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  دهیچک
ل یطو يهااهچهید گیتول. شودیده میبرنج د يزار رویزاد برنج است که از خزانه تا شالبذر يهايماریاز ب یکیطوقه برنج  یدگیپوس يماریب

د یک اسیبرلیق، اثر جین تحقیدر ا. باشدیم يمارین بین عالئم اید در خزانه و مزرعه از مهمتریک اسیبرلیاز بذور آلوده در اثر ج یعیطبریو غ
 یبذور رقم هاشم. شد یابیارز یر بذور رقم هاشمیموچه و مرگشهیچه و رش رشد ساقهیافزا يرو Gibberella fujikuroiد شده توسط یتول

. دیگرد یزنهیالن مایآلوده از مزارع برنج استان گ يهااهچهیشده از گ يسواساز G. fujikuroi يهاهیجدا یومیدیون کنیله سوسپانسیبه وس
د شده توسط ید تولیک اسیبرلیزان جیکبار و میچه و تعداد بذر مرده هر پنج روز شهیچه، رطول ساقه يریگش رشد با اندازهیزان افزایم

د نشان یک اسیبرلیج ین کمییج تعینتا. ن شدییتع) HPLC(باال  ییع با کارایما یبا استفاده از دستگاه کروماتوگراف G. fujikuroi يهاهیجدا
ن استخراج شده یبرلیزان هورمون جین میب يداریمعن یهمبستگ. ن هورمون را داشتندید ایتول ییتوانا یمورد بررس يهاهیجدا یداد که تمام
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Abstract 
Bakanae disease and Foot rot of rice is one of the rice seed-borne diseases that observed from nursery to 
paddy field. Most important symptoms of disease is production of elongated and abnormal seedlings from 
contaminated seeds on the effect of Gibberellic acid in nursery and field. This investigation, effect of 
Gibberellic acid produced by Gibberella fujikuroi evaluated on the increase of stem and root growth and 
mortality of Hashemi cultivar seeds. Hashemi’s cultivar seeds inoculated by Gibberella fujikuroi conidial 
suspension isolated from infected seedlings from rice fields of Guilan province. Rate of increase of growth 
by measuring of stem and root length and number of dead seeds once every five days and amount of 
Gibberellic acid produced by Gibberella fujikuroi isolates was determined using High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC). Results of quantitative determination of Gibberellic acid showed that all isolates 
were studied have ability to produce this hormone. There were not found any significant correlation between 
the amount of production of Gibberellin hormone in pathogen and increase of stem and root length from 
germination of inoculated seeds of Hashemi cultivar and also number of dead seeds.
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  مقدمه
 (Sawada)با عامل) باکانه(طوقه برنج  یدگیپوس يماریب

Wollenwebber  Gibberella fujikuroi ن یتراز مهم یکی
ـ عالئـم ا . زاد برنج در شمال کشور استبذر يهايماریب ن ی
ـ الن در سه مرحله جوانهیدر استان گ يماریب ، خزانـه و  یزن

 يهـا نشـاء و پنجـه   یدگیقدکشـ . مشاهده استمزرعه قابل 
ـ از عالئـم ا  یکـ ی یدگیپرآلوده در مزرعه همراه با رنگ ن ی

ک یـ برلیج(ن یبـرل ید هورمون جیاست که در اثر تول يماریب
در . گرددیجاد میاه آلوده ایدر گ يماریتوسط عامل ب) دیاس
 ییاه و مخصوصاٌ برگ انتهـا یگ يهان حالت ساقه و برگیا

کم زرد رنگ کم یدگیپربلند و نازك و پس از رنگک، یبار
ـ ا. شوندیم . رنـد یمیشـده و مـ   ياهـا بعـداً قهـوه   ن پنجـه ی
مطرح است که منجر  یاهیک هورمون گین به عنوان یبرلیج

بذر، رشد ساقه،  یزناه شامل جوانهیم مراحل رشد گیظبه تن
ـ هـدف از انجـام ا  . گـردد یمـ  وهیـ ل گل و بلـوغ م یتشک ن ی
د شـده توسـط   یـ ن تولیبـرل یاثر هورمـون ج  یررسق، بیتحق
چـه و  ش رشد طول سـاقه یبر افزا G. fujikuroi يهاهیجدا
شده بـا   یزنهیما یچه و تعداد بذر مرده از بذور هاشمشهیر
  .باشدیمارگر میب

  هامواد و روش
  ح قارچیه تلقیه مایته

هـا  ها، بوتهنمونه از نشاء 44تعداد  1391 یدر سال زراع
الن یاستان گ يمار از خزانه و مزارع برنجکاریب يهاو ساقه

-طوقه برنج بودنـد جمـع   یدگیپوس يماریکه مشکوك به ب

رقـم  (کـه رقـم خـزر     یاز مزارعـ  يبردارنمونه. شد يآور
 يبرا. ت قرار داشتیشد در اولویدر آنها کشت م) حساس
-بیط سیه طوقه، محیقارچ از قطعات آلوده ناح يجداساز

 يحـاو ) WA(و آب آگـار  ) PDA(آگـار   دکستروز ینیزم

از  یـی زاک اسـپور ین و به منظور تحریسیسولفات استرپتوما
 ییساعت روشنا 12ط یدر شرا CLAو  PDAط کشت یمح

 يک به ماوراء بـنفش در دمـا  یمتناوب با نور نزد یکیو تار
Cº 25  ـ اسـتفاده گرد  ییشناسـا  يبـرا ). Saremi 2004(د ی

ــفوزار يهــاگونــه ــکلوم از ی ــ ییشناســاد ی  و ســامرل یلزل
)Leslie & Summerell 2006 (گرالخ و يهاشرح گونه و 
  .استفاده شد )Gerlach & Nirenberg 1982( رنبرگین

 بذور یزنهیما

بـذور رقـم    .انجام گرفـت  یدر قالب طرح کامالً تصادف
 10به مدت  Cº 57 يدر دما يماردر بن) حساس( یهاشم
 يپترهر در بذر عدد  50سپس  .دندیگرد یقه ضد عفونیدق
ـ بـه مـدت    105وم با غلظـت  یدیون کنیسوسپانس يحاو ک ی

ـ بعد از اتمـام ا . نداتاق قرار داده شد يشبانه روز در دما ن ی
. شـدند  ينگهدار Cº 25 يط انکوباتور با دمایمدت در شرا

  .شاهد از آب مقطر سترون استفاده شد ماریت يبرا

ـ  یک اسیبرلیاستخراج ج هورمـون بـه    ید و سـنجش کم
  HPLCروش 

ـ مـارگر، هـر   ین در بیبرلید هورمون جیجهت تول ک از ی
کشـت   Czapek-Dox (CD)ع یط کشت مایها در محهیجدا

ــون ج. شــدند ــرلیاســتخراج هورم و   ارگــونن از روش یب
ر انجــام ییــتغ یبـا انــدک ) Ergun et al. 2002(همکـاران  

 یله دستگاه کرومـاتوگراف یهورمون بوس یمقدار کم. گرفت
 Rangaswamy(ن شـد  یـی تع) HPLC(بـاال   ییع با کارایما

2012.(  

  يز آماریو آنال یابیارز

ش رشـد  یافـزا  يد رویاسک یبرلیاثر ج یبه منظور بررس
لیـ از قب ییهـا کبـار فـاکتور  یبه فاصله هر پنج روز  یشیرو
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  .شاهد. Bروزه،  10تیمار . A. به بذر رقم هاشمی Gibberella fujikuroiزنی سوسپانسیون قارچ مایه. 1شکل 

Figure 1. Inoculation of fungus Gibberella fujikuroi suspension to Hashemi cultivar’s seed. A. 10 days treat, B. 
Control 

  
چه و تعداد بذر مـرده حاصـل از   شهیچه، طول رطول ساقه
 يریـ گاندازه G. fujikuroi يهاهیشده با جدا یزنهیبذور ما
ـ جدا ییزایمارین اثر بیانگیسه میجهت مقا. دندیگرد  يهـا هی

G. fujikuroi از آزمون  یبذر برنج رقم هاشم يروLSD  با
 يبـرا . استفاده شـد  IRRI STAT 92 يافزار آمارکمک نرم

ـ یـی حاصـل از تع  يهـا داده ياه خوشهیتجز غلظـت   ین کم
افـزار  از نـرم  G. fujikuroi يهاهین در جدایبرلیهورمون ج

NTSYS-pc ver 2.02 e ن به منظور یهمچن. دیاستفاده گرد
چـه  شـه یش طول ریافزا(در بذر  ییزایرماین بیدرك رابطه ب

ـ هیچه و تعداد بذر مرده حاصل از بذور ماو ساقه شـده   یزن
ن، آزمـون  یبـرل ید هورمـون ج یزان تولیو م) نسبت به شاهد

  .انجام شد SAS Ver. 9.1افزار با استفاده از نرم یهمبستگ

  ج و بحثینتا
ـ به عنوان ما G. fujikuroiه یست و سه جدایب ح یه تلقـ ی
. شـد  ییو شناسـا  يسواسـاز  یبـذور هاشـم   یزنهیما يبرا
ـ مورد استفاده در ا يهاهیجدا یتمام ن پـژوهش قـادر بـه    ی
در روز پنجم . بذر بودند یزندر مرحله جوانه یجاد آلودگیا

 یقارچ در بذور رقم هاشم یومیسلیرشد توده م یزنهیاز ما
 یومیسـل یزان رشد توده میقابل مشاهده بود، در روز دهم م

  ).1 شکل(ش گذاشت یآلوده رو به افزا يهاماریت در
چـه،  طـول سـاقه  (بذر  يهان فاکتوریانگیسه میج مقاینتا
ن هـر  یانگیـ ، اخـتالف م )چه و تعداد بـذر مـرده  شهیطول ر
در فـاکتور  ). 1 جـدول (دهـد  یه را با شاهد نشـان مـ  یجدا

با شاهد  يداریمعن ه اختالفیک جدایتعداد بذر مرده فقط 
را با شـاهد نشـان    يدارها اختالف معناهیه جدایداشت و بق

ــابرا ــد، بنـ ــن از آوردن میندادنـ ــدول یانگیـ  1ن آن در جـ
شده  يریگاندازه يهان فاکتوریانگیسه میمقا .شد يخوددار

چه شهینشان داد که در فاکتور طول ر LSDبه کمک آزمون 
P)> داشـتند   يدارینـ ها با شـاهد اخـتالف مع  هیاکثر جدا

ه بـا شـاهد   یچه تعداد هفت جدادر فاکتور طول ساقه .(5%
-هـا اخـتالف معنـا   هیه جدایداشت و بق يداریاختالف معن

با توجـه بـه   . P)> (%5 ,%1را با شاهد نشان ندادند  يدار
نگونه استنباط کرد کـه قـارچ   یتوان ایج به دست آمده مینتا

ـ شـه و  یرق یبذر، از طر یزنبعد از جوانه اه را یـ ا طوقـه گ ی
چـه اتفـاق  ن مرحلـه در سـاقه  یدر ا یکند و آلودگیآلوده م
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به بـذر بـرنج رقـم هاشـمی بـا       Gibberella fujikuroiزنی سوسپانسیون قارچ چه در مایههچه و ساقمقایسه میانگین طول ریشه. 1جدول 
  .LSDاستفاده از آزمون 

Table 1. Mean comparison of root and stem length in inoculation of fungus Gibberella fujikuroi suspension to rice 
seed cultivar namely Hashemi using LSD test 

Isolate name 
 

Mean of root length اختالف با شاهد 
(LSD) 

Mean of shoot length اختالف با شاهد 
(LSD) 

1 6.22ab 5.04** 0.58c-h 0.48* 
2 5.86abc 4.69** 1.00b-c 0.90** 
5 5.91abc 4.73** 1.41b 1.31** 
6 4.52c-f 3.35** 0.87cde 0.77** 

10 6.49a 5.32** 2.49a 2.39** 
18 4.81b-e 3.60** 0.46d-i 0.36ns 
19 5.45a-d 4.27** 0.45e-i 0.35ns 
20 4.12d-g 2.94** 0.37e-i 0.27ns 
24 6.37ab 5.20** 0.41e-i 0.31ns 
26 3.68e-i 2.51** 0.97bcd 0.87** 
29 5.56a-d 4.38** 0.50c-i 0.40ns 
31 3.23e-k 2.06** 0.30f-i 0.20ns 
32 2.94f-k 1.76* 0.14ghi 0.04ns 
34 2.91f-k 1.74* 0.53c-i 0.43ns 
35 3.06f-k 1.88* 0.20f-i 0.10ns 
37 1.58kl 0.41ns 0.03i -0.06ns 
46 1.19l 0.01ns 0.04hi -0.05ns 
47 2.02i-l 0.85ns 0.60c-g 0.5* 
49 2.57g-l 1.39ns 0.17f-i 0.07ns 

F22 1.84jkl 0.67ns 0.10ghi 0.00ns 
F23 3.33e-j 2.15** 0.14ghi 0.04ns 
189 2.24hl 1.07ns 0.28f-i 0.18ns 
261 3.49e-j 2.32** 0.14ghi 0.04ns 
Ctl 1.17l - 0.10ghi  - 

Ctl :شاهد  
  دارمعنیو غیر% 1و % 5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی: ns و ** ،*

*, **  and ns: Significant at 1 and 5 probability level and non significant respectively. 

  
ـ افتـد کـه ا  ینم مطابقـت  ) Ou 1985( اوجـه بـا نظـر    ین نتی

ارد کــه هورمــون ن احتمــال وجــود دیــا یاز طرفــ. داشــت
ل ی، در مرحلـه تشـک  يمارین موجود در قارچ عامل بیبرلیج

ش طـول سـاقه   یتواند باعث بروز عالئـم افـزا  یچه نمساقه
مقدار ) Ou 1985( اوبر اساس گزارش . شود) یپرتروفیها(
ـ گـذار اسـت، بـه ا   ریتأث يمارینوکلوم در بروز عالئم بیا ن ی

گـرم   103× 12-5(که فقط تراکم متوسط از پروپاگول  یمعن
تواند باعـث بـروز عالئـم    یم) ک گرم خاكیپروپاگول در 

ـ ا نسبتاً زیار کم و یبس يهاباکانه شود و تراکم يماریب اد از ی
از محققـان   یبرخـ . ناتوان هستند يماریجاد بینوکلوم در ایا
آلـوده کاشـته شـود در     يهـا افتند که اگر بذر در خـاك یدر
ر، یـ مومرگ يرصد باالو د يماریشرفت بیسرعت پ يجهینت

 يمـار یم بینوکلوم مالیکه ا یزند و تنها زمانیبذر جوانه نم
د و شکر از بـذر  ینو اسیبکار برده شود به علت تراوشات آم

. باکانـه را انتظـار داشـت    يماریتوان عالئم بیجوانه زده، م
ل یـ توان گفت در فاکتور تعداد بذر مـرده بـه دل  ین میبنابرا
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جـاد مـرگ   یقـادر بـه ا   يماریقارچ عامل بنوکلوم، یکمبود ا
ــر ــت   یسـ ــوده اسـ ــذر نبـ  & Rajagopalan(ع در بـ

Bhuvaneswari 1964 .(ییتعن در یبـرل یهورمـون ج  ین کم
 يهاهینشان داد که همه جدا HPLCها توسط دستگاه نمونه

. ن را داشـتند یبـرل ید هورمـون ج یـ تول ییمورد مطالعه توانـا 
شده از رقم  یبررس يربذ يهان فاکتوریب یآزمون همبستگ

ن مشخص کـرد  یبرلیهورمون ج یبا مقدار کم یبرنج هاشم
چه و تعداد بـذر مـرده ارتبـاط    طول ساقه يهاکه در فاکتور
 یچه ارتباط منفشهیدار و در فاکتور طول رر معنایمثبت و غ

) Brumbaugh 2009( برومبـاق . دار مشاهده شدر معنایو غ
بــذور  ين بــر رویبــرلیر هورمــون جیش تــاثیدر آزمــا
ن هورمـون بـر   ید که ایجه رسین نتیپاکوتاه به ا ینخودفرنگ

و  یدگیـ چیر مثبـت داشـته و باعـث پ   یشه تـاث یرشد ر يرو
ل یق به دلین تحقیشود، اما در ایشه میستم ریشتر سیطول ب

ـ هیر هورمون خالص در ماینان از نحوه تأثیعدم اطم بـه   یزن

مـارگر  یآن در بـذر بـا ب  که حضور  یسه با زمانیبذر در مقا
 یاز طرفــ. م دادیج را تعمــیتــوان نتــایهمزمــان اســت نمــ

از  یزان متوســطیـ کـه م  ید زمـان یــهمـانطور کـه ذکـر گرد   
باکانه  يماریح بکار برده شود عالئم بیه تلقیپروپاگول در ما

-ین مقـدار نمـ  یشتر از ایا بیر کمتر یکند و در مقادیبروز م
بعنـوان عالئـم مـورد انتظـار     توان عالئـم بوجـود آمـده را    

شـرفت  یز پیـ و ن) Sun & Snyder 1987(دانسـت   يمـار یب
است کـه بـذور خشـک در خـاك      یدر حالت يماریع بیسر

ـ       ش یآلوده کشـت شـوند و در صـورت کاشـت بـذور از پ
 يماریاز ب يترمیا جوانه زده خسارت مالیسانده شده و یخ

ارتبـاط  ن عـدم  ی، بنابرا)Kanjansoon 1965(افتد یاتفاق م
مارگر و یب یتوان به علت توسعه ناکافین صفات را مین ایب

شود بـه منظـور   یشنهاد میپ. برشمرد یر ماده قارچیعدم تأث
ر مختلف یمشابه با مقاد یشی، آزمايماریع بیبروز عالئم وس

  .مارگر انجام گرددینوکلوم بیاز ا
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