاهی و سواسازی50  تولید هورمون جیبرلین و ارتباط دو صفت اخیر با جمعآوری،شدت بیماریزايی
 نتايج شناسايی جدايهها منجر به تشخیص.تعیین شدت بیماریزايی به روش مايهزنی ساقهی رقم گوهر در مرحلۀ گیاهچهای صورت گرفت
 نتايج آزمون. درصد شد11/6  و88/4  به ترتیب با ترکیب جمعیتیFusarium verticillioides  وFusarium fujikuroi گونههای
 هرچند جدايهها از جهت شدت بیماریزايی در میزبان متفاوت، مايهزنی باعث ايجاد آلودگی در تمام گیاهان میشود،بیماریزايی نشان داد
 همۀ جدايهها قادر به تولید جیبرلین میباشند، نشان دادHPLC  تعیین میزان جیبرلین به روشهای اسپکتروفتومتری(طیفسنج نوری) و.بودند
 آنالیز دادهها مشخص کرد که بین شاخص میزان تولید جیبرلین در بیمارگر و درصد افزايش.ولی میزان آن در جمعیت مورد مطالعه متفاوت بود
 احتماالً حضور بیمارگر در گیاه و تأثیر قدرت بیماری.ارتفاع ساقه (شدت بیماریزايی) در گیاه از لحاظ آماری ارتباط معنیداری وجود ندارد
 اين موضوع منجر به عدم درک رابطۀ بین میزان جیبرلین تولید و شدت.زايی آن بیشتر و يا سريعتر از تأثیر جیبرلین در گیاه واقع شده است
.بیماریزايی بیمارگر شد
.HPLC ،Fusarium fujikuroi ، جیبرلیکاسید، اسپکتروفتومتری:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Bakanae disease of rice is one of the most important rice diseases all over the worlds. Elongation is one of the conspicuous
symptoms of Bakanae disease that is caused by gibberellins-producing isolates of the pathogen. The present investigation
was done to reconsider the species of Bakanae, the ratio of pathogen’s species, virulence, gibberellin production and the
relationship between virulence and the rate of gibberellin production in 23 isolates by gathering 50 samples of infected
plants from rice fields. In order to identify the disease severity, inoculation of the plant stem was done by injection of spore
suspension at the seedling stage in the Gohar variety. Results led us to identify two species of pathogen Fusarium fujikuroi
and Fusarium verticillioides, and each one of them had a population of 88.4 and 11.6%, respectively. Results of the
pathogenicity test showed that inoculation of the seedling causes infection in all the plant. Furthermore, the disease severity
caused by the tested isolates were different in all the host plants. Results from tests of gibberellin determination using
spectrophotometry and HPLC methods revealed that all the isolates were able to produce the hormone but the amount of it
differed among isolates. No significant correlation was observed between the amount of gibberellin and percentage of stem
elongation (disease severity). Perhaps, it may be due to early effects of virulence ability of the pathogen in comparison with
late effects of gibberellin in the host plant. This leads to a lack of relationship between gibberellin levels and the disease
severity of the pathogen.
Keywords: Fusarium fujikuroi, gibberellic acid, HPLC, spectrophotometry.
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مقدمه
برنج ( )Oryza sativa L.دومین منبع غذایی بشر بعد
از گندم است .بیماریهای برنج در غالب مناطق کشت
این گیاه عامل اصلی کاهش محصول میباشند.
بیماری پوسیدگی طوقۀ برنج یا بیماری باکانه با عامل
 Fusarium fujikuroiیکی از بیماریهای بذرزاد برنج
است که از خزانۀ بذری تا شالیزار روی برنج دیده
میشود ( .)Padasht-Dehkaei, 1993تاریخ کشف
هورمون جیبرلین ( )GA3با شناسایی بیمارگر قارچی
 F. fujikuroiدر سال  1898همزمان بوده است
( .)Hori, 1898تحقیقات در هند و کشورهای دیگر نشان
داد ،سه جمعیت آمیزشی از مجموع  G. fujikuroiبا
باکانۀ بیمارکنندة برنج همکاری میکنند که شامل
تیپ (جور)های آمیزشی  C ،Aو  Dمیباشند
( .)Bashyal & Aggarwal, 2013هرچند که اثر
ترکیبشدة این گونههای  Fusarium spp.در بیماری
باکانه بهدرستی شناخته نشده است .از طرفی طبق
تحقیقی که در مالزی و اندونزی در راستای
تغییرپذیری استرین (سویه)هایی از قارچ Fusarium
 spp.در نشاء واریته (رقم)های حساس برنج انجام شد،
نشان داد که تنها جدایههایی که بهعنوان F. fujikuroi
شناخته شدند قادر به ایجاد عالئم بیماری باکانه بوده
و در تولید جیبرلین توانا بودند ( Zainudin & Salleh,
 (2008b) Zainudin et al. .)2010آزمونی را درزمینۀ
بیماریشناسی این قارچ روی یک رقم (واریته) از برنج
انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که تنها گونۀ
 F. fujikuoriاز گونۀ کمپلکس  G. fujikuroiاست که
قادر به تولید هورمون جیبرلین است ،از سایر گونهها
بیماریزاتر بود ( .)Zainudin et al., 2008bهورمون
جیبرلین یک هورمون رشد منفرد است که باعث ارتقاء
طول ساقه در سلولهای گیاه میشود ( & Johnson
 .)Coolbaugh, 1990نقش هورمون جیبرلین در
بیماریزایی بهصورت افزایش طول غیرعادی ساقه
است و آن به زمانی نسبت داده میشود که غلظت
 GA3از حد عادی بیشتر شود ( Zainudin et al.,
 .)2008bدر اصل یک ارتباط بین شکل (فرم) جنسی
عامل بیماری و ترشح جیبرلین بهعنوان یک هورمون
تنظیمکنندة رشد وجود دارد ( Sun & Snyder,
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 .)1981با توجه به اهمیت محصول برنج در استان
گیالن و نیز عالئم قدکشیدگی در نشاهای آلوده به این
بیماری که دلیل اصلی آن تولید مقادیر باالیی از
هورمون جیبرلین توسط قارچ است و اینکه این بوتهها
سرانجام در شالیزار دچار مرگ شده و از بین میروند،
بررسی جدایههای مختلف این بیمارگر بهمنظور درک
ارتباط بین میزان تولید هورمون جیبرلین و شدت
عالئم ایجادشده در گیاه موضوع این تحقیق قرار گرفته
است.
مواد و روشها
نمونهبرداری طی فصل زراعی  1391از شالیزارهای
استان گیالن که در آن سابقۀ بیماری وجود داشت در
مرحلۀ نشاء (در خزانه) ،پنجهدهی ،خوشهدهی و
رسیدن برنج انجام شد .نمونههای مشکوک که شامل
قطعات ریشه و طوقۀ آلودة گیاه بود به آزمایشگاه
مؤسسۀ تحقیقات برنج انتقال یافت ،پس از شستشو و
ضدعفونی سطحی با محلول هیپوکلریتسدیم  ،%1در
محیط کشتهای برگ میخک در آگار ( )CLAو
سیبزمینی -دکستروز آگار ( )PDAکشت و نگهداری
شدند ( .)Saremi, 2005پرگنههای قارچ عامل بیماری
بعد از  3-4روز در محیطهای کشت ظاهر شدند.
شناسایی جدایههای قارچ عامل بیماری

از محیط کشت  PDAجهت مشاهدة خصوصیات
ظاهری پرگنه و از محیط کشت  CLAدر دمای روزانۀ
 25درجۀ سلسیوس و دمای شبانۀ  20درجۀ
سلسیوس و شرایط  12ساعت نور و  12ساعت
تاریکی ،جهت مشاهدة مشخصات میکروسکوپی
استفاده شد .بهمنظور تشخیص گونهها از کلیدهای
شناسایی  )1998( Nirenberg & O’Donnellو Leslie
 )2006( & Summerellو شرح گونههای & Gerlach
 )1982( Nirenbergاستفاده شد.
اثبات و بررسی شدت بیماریزایی

بذرهای برنج رقم گوهر به مدت  24ساعت داخل آب
نگهداری شده و به تعداد شش عدد در هر گلدان
کاشته شد .بعد از رشد بوتهها ،بوتههایی که از لحاظ
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رشدی در شرایط مطلوبتری بودند ،باقی گذاشته و
بقیه حذف شدند .جهت آزمون بیماریزایی از روش
تزریق سوسپانسیون (دروایۀ) کنیدی بیمارگر در ساقه
و باالی طوقه به جهت دستیابی سریعتر و قابل
رؤیتتر به نتایج آزمون بیماریزایی نسبت به
روشهای دیگر ( )Padasht-Dehkaei, 1993استفاده
شد .در این روش از کشت ششروزة جدایههای
مختلف در محیط کشت  ،PDAسوسپانسیون کنیدیوم
به غلظت  106کنیدیوم در هر میلیلیتر تهیه شد0/5 .
میلیلیتر از سوسپانسیون نهایی با استفاده از سرنگ
هامیلتون در مرحلۀ قدکشیدگی (دو ماه بعد از کشت) در
ناحیۀ باالی طوقۀ بوتهها تزریق شد .همچنین در گلدان
شاهد نیز همین مقدار آب مقطر سترون به بوتهها تزریق
شد .شدت بیماریزایی که نشاندهندة قدرت بیمارگری
و ایجاد عالئم در گیاه است با اندازهگیری و ثبت درصد
افزایش ارتفاع ساقه در بوتههای رقم گوهر قبل از مایهزنی
(قبل از تزریق) و هر پنج روز یکبار بعد از مایهزنی انجام
شد .طرح در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با  23تیمار
و سه تکرار در گلخانه انجام گرفت و برای تجزیهوتحلیل
دادهها از نرمافزار  SAS Ver. 9.1استفاده شد ( Gomez
.)& Gomezs, 1989
شرایط کشت جدایههای قارچی و استخراج جیبرلین
از بیمارگر

برای رشد انبوه قارچ  F. fujikuroiو نیز تولید
جیبرلین ،از محیط کشت مایع اختصاصی – Czapek
 Dox (CD) brothاستفاده شد .از کشت ششروزة هر
یک از جدایههای قارچی در محیط  ،PDAدو دیسک
برداشته و به محیط کشت مایع اضافه شد .بعد از
اختالط ،نمونههای کشت داده شده در دستگاه
تکاندهندة گرمایشی 1بهمدت  10روز در دمای 25ºC
و سرعت  120 rpmقرار داده شدند .برای جداسازی
جیبرلین از محیط مایع از روش )2002( Ergun et al.
بهره گرفته شد .در این روش به محیط کشت مایع
حاوی عصارة قارچی ،محلولی محتوای متانول،
کلروفرم ،آمونیوم هیدروکسید و آب مقطر به آن اضافه

1. Thermoshake
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شد .محلول حاصل به قیف جداکننده 2منتقل و الیۀ
کلروفرم و متانول از آن تبخیر شد .بعد از تنظیم pH
به  ،2/5محلول حاصل سه بار با اتیل استات استخراج
3
گشته و بهمنظور تبخیر در دستگاه تبخیرکنندة دوار
در دمای  45درجۀ سلسیوس و سرعت60rpm 4
قرار گرفت .جیبرلین بهصورت مادة خشک سفیدرنگ،
برای انجام مراحل بعدی در اتانول مطلق حل شد
).(Rangaswamy, 2012
تعیین و تخمین مقدار جیبرلین تولیدشده در هر یک
از جدایهها

تخمین کیفی میزان هورمون جیبرلین تولیدشده در
نمونهها با استفاده از روش اسپکتروفتومتری
(طیفسنج نوری) با بهرهگیری از روش )2004( Berrios
انجام شد .در این روش عصارة حالل در دستگاه
اسپکتروفتومتری (مدل  )WPA S2000با طولموج
 254نانومتر قرار گرفت .این روش که بر مبنای
کدورتسنجی استوار است ،تنها بهمنظور دانستن
اینکه آیا جدایهها قادر به تولید هورمون مذکور از
روش موردنظر میباشند یا خیر ،انجام شد .برای
تخمین کمّی هورمون جیبرلین با کمک دستگاه
کروماتوگرافی (فامنگار) مایع با کارایی باال (مدل
 ،)Shimadzu 501aاستانداردهای جیبرلین خالص
( )Sigmaو جیبرلین محلول در اتانولِ استخراجشده از
هر یک از جدایههای قارچی در شرایط مشابه به
دستگاه تزریق شد .از متانول و آباسیدی به نسبت
 3:1بهعنوان فاز مایع استفاده شد که تخمین در نرخ
جریان  1میلیلیتر بر دقیقه و طولموج  206نانومتر
با ستون  C18انجام شد (.)Bhalla et al., 2010
نتایج و بحث
شناسایی جدایههای قارچ عامل بیماری

با توجه به خصوصیات مورفولوژیکی (ریختشناختی) در
محیط کشت  PDAو  ،CLAاز مجموع  50جدایۀ قارچی
مورد آزمون ،قارچهای زیادی از گروهها و جنسهای
2. Separatory funnels
3. Rotary evaporator
4. Retention per minute
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مختلف در محیط کشت رشد نمودند .درمجموع 44
جدایه از مناطق مختلف استان گیالن جداسازی شد که
پنج جدایه بهعنوان  F. verticillioidesو مابقی بهعنوان
 F. fujikuoriشناخته شدند .بهرغم گزارش گونۀ
 F. proliferatumاز نمونههای آلودة برنج استان گیالن
( ،)Hosein Nejad, 2007مشخصات جدایههای
جداسازی شده با اینگونه مطابقت نداشت .درنهایت
آزمونهای بیماریزایی و تخمین مقدار هورمون جیبرلین
بهطور تصادفی در  23جدایه از قارچ  F. fujikuroiانجام
شد (جدول .)1
اثبات بیماریزایی

نتایج مربوط به آزمونهای بیماریزایی نشان داد ،تمام
جدایهها عالئم بیماری را ایجاد کرده و بیماریزا بودند،
هرچند که در تعدادی از تیمارها ،ممکن بود تکرار بهظاهر
سالم نیز مشاهده شود .عالئم بیماری باکانه از قبیل
کشیده و باریکتر بودن گیاهان آلوده نسبت به بوتههای
سالم در خزانه و شالیزار (به نسبت کم) ،برگهای
رنگپریده و زرد ،مرگ نشاءها در مراحل اولیۀ رشد،
ایجاد پوسیدگی در طوقه و ریشه (به نسبت زیاد)
مشاهده شد که مجموعۀ این عوامل سبب مرگ گیاه قبل
از ظهور خوشه شد .با توجه به نظر Amoah et al.
) (1995بیماریزایی گونه پیچیده  G. fujikuroiدر برنج
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(و ذرت) ممکن است به تعادل توکسینها و
تنظیمکنندههای رشد که متأثر از جدایۀ بیمارگر ،محیط
و حالت تغذیهای گیاه است ،وابسته باشد .گیاهچهها در
رقم گوهر عالئم را در زمان یکسان و به مقدار مشابهی
نشان ندادند ،به این معنی که در برخی از جدایهها عالئم
زودتر و برخی دیگر دیرتر بروز کرده و برخی از آنها
عالئم شدیدتر و مابقی عالئم کمتری داشتند.
 (2016) Bashyal et al.در آزمایشی که روی بیماری-
زایی گونههای همکار در بیماری باکانه در واریتههای
حساس برنج انجام دادند ،جدایهها را بر اساس عالئم
افزایش طول (قدکشیدگی) و پوسیدگی طبقهبندی
کردند .آنان مشاهده کردند ،هر دوی این عالئم در
نشاءهای آلودهشده با جدایههای F. fujikuroi
مشاهده شد درحالیکه گونههای  F. verticillioidesو
 F. proliferatumتنها عالئم پوسیدگی را تولید
نمودند .شدت بیماری تلقیح شده در گونههای
 F. fujikuroiدر نشاءها حداکثر ( 40تا  )%80بود و
سپس گونههای  50( F. verticillioidesتا  )%65و
 15( F. proliferatumتا  )%40در درجات بعدی قرار
گرفتند ( .)Bashyal et al., 2016در این تحقیق میان
جدایههای قارچی که از نواحی مختلف جغرافیایی و
نیز در سالهای متفاوت جمعآوری شده بود ،سطوح
متفاوتی از بیماریزایی مشاهده شد.

جدول  .1مشخصات جدایههای خالصسازیشده از گونۀ F. fujikuroi
Table 1. Characteristics of the purified isolates of F. fujikuroi
Stage/Segment of plant
leaf/nursery
leaf/nursery
leaf/nursery
leaf/nursery
leaf/nursery
crown/field
crown/stem/leaf
crown/stem/leaf
crown/stem/leaf
crown/stem/leaf
crown/stem/leaf
crown/stem/leaf
crown/stem/leaf
crown/stem/leaf
crown/stem/leaf
crown/stem/leaf
crown/leaf/field
crown/leaf/field
crown/leaf/field
crown/stem
crown/stem
tillering
Tillering

Date
91/2/13
91/2/13
91/3/2
91/3/2
91/3/3
91/4/26
91/5/3
91/5/3
91/5/3
91/5/9
91/5/9
91/5/14
91/5/14
91/5/14
91/5/14
91/5/14
91/5/21
91/5/21
91/5/21
78/5/3
78/7/17
83/5/29
83/5/20

Location
Lif Shagerd
Sheikh mahale
Nokhale
Chamesghal
Golsarek
Field of rice research institute
Ghazedeh
Laksar
Some sara
Roudpish
Hoda shahr
Shah abasi 6
Shah abasi 5
Shah abasi 3
Shah abasi 2
Shah abasi 1
Torbe bar 6
Abkenar 4
Torbe bar 2
Asalem
Asalem
Abkenar
Shahrestan

Cultivar
native
native
Hashemi
Khazar
Hashemi
Gohar
Khazar
Khazar
Khazar
Khazar
Khazar
Khazar
Khazar
Khazar
Khazar
Khazar
Khazar
Khazar
Khazar
Khazar
Khazar
Khazar
Khazar

Isolate name
G1
G2
G5
G6
G10
G18
G19
G20
G24
G26
G29
G31
G32
G34
G35
G37
G46
G47
G49
Fu=22
Fu=23
G189
G261
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گونۀ  G. fujikuroiدر تولید جیبرلینها ،توکسین
(زهرابه)ها و آنزیمها در شرایط  in vitroمتفاوت
هستند ( ،)Thakur, 1974هرچند که نقش این
ترکیبها در عالئمشناسی هنوز درک نشده است .طبق
باور  )1985( Ouتوسعۀ عالئم بیماری باکانه به استرین
قارچ درگیر در بیماری و شرایط محیطی از جمله دما
و رطوبت بستگی دارد )2000( Wolf et al. .در زمینۀ
مقایسۀ بیماریزایی تیپهای آمیزشی دخیل در ایجاد
بیماری پوسیدگی طوقه ،بیان کردند که همۀ
استرینها جوانهزنی بذر برنج را کاهش داده و توانایی
متفاوتی در ایجاد عالئم باکانه در برنج داشتند و برخی
از گونهها از تیپهای آمیزشی دیگر بیماریزاتر بودند.
 )2000( Desjardins et al.در نپال 11 ،گونۀ از جنس
فوزاریوم را از برنج جداسازی کردند .همچنان که Ou
( )1985نیز متذکر شده بود همۀ عصارههای فیلتر
(پاالیش)شدة این قارچ که در شرایط یکسانی رشد
کردهاند نمیتوانند عالئم بیماری باکانه را ایجاد کنند.
وی در مطالعۀ بیماریزایی برخی از جدایههای این
قارچ دریافت که عالئم ایجادشده در بوتهها شامل
پاکوتاهی و بلندقدی بوده و برخی دیگر بدون تأثیر در
اندازههای گیاهچههای برنج هستند که این خود
تأییدی دیگر بر نتایج این تحقیق است.
شدت بیماریزایی و تغییرات ارتفاع ساقه در برنج
پس از مایهزنی با جدایههای مختلف بیمارگر

نتایج اندازهگیری افزایش طول ساقه بوتههای رقم گوهر
در چهار بازة زمانی به فواصل هر پنج روز یکبار نشان
داد ،تقریباً همۀ جدایهها قادر به ایجاد عالئم در نشاءهای
برنج بوده اما درصد افزایش رشد بوتهها در اثر هر جدایه
در هر مرحله از اندازهگیری متفاوت بود (شکل .)1
جدایههای قارچ درشدت بیماریزایی در سطح احتمال 1
درصد با یکدیگر اختالف داشتند .متنوع بودن توانایی
تولید کردن متابولیتهای ثانویه توسط این قارچ ،قبالً هم
گزارش شده است ( .)Bashyal et al., 2016در مرحلۀ
اول بهعلت اینکه فاصلۀ زمانی بین زمان تزریق
سوسپانسیون اسپور قارچ در گیاه و اولین مرحلۀ ارزیابی
کوتاه بود عالئمی از بیماری مالحظه نشد و گیاهان در
تیمارهای اعمالشده به رشد عادی خود ادامه دادند .در
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مرحلۀ دوم ارزیابی ،شروع فعالیت عامل بیماری باعث
بروز برخی عالئم از قبیل پوسیدگی کم در ناحیۀ نزدیک
به طوقه شده که رشد عادی بوته را دچار مشکل کرد .در
مرحلۀ سوم اندازهگیری ،عالئم بسیار شدید ناشی از
فعالیت قارچ عامل بیماری در بسیاری از تیمارها بهصورت
پوسیدگی شدید در طوقه و از رشد بازماندگی بوتهها
مشاهده شد .در این زمان که اوج خسارتزایی عامل
بیماری است ،بسیاری از بوتهها حتی برخی از آنهایی که
عالئم قدکشیدگی ساقه نداشتند ،دچار مرگ شده و از
بین رفتند .در چهارمین مرحلۀ اندازهگیری ارتفاع ساقه
ازآنجاییکه خسارت نهایی بیمارگر در مرحلۀ سوم ارزیابی
وارد شد ،میزان مرگومیر بوتهها (پیشرفت بیماری)
نسبت به مرحلۀ قبل کمتر بود و بوتههایی که دچار مرگ
نشده بودند ،به رشد خود ادامه دادند.
جدول تجزیۀ واریانس دادههای هر مرحله از مراحل
ارزیابی ارتفاع ساقه نشان داد ،اختالف جدایهها در مراحل
دوم و چهارم در سطح احتمال  1درصد معنیدار بوده و
در مراحل اول و سوم ،اثر جدایهها اختالف معنیداری را
نشان نداد (جدول  .)2تفاوت درشدت بیماریزایی
جدایههای بیمارگر باعث ایجاد عالئم متفاوتی در تیمارها
شد .این اختالف در میزان درصد افزایش رشد ساقه
میتواند به دلیل تفاوت درشدت بیماریزایی جدایههای
مختلف قارچ عامل بیماری باشد .از طرفی میتوان این
اختالف رشد در بوتهها را به اختالف در میزان تولید
هورمون جیبرلین توسط جدایهها ارتباط داد.
نتایج آزمایشهای تعیین مقدار هورمون جیبرلین در
جدایههای قارچی

طبق نظر  )1982( Gerlach & Nirenbergگونه
 F. verticillioidesقادر به تولید هورمون جیبرلین
نیست بنابراین تعیین میزان تولید هورمون جیبرلین
تنها در جدایههای گونۀ  F. fujikuroiصورت گرفت.
نتایج حاصل از روش اسپکتروفتومتری نشان داد ،همۀ
جدایههای قارچ  F. fujikuroiقادر به تولید هورمون
جیبرلین میباشند .نتایج تخمین کمّی با استفاده از
دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ) 1(HPLCنیز

1. High Performance Liquid Chromatography
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عالوه بر تأیید این نتیجه ،مقدار دقیق جیبرلین تولیدی
توسط هر جدایه را تعیین کرد (شکل  .)2باالترین میزان
تولید هورمون جیبرلین در محیط  CD-brothتوسط
جدایه  G10به میزان  1/2میلیگرم بر لیتر و کمترین
مقدار آن توسط جدایۀ شمارة  G261به میزان 0/05
میلیگرم بر لیتر بوده است .اگر فرض بر این گذاشته
شود که مقدار هورمونی که قارچ بعد از تزریق به داخل
گیاه سنتز (ساخت) میکند برابر با همان مقدار هورمونی
باشد که قارچ در محیط اختصاصی و در شرایط بهینه
ایجاد میکند ،باز هم این مقدار هورمون در حدی نیست
که بتواند عالئم افزایش رشدی را به یک میزان در همۀ
ساقۀ نشاءها ایجاد کند ،زیرا شدت بیماریزایی در
جدایههایی که تولید هورمون جیبرلین بیشتری دارند،
نسبت به جدایههایی که هورمون کمتری تولید میکنند،
به یک نسبت ثابت تغییر نمیکندSunder & Satyavir .
) (1998در نتایج بررسیهای خود گزارش کردند،
جدایههای  F. moniliformeدر تولید کردن  GA3در
کشت مایع بسیار متنوع هستند .طبق نظر برخی محققان
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که آزمایشهایی روی تأثیر این هورمون بر افزایش رشد
طولی گیاه نخودفرنگی انجام دادند ،جیبرلیک اسید در
غلظتهایی بین  10تا  100میلیگرم بر لیتر ) (mg/lبه
میزان بسیار زیادی رشد طولی را در گیاهان سالم پاکوتاه
نخودفرنگی تحریک میکند اما تأثیر کمی در نخود
فرنگیهای آالسکا (غیر پاکوتاه) داشته و یا بدون تأثیر
بوده است ( .)Taniamoto et al., 2006در این تحقیق
برای وادار کردن قارچ مورد نظر به تولید حداکثر هورمون
جیبرلین از محیط کشت اختصاصی با شرایط خاص
استفاده شد ،اما ممکن است مواد دیگری نیز در عصارة
قارچی حاصل وجود داشته باشند .شرایط استخراج برخی
از جیبرلینها از عصارة قارچ  G. fujikuroiاز جمله ،GA3
 GA4و  GA7تا حدودی مشابه است ،بنابراین وجود این
مواد در مادة خشک نهایی اجتنابناپذیر است.
جیبرلینهای  GA3و  GA7/GA4اثر متفاوتی در گیاه
دارند ( ،)Vandamme, 1989در این تحقیق به دلیل
تفکیک نشدن جیبرلینها در محصول نهایی ،از
اثرگذاریهای احتمالی آنها چشمپوشی شد.

Stages of elongation evaluation

isolates of G. fujikuroi

شکل  .1میانگین قدکشیدگی ساقه هر تیمار نسبت به شاهد در چهار مرحلۀ ارزیابی ارتفاع بوته .مراحل ارزیابی شامل :S1 :مرحلۀ اول
ارزیابی ارتفاع ساقه :S2 ،مرحلۀ دوم ارزیابی ارتفاع ساقه :S3 ،مرحلۀ سوم ارزیابی ارتفاع ساقه :S4 ،مرحلۀ چهارم ارزیابی ارتفاع ساقه.
Figure 1. Means of elongation of the stem in comparison of four evaluation stages of plant length. S 1: the first stage
of evaluation, S2: the second stage of evaluation, S3: the third stage of evaluation, S4: Fourth stage of evaluation.
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جدول  . 2مقایسۀ میانگین درصد افزایش رشد ساقه در هر تیمار در چهار مرحلۀ ارزیابی و میزان جیبرلین تولید شده توسط هر
جدایه (برحسب )ppm
Table 2. Comparison between the average increase in rice stem growth (%) of treatments in four evaluation stages
)and amount of gibberellins hormone produced by each isolate (ppm
)Gibberellin (ppm
499.96
73.02
785.98
646.70
1249.87
593.55
201.71
776.21
666.75
767.55
593.35
1042.68
753.38
688.20
940.11
869.19
877.44
1034.21
462.70
844.27
175.77
109.16
52.40
---------

Fourth stage
8.30 bcdef
17.99 abc
12.72 bcde
0.92 ef
13.32 bcdef
4.37 bcdef
8.04 def
6.27 bcdef
3.80 bcdef
4.56 bcdef
39.19 a
4.01 bcdef
0.61 f
1.84 def
9.33 bcdef
14.06 bc
0.71 f
8.36 bcdef
17.15 ab
5.24 bcdef
2.80 cdef
1.33 ef
1.73 def
1.62 ef

Second stage
7.93cde
11.83bcde
14.11bcde
9.20bcde
31.81ab
11.05 bcde
3.09 e
23.73 abcd
9.78 bcde
11.50 bcde
16.86bcde
17.85bcde
3.67 e
19.79 abcde
17.51bcde
23.25abcd
6.19 cde
26.44 abc
5.31de
17.54abcde
16.18bcde
44.44 a
15.27 bcde
4.79 e

Third stage
8.75 a
22.13 a
9.15 a
1.126 a
16.82 a
2.36 a
0.93 a
19.75 a
5.05 a
4.80 a
14.91 a
4.45 a
7.64 a
14.83 a
12.60 a
26.27 a
9.01 a
6.98 a
1.33 a
10.15 a
5.07 a
8.82 a
6.42 a
19.47 a

First stage
27.32a
36.98a
43.06 a
21.68a
26.47a
26.82a
19.48a
27.33a
23.82a
30.37a
22.05a
24.10a
27.07a
32.97a
26.38a
34.99a
23.54a
25.63a
22.27a
27.40a
26.69a
18.40a
31.55a
17.22a

Isolates
G1
G2
G5
G6
G10
G18
G19
G20
G24
G26
G29
G 31
G32
G34
G 35
G37
G46
G47
G 49
Fu22
Fu23
G189
G261
Ctl

استفاده از دستگاه کروماتوگرافی در هر جدایه از قارچ F. fujikuroi

شکل  .2نتایج تخمین کمّی میزان هورمون جیبرلین با
برحسب ppm

Figure 2. Results of quantitative determination of gibberellin hormone produced by using each isolates of F. fujikuroi
(ppm) HPLC method

نتایج آزمون همبستگی افزایش رشد ساقه پس از
مایهزنی در برنج و مقدار کمّی هورمون جیبرلین

تاکنون در کشور آزمونی مبنی بر درک تأثیر هورمون
جیبرلین موجود در قارچ  F. fujikuroiدر بیماریزایی
قارچ انجام نشده است .بنابر نتایج ،رابطۀ بین درصد
افزایش ارتفاع ساقۀ ایجادشده توسط جدایههای قارچ
 F. fujikuroiدر گیاه برنج و میزان تولید هورمون
جیبرلین توسط هر جدایه از قارچ گویای این مطلب

است که در هیچکدام از چهار مرحلۀ ارزیابی ،بین این
شاخصها همبستگی معنیداری وجود ندارد .نتایج
بررسی  (1994) Voigt et al.که درزمینۀ تغییرپذیری
گونۀ  G. fujikuroiو گونههای همکار با آن در ایجاد
بیماری باکانه انجام شد ،نشان داد ،جیبرلینها در این
قارچ بهعنوان عامل بیماریزایی (ویرولنس) مطرح
میباشند و درجۀ بیماریزایی به مقدار جیبرلینها
بستگی دارد ( .)Voigt et al., 1994همچنین
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 (1992) Takenaka et al.در تحقیقی که روی مقاومت
جدایههای مزرعهای قارچ  G. fujikuroiبه قارچکشهای
تریفلومیزول و پفرازوئیت انجام دادند به این نتیجه
رسیدند ،جدایههایی که حساسیت کمتری نسبت به
این قارچکشها داشتند ،بیماریزایی کمتری در
گیاهان ایجاد میکنند که این حالت احتماالً به دلیل
تولید کمتر جیبرلینها است .در این تحقیق عدم
دستیابی به رابطۀ معنیدار بین مقدار هورمون
جیبرلین و بیماریزایی بیمارگر میتواند ناشی از
تفاوت در محیطی باشد که آزمایش بیماریزایی
جدایههای قارچی و جداسازی هورمون جیبرلین از
آنها در آن انجام شده است ،زیرا مقدار هورمون
جیبرلین در محیط کشت سنتتیک اندازهگیری شده
است ،درحالیکه گیاه در محیط خاکی (گلخانه) است
و اینکه آیا تأثیرش بعد از تزریق عصارة قارچی به
گیاه به همین میزان است یا خیر ،کار قضاوت در این
مورد را مشکل میکند(1998) Sunder & Satyavir .
در نتایج بررسیهای خود گزارش کردند ،همۀ
جدایههای قارچ  F. fujikuroiعامل ایجاد کشیدگی
طول ساقه نیستند .برخی از گیاهان دچار زردی شده
و یا پاکوتاه ماندند و برخی از گیاهان مورد آزمایش در
مراحل انتهایی عالئم کشیدگی را بروز دادند .برخی از
گیاهان آلودهشده تا زمان بلوغ عادی به نظر میرسند
اما بعداً دانههای خالی و تغییر رنگ داده تولید
میکنند .این عالئم کامالً با عالئم ایجادشده توسط
جدایههای تحقیق کنونی مطابقت داردKurosawa .
) (1926دانشمند ژاپنی در نتایج بررسیهای خود نشان
داد ،مایع صافی ضدعفونی شده از محیط کشت این قارچ
قادر است باعث ایجاد تحریک رشد مشخص به همان
اندازه در نشاءهای برنج بدون آلودگی قارچی شود
( )Vandamme, 1989; Kurosawa, 1926اما در این
رابطه  (1985) Ouمعتقد است اگرچه که صافیهای
محیطهای کشت قارچ قادر به القاء عالئم باکانه در
نشاءهای برنج هستند ،این پدیده در میان جدایههای
بیمارگرهای باکانه معمول نیست ( )Ou, 1985که
نشاندهندة تغییرپذیری در تولید  GA3است.
در این تحقیق جدایههای متفاوت ،سطوح
بیماریزایی متفاوتی را نشان دادند .بهطورمعمول
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شدت بیماری هنگامیکه غلظتهای باالتری از
اینوکلوم (مایه) بهکاربرده شود ،بیشتر میشود
( )Ahmed et al., 1986و توقف بیماری به میزان کم
یا زیاد به بیماریزا بودن هر جدایه بستگی دارد
((2008b) Zainudin et al. .)Zainudin et al., 2008b
در نتایج بررسیهای خود اظهار کردند ،هنگامیکه
غلظت هورمون جیبرلین در گیاه از حد عادی بیشتر
شود باعث بروز عالئم افزایش طول غیرعادی میگردد.
همچنین  (1986) Ahmed et al.گزارش کردند،
افزایش بیشتر کشیدگی ساقۀ برنج هنگامیکه اینوکلوم
با غلظت  3/1×104 conidia/mlتزریق گردد اتفاق
میافتد و باالترین حد آن هنگامی است که غلظت
اینوکلوم  1/25×105 conidia/mlباشد .آنها به این
نتیجه رسیدند ،اگر سطح اینوکلوم کمتر از این
غلظتها باشد کشیدگی غیرعادی اتفاق نمیافتد.
ازآنجاییکه در این تحقیق غلظت سوسپانسیون
اسپوری تزریقشده به ساقۀ برنج بیشتر از مقداری
است که  (1986) Ahmed et al.در نتایج کار خود
بیان کردهاند ،میتوان گفت که در غلظتهای بیشتری
از سوسپانسیون قارچ ،احتماالً قدرت بیماریزایی نمود
بیشتری پیدا میکند و قبل از بروز قدکشیدگی در
گیاهان تلقیحشده با قارچ ،شاهد ظهور عالئم
پوسیدگی در ناحیۀ طوقه بودیمDesjardins et al. .
) (2000در نتایج بررسیهای خود گزارش کردند،
محدودة وسیعی از آلودگی برنج با تیپهای آمیزشی
غیر تولیدکنندة جیبرلین ( )G. fujikuroi MP-Dو
تیپهای آمیزشی تولیدکنندة جیبرلین از گونۀ
پیچیدة  G. fujikuroiاتفاق میافتد .همچنین
همانطور که بیان شد این قارچ تولید چندین توکسین
میکند ،این موضوع که این توکسینها چگونه فعالیت
خود را در گیاه برنج آغاز کرده و تأثیر عالئم آنها
چگونه است ،نیاز به تحقیقات بیشتری دارد .شرایط
مناسب برای بیماریزایی عامل بیماری دمای باالی
 30درجۀ سلسیوس است درحالیکه دمای مناسب
برای تولید هورمون جیبرلین  30درجۀ سلسیوس
است .محدودة  pHمناسب برای تولید برای هورمون
جیبرلین توسط قارچ  4/5تا  3/5است ،درحالیکه
نمیتوان با اطمینان گفت که همۀ این شرایط برای
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تولید و فعالیت هورمون بعد از تزریق درون گیاه برنج
فراهم بوده است .در نتایج بررسی دیگری که توسط
) Bashyala et al. (2016در رابطه با سنجش میزان
هورمون جیبرلین در گیاهان آلودة برنج انجام گرفت،
بیان کردند که محتوای جیبرلیک اسید جدایههای
قارچ با عالئم قد کشیدگی در بیماری باکانه همبستگی
مثبت داشت ( .)r=0/79آنان همچنین اعتقاد دارند،
عالئم قد کشیدگی بیماری به خاطر محتوای جیبرلیک
اسید بیمارگر تولید میشود ،هرچند که برخی دیگر از
متابولیتها به همراه فوزاریک اسید ممکن است مسئول
نشانههای پوسیدگی باشند .با توجه به نتایج ،در هیچکدام
از مراحل اندازهگیری ارتفاع ساقه نسبت به شاهد،
همبستگی بین شدت بیماریزایی با مقدار کمّی هورمون
جیبرلین مشاهده نشد .بنابراین میتوان استنباط کرد که
ارتباط مستقیم بین سنتز جیبرلین و بروز عالئم بیماری
در نشاهای برنج وجود ندارد .آزمونهای بیماریزایی
وسیعتر در تولید عالئم پیچیدة بیماری باکانه و
ارتباطشان با میزان هورمون جیبرلین تولیدشده در قارچ
عامل بیماری ضروری به نظر میرسد .ازآنجاییکه
 (2008a) Zainudin et al.نیز معتقدند میزان تولید
هورمون جیبرلین در گیاهان آلودهشده بیشتر است .لذا
پیشنهاد میشود در آزمایشی مشابه ،میزان جیبرلین و
نیز فوزاریک اسید موجود در گیاهان آلودهشده بعد از
تلقیح با قارچ ،سنجیده شود.
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با توجه به شواهد و نتایج بهدستآمده از این آزمونها
میتوان گفت هورمون جیبرلین باعث افزایش رشد در
گیاهان آلودهشده و در این تحقیق جدایههای مورد
بررسی از جهت درصد افزایش ارتفاع ساقۀ برنج
متفاوت بودند ،اما بهاحتمال یکی از علل عدم درک
رابطه بین میزان هورمون جیبرلین تولیدشده در
جدایههای قارچ و افزایش ارتفاع ساقۀ برنج ،میزان
اینوکلوم اولیۀ مورد استفاده در مرحلۀ تزریق به گیاه
است .هنگامی اینوکلوم اولیه زیاد باشد گیاه برنج
بهسرعت میمیرد بنابراین فرصتی برای تولید هورمون
و تأثیر آن بر رشد گیاه باقی نمیماند ،درحالیکه اگر
میزان اینوکلوم اولیه در میزبان کم باشد بیماری با
سرعت خیلی کمتر و ابتدا هم با قدکشیدگی در گیاه
ظاهر میشود و پس از آن منجر به زردی و سپس توقف
رشد شده و درنهایت به مرگ گیاه ختم میشود .مسلم
است که قدرت بیماریزایی بیمارگر و مواد تولیدی ناشی
از آن ،تأثیر شرایط محیطی در سنتز هورمون جیبرلین
در گیاه و چگونگی ارتباط آنها با عمل هورمون جیبرلین
در میزبان ،در پدیدة بیماریزایی نقش دارند و ممکن
است تفکیک تأثیر هرکدام از این مجموعه بهآسانی میسر
نباشد و با کمرنگ شدن تأثیر هر یک از آنها در
شرایطی ،بارزتر شدن تأثیر یکی دیگر مثل هورمون
جیبرلین را در پی داشته باشد.
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