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  چکیده
، نسبت بـه تغییـرات   Rhizoctonia solani AG-1 IAرفتار تهاجمی و حساسیت به قارچکش در سه جمعیت بیمارگر سوختگی غالف برنج، 

به ترتیب حاوي چهار و پنج غلظت  PDAگیري رشد رویشی در محیط غذایی  هاي بریده برنج و اندازه دما، با تعیین میزان بیماري روي برگ
ها نشان داد که هیچ  آنالیز داده. آزوکسی استروبین و پروپیکونازول در شرایط آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفتهاي  مختلف از قارچکش

درجه مشاهده  34هاي رشت، تنکابن و آمل در دماي  هاي جمعیت درصد از ژنوتیپ 20و  60، 40ترتیب در  گونه عالیمی از بروز بیماري به
ها در دمـاي   نتایج بررسی کارآیی قارچکش. اند بوده PDAدر دماي مذکور قادر به رشد در محیط غذایی  ها نگردید، درحالیکه همه ژنوتیپ

درجـه   26آن در زمـانی کـه در    EC50بار بیشـتر از   41/6گراد  درجه سانتی 34پروپیکونازول در دماي  EC50باال نشان داد که به طورکلی 
درجـه   26آن در دمـاي   EC50درجه به  34استروبین در دماي  آزوکسی EC50درحالیکه نسبت گیري قرار گرفت بود،  گراد مورد اندازه سانتی
رود کـه عـالوه بـر کـاهش کـارآیی       بنابراین اگر گرم شدن زمین ادامه یابد، انتظـار مـی  . ها بوده است براي همه ژنوتیپ 46/0گراد  سانتی
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  مقدمه
بیماري سوختگی غالف برنج که توسط بیمارگر قارچی 

از  Rhizoctonia solani Kühnبازیدیومیسـتی غیرجنسـی،   
ــتوموزي   ــروه آناسـ ــرم جنســـی    AG-1 IAگـ ــا فـ بـ

Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk  بوجود
آید دومین بیماري مهم برنج در سرتاسر دنیـا بـه شـمار     می
قارچ عامل بیماري اولین بار ). Lee & Rush 1983(رود  می

 Kozaka(در اوایـل قــرن بیسـتم در ژاپــن توصـیف شــد    

توسـط   1360در ایران این بیمـاري ابتـدا در سـال    ). 1975
از مازنــدران ) Torabi & Binesh 1984( ترابـی و بیــنش 

ارش شد و پس از آن در سایر مناطق شمالی کشـور نیـز   گز
مشاهده گردید و با کشت ارقام پرمحصـول بطـور وسـیعی    

ــرد   ــدا ک ــترش پی ). Izadyar & Baradaran 1993(گس
دومـین بیمـارگر مهـم     R. solani AG-1 IAرغم اینکه  علی

باشـد ولـی شـناخت کمـی از بیولـوژي       برنج در ایران مـی 
یکی از عواملی که . وجود دارد جمعیت این قارچ در کشور

می تواند جمعیت این بیمارگر را همانند سـایر موجـودات   
زنده تحت تأثیر قرار دهد افزایش دماي کره زمین است که 

سـال   100در . امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  
گـراد   درجـه سـانتی   6/0گذشته میانگین دماي سطح جهان 

رین افزایش دما در هر قرن در افزایش یافته است یعنی باالت
از شـروع  ). Houghton et al. 2001(سـال گذشـته    1000

اکسیدکربن اتمسفر بیش از  انقالب صنعتی تاکنون مقدار دي
صـورت شـتابان در    افزایش یافته است و همچنـان بـه  % 28

شود  بینی می پیش. باشد اتمسفر کره زمین در حال تجمع می
 6/1منجر به افزایش دما بـین   اتمسفر، Co2نتیجه باال رفتن 

سـال بعـدي گـردد     100تا  50گراد در  درجه سانتی 4/6تا 
)Solomon, et al. 2007 .( اهمیــت شــرایط محیطــی در

هاي گیـاهی از بـیش از دو هـزار سـال قبـل       توسعه بیماري
ــت  ــده اس ــناخته ش ــتوس . ش در  )Theophrastus(تئوفراس

بیمـاري در   قبل از میالد مشاهده کرد کـه وقـوع   286-370
تر به علت قـرار گـرفتن    غالت کشت شده در مناطق مرتفع

در برابر بـاد کمتـر از غـالت کشـت شـده در منـاطق کـم        
همبستگی نزدیک بین شـرایط محیطـی   . تر بوده است ارتفاع

هوایی سبب  و  ها بیانگر آن است که تغییرات آب  و بیماري
اي هـ  نقش. اصالح برنامه بهداشت گیاهی فعلی خواهد شد

 .Ghini et al(اثـر باشـند    توانند مثبت، منفی و یا بی آن می

هـاي   عالوه بیمارگرهـا و دیگـر میکروارگانیسـم    به). 2008
وابسته به فرآینـد بیمـاري نیـز تحـت تـأثیر قـرار خواهنـد        

هاي جدید ممکن اسـت در منـاطق    بنابراین بیماري. گرفت
هـاي دیگـر کـه ممکـن اسـت       معین ظاهر شوند، و بیماري

توقف شوند از لحاظ اقتصادي مهم باشند، مخصوصاً اگـر  م
 Coakley et(گیاه میزبان به مناطق جدید مهـاجرت نمایـد   

al. 1999 .(تر بیمارگرها با طیف میزبـانی   هاي مهاجم سویه
ــد   ــیع مانن و  Rhizoctonia ،Sclerotinia ،Sclerotiumوس

هـاي   تواننـد از سیسـتم   دیگر بیمارگرهاي نکروتـروف مـی  
هـاي گیـاهی طبیعـی مهـاجرت نماینـد و       ی به پوششزراع

تواننـد   بیمارگرهاي کمتر مهاجم از جوامع گیاهی طبیعی می
هـاي منـاطق مجـاور را آغـاز نماینـد       کشـتی  آسیب به تـک 

)Chakraborty et al. 2000.(  
گیري مداوم دمـاي روزانـه در بسـیاري از منـاطق      اندازه

ي درحـال  نشان می دهد که فصل زراعـی در منـاطق زیـاد   
ایـن شـرایط،   ). Newton et al. 2011(باشـد   گسترش مـی 

نمایـد و   کشت زودتر را در کشـورهاي زیـادي فـراهم مـی    
امـا عمومـاً   . گردند هاي زراعی بیشتري قابل کشت می گونه
هاي بیشـتري بـراي افـزایش فشـار بیمـاري فـراهم        فرصت

اثـر افـزایش   ). Peltonen – Sainio et al. 2009(شـود   مـی 
بیمـاري در کـاهش پیوسـته تعـداد روزهـاي پـس از       فشار 

زمینــی در ارتبــاط بــا اولــین ظهــور بیمــاري  کاشــت ســیب
به بعد در فنالند نشان داده شـده   1990فیتوفتورایی از دهه 
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مشـخص اسـت کـه    ). Hannukkala et al. 2007(اسـت  
. گیرنـد  طور ویژه تحت تأثیر دما قرار می هاي غالت به زنگ

گندم از لیست توصـیه شـده انگلـیس     حدود نیمی از ارقام
ــه  ــل جدای ــه در مقاب ــی ک ــوه  وقت ــگ قه ــل زن اي  هــاي عام

)Puccinia triticina (   مورد آزمایش قرار گرفتنـد واکـنش
هـا هـم    آن. اافتراقی مقاومت در دماهاي مختلف نشان دادند

درجــه  25گــراد و غیرمــؤثر در  درجــه ســانتی 10مــؤثر در 
 Jones 2002; Jones(گـراد و هـم بلعکـس بودنـد      سـانتی 

هاي افتراقی به ظهـور بیمـاري در دماهـاي     واکنش). 2004
هاي دیگر مانند زنگ نواري و زنگ سـاقه   مختلف در زنگ

انـد و در زنـگ سـاقه گنـدم دربـاره       جو دوسـر پیـدا شـده   
به دمـا گزارشـات متعـددي وجـود دارد      Sr6حساسیت ژن 

)Newton et al. 2011 .(  
هاي مربوط بـه اسـتفاده    هزینهدر آمریکا این موضوع که 

از مواد حفاظت کننده گیاهان چقدر تحت تأثیر دما و میزان 
گیرد مورد آنالیز قرار گرفتـه و نشـان داده    بارندگی قرار می

شده است که بارنـدگی بیشـتر، موجـب افـزایش میـانگین      
ــه ــه،     هزین ــاظتی در ذرت، پنب ــواد حف ــتفاده از م ــاي اس ه
هـاي   درحالیکه هزینـه . است زمینی، سویا و گندم شده سیب

زمینـی و سـویا در    مصرف این مـواد در ذرت، پنبـه، سـیب   
هـاي آن   هواي گرمتر افزایش داشت ولـی در گنـدم هزینـه   

تغییــرات در ). Chen & Mc-Carl 2001(کــاهش یافــت 
شرایط دما، بارندگی، سرعت باد، رطوبت خـاك یـا هـوا و    

را تحـت   توانند اثرات مواد حفاظـت کننـده گیـاهی    نور می
این ). Bedos et al. 2002; Runion 2003(تأثیر قرار دهند 

ها شامل  فاکتورهاي محیطی ممکن است دینامیک قارچکش
 .Bedos et al(برداشـت، تجزیـه و تبخیـر را تغییـر دهـد      

ــارچکش ). 2002 هــاي  برداشــت، انتقــال و نحــوه عمــل ق
هـاي   طور منفی تحـت تـأثیر واکـنش    تواند به سیستمیک می

تـر یـا    هـاي بـاز کوچـک    لوژیکی گیاه هماننـد روزنـه  مرفو

ــرگ کوتیکــول ضــخیم هــاي اپــی واکــس ــر روي ب هــا در  ت
. و یا دماي باالي هوا قرار گیرد Co2العمل به افزایش  عکس

هاي سیستمیک را  کش این ممکن است میزان برداشت قارچ
کاهش دهد و یا به تأخیر بیندازد، اگرچـه افـزایش فعالیـت    

توانـد میـزان برداشـت     ه در دمـاي بـاالتر مـی   متابولیکی گیا
  ).Coakley et al. 1999(کش را افزایش دهد  قارچ
رسد رطوبت و دماي بـاال شـرایط    نظر می طور کلی به به

هـا   کـش  مناسبی بـراي تجزیـه و تبخیـر مـاده مـؤثره قـارچ      
با این وجود شرایط گرما و رطوبت ممکـن اسـت   . باشد می

افزایش دهد، چون نفوذ به داخل تأثیر اکثر مواد حفاظتی را 
تر شود و برداشت مـواد مـؤثر    بافت گیاه ممکن است آسان

بینـی   پـیش ). Garcia 2004(تر انجام شـود   سریع  قارچکش
هـوایی بـا عـدم     و هاي بیمارگر به تغییرات آب دقیق واکنش
هــاي جــاري،  هــاي دقیــق از فاکتورهــا و گونــه وجــود داده

هاي بیمارگر محـدود   عیتهمچنین از تنوع و سازگاري جم
بـا  ). Garrett 2008; Ziska & Runion 2007(خواهد بود 

افزایش دما و در صورت همراهی بارندگی در فصل زراعی 
شـود کـه بیمـاري سـوختگی      بینی مـی  در شمال ایران پیش

ــدت آن     ــه و ش ــتري یافت ــت بیش ــم اهمی ــرنج ه ــالف ب غ
یطی در چنـین شـرا  . مخصوصاً در استان گیالن افزایش یابد

ها نیز به دلیل در دسترس نبـودن   استفاده بیشتر از قارچکش
با توجه بـه مسـلم بـودن    . ارقام مقاوم افزایش خواهد یافت

افزایش تـدریجی دمـا ایـن پـروژه بـا هـدف دسـتیابی بـه         
ارتباط بین افزایش دمـا  . 1: هاي سؤاالت زیر اجرا شد پاسخ

نج هاي بیمارگر سوختگی غـالف بـر   با بیماریزایی جمعیت
هـا،   آیـا جمعیـت  . 2در شمال کشور چگونه خواهـد بـود؟   

. 3اعضاي حساس به دمـاي بـاالتر در بیمـاریزایی دارنـد؟     
هـاي بیمـارگر در مقابـل     هاي جمعیت العمل ژنوتیپ عکس
. 4باشد؟  چگونه می) زا استرس( ها در دماي باالتر کش قارچ

هــا تــأثیرات یکســانی در بــازداري از رشــد  آیــا قــارچکش
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بیمارگر در دماي باال نسـبت بـه دمـاي بهینـه و یـا      رویشی 
  تر دارند؟  پایین

  روش بررسی
  Rhizoctonia solani AG-1 IAهاي قارچ  جمعیت

هـا قـبالً از سـه مزرعـه از منـاطق رشـت،        این جمعیت
تنکابن و آمل تهیه شده و در بخـش گیاهپزشـکی مؤسسـه    

  .تحقیقات برنج کشور موجود بود

  ها ژنوتیپ

هـا بـه    کـه قـبالً ژنوتیـپ آن     ژنوتیپ 10 از هر جمعیت
جفت آغازگر اختصاصی میکروستالیت مشـخص   9کمک 

، بـراي ایـن   )Padasht-Dehkaei et al. 2013(شده بودنـد  
ها براساس فراونـی   انتخاب ژنوتیپ. آزمایش انتخاب شدند

ها، اختصاصی بودن به منطقه جغرافیایی نمونه برداري و  آن
هر سه منطقه جغرافیایی صـورت   مشترك بودن بین دو و یا

جدایـه   30فقـره بودنـد کـه     26ها  مجموع ژنوتیپ. گرفت
  .شدند متفاوت را شامل می

  ها بررسی تغییرات دما بر رفتار بیماریزایی جدایه

جهت بررسـی اثـر افـزایش دمـا بـر رفتـار بیمـاریزایی        
 ,.Guleria et al(هاي بیمارگر از روش برگ بریده  جمعیت

بـدین منظـور بـرنج رقـم سـپیدرود      . ه گردیداستفاد) 2007
هـاي بـزرگ    در شرایط گلخانه و در گلـدان ) رقم حساس(

زنـی   در مرحله حـداکثر پنجـه  . پالستیکی کشت داده شدند
متر بریـده و در   سانتی 30ها را به طول  هاي هم سن آن برگ

برگ کاغذ  3هاي پالستیکی حاوي  محیط مرطوب در ظرف
مقطر سترون قرار داده شـدند بـه    لیتر آب میلی 70صافی و 

طوریکه دو انتهاي هر برگ به کمک چسـب کاغـذي روي   

 5همزمـان قرصــی بــه قطــر  . کاغـذ صــافی تثبیــت گردیــد 
هـر  ) PDAمحـیط کشـت   (سـاعته   48متـر از کشـت    میلی

ژنوتیپ از هر جمعیت را در قسمت مرکزي طول هر بـرگ  
) شـد قرار داده  PDAدر تیمار شاهد فقط قرص (قرار داده 

درجـه و   34و  30، 26و در انکوباتور در سه دمـاي ثابـت   
همچنین براي مقایسه با دماي متغییـر شـب و روز، در سـه    

گـراد و   درجه سانتی 34-28و  30-25، 26-22دماي متغیر 
روز نگهـداري   4ساعته نور و تاریکی به مـدت   12تناوب 
میزان گسترش بیمـاري در طـول   (ها  سپس طول لکه. شدند
 ;Willocquet et al. 2011(در اثــر هــر جدایــه ) بــرگ

Guleria et al. 2007 ( گیـري شـده و بـر     در هر دما انـدازه
اساس طرح کامالً تصادفی و در سه تکرار مـورد تجزیـه و   

  .گرفتند تحلیل آماري قرار 

   بررسی واکنش بیمارگر به قارچکش با تغییرات دما

دو قارچکش از دو گـروه شـیمیایی بـراي اجـراي ایـن      
ــتفاده  ــایش اس ــدند آزم ــارچکش. ش ــن ق ــامل ای ــا ش . 1: ه

ها که قبالً  از گروه تریازول) Tilt® 250 EC(پروپیکونازول 
. 2براي کنترل این بیماري در ایـران توصـیه شـده اسـت و     

ــتروبین  آز ــی اسـ ــروه ) Ortiva® 250 SC(وکسـ از گـ
Strobilurin   بودند که اثر آنها در محیط کشـتPDA  روي

گیـري   هـاي سـه جمعیـت انـدازه     رشد میسیلیومی ژنوتیـپ 
هاي هر قـارچکش بعـد از آزمایشـات اولیـه      غلظت. شدند

در این مرحله کمتـرین غلظـت بـا کمتـرین     . انتخاب شدند
 100ال بـا تقریبـا حـدود    محدویت رشد و اولین غلظت بـا 

انتخـاب بـه طـور    (درصد محدویت رشـد در یـک جدایـه    
هاي آزمـایش اصـلی    تعیین شدند و سپس غلظت) تصادفی

هـا بـه    این غلظت. در محدوده این دوغلظت انتخاب شدند
ــفر،     ــازول ص ــراي پروپیکون ــب ب  4و 2، 1، 5/0، 1/0ترتی

  ،10ر، ام از ماده مؤثره و براي آزوکسی استروبین، صف پی پی
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 Rhizoctonia solani AG-1 IAجغرافیـایی    هاي سه جمعیت مقایسه اثرات افزایش دما روي طول لکه ایجاد شده در اثر جدایه. 1جدول 
  هاي بریده برنج روي برگ

Table 1. Comparison of the effects of temperature increase on lesion length of detached rice leaves caused by 
isolates of three geographical population of  Rhizoctonia solani AG-1 IA 

  جمعیت
Pop. 

  )C˚(دما 
Tem. 
(˚C) 

  رشت
Rasht 

  تنکابن
Tonekabon 

  آمل
Amol 

میانگین 
 کل

Tolal 
Mean 

  )C˚(دما 
Tem. 
(˚C) 

  رشت
Rasht 

  تنکابن
Tonekabon 

  آمل
Amol 

  میانگین کل
Total 
mean 

26 a15.88 a 16.95 a 16.82 a 16.55a 22-26 16.73 b 16.96 b 18.52 b 17.40 B 
30 14.60 a 15.32 b 16.69 a 15.54b 25-30 20.68 a 19.49 a 22.53 a 20.90 A 
34 1.85 b 0.78 c 1.82 b 1.46c 28-34 10.62 c 11.63 c 11.72 c 11.32 C 

  bمیانگین کل

Totalb 

mean 

10.78a 11.02a 11.79a - میانگین کلc  

Totalc 

Mean 

16.01 B 16.03 B 17.59 A  

a: Means followed by the same letters in each column are not significantly different (DMRT 5%).  
b: In this row, means followed by the same letter are not significantly different (DMRT 5%). 
c: In this row, means followed by the same letter are not significantly different (DMRT 5%). 

  
شـدند بـراي    ام ماده مؤثره تعیـین   پی پی 1000و  500، 100

میلی متراز قسـمت انتهـایی کلنـی     5این کار قرصی به قطر 
هـر ژنوتیـپ روي محـیط    ) قسمت در حـال رشـد قـارچ   (

هـاي مختلـف هـر قـارچکش      حاوي غلظـت  PDAی غذای
گراد قـرار   درجه سانتی 34و  30، 26کشت داده و در دماي 

هـا   قطـر کلنـی آن  ) سـاعت  48( پس از دو روز. شدند داده 
گیـري شـده و بـر اسـاس میـانگین       بطور عمود برهم اندازه

شعاع رشدکلنی، درصد بازداري از رشد هر جدایـه در هـر   
محیط کشت بدون (نسبت به شاهد غلظت از هر قارچکش 

 .با فرمول زیر محاسبه گردید) قارچکش
 

100×  
  شعاع رشد پرگنه شاهد –شعاع رشد پرگنه تیمار 

  درصد بازداري= 
  شعاع رشد پرگنه شاهد

 
هـا بـراي هـر     هـا کلیـه داده   براي تجزیـه و تحلیـل داده  

قارچکش و هر جمعیت به طور جداگانه بـر اسـاس طـرح    
ها در  کامالً تصادفی و در سه تکرار و براي مقایسه جمعیت

هـاي هـر قـارچکش براسـاس طـرح کـامالً        دماها و غلظت
تصادفی و در قالـب آزمـایش فاکتوریـل و پـس از تبـدیل      

و بـه  ) Gomez & Gomez 1984(ینوس س اي یا آرك زاویه
مــورد تجزیــه و  SAS Version 9.1افزارهــاي کمــک نــرم

  .تحلیل آماري قرار گرفتند
غلظتی از قـارچکش کـه از   (هر قارچکش  EC50سپس 

بـراي هـر   ) درصد رشد میسلیومی جلوگیري می نمایـد  50
 Probit Analysis Versionجدایه با استفاده از نـرم افـزار   

  .دیدتعیین گر 5.1

  ثبحنتایج و 
افزایش دما در کاهش توسعه بیماري ایجاد شده توسط  

عامـل   R. solani AG-1 IAسـه جمعیـت مـورد مطالعـه     
. داري داشـت  بیماري سـوختگی غـالف بـرنج تـأثیر معنـی     

کاهش طول لکـه   شود مالحظه می 1 جدولهمانطور که در 
ــاي   ــت از دم ــه جمعی ــر س ــت در ه ــه  26ثاب ــه  30ب درج

درصـد بـود در    1/6گراد بسیار کم و به طور میانگین  سانتی
درصد کـاهش   1/90درجه سبب  34حالیکه افزایش دما به 

امـا در سـري دمـاي    . توسعه بیماري در سه جمعیت گردید
  روزي متغییر اعمال شده، کاهش طول لکـه از دمـاي شـبانه   
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هاي بریـده بـرنج در    جمعیت رشت روي برگ Rhizoctonia solani AG-1 IAهاي  ثر ژنوتیپمقایسه طول لکه ایجاد شده در ا. 2جدول 
  دماهاي مختلف

Table 2. Comparison of length of lesion caused by Rhizoctonia solani AG-1 IA genotypes of Rasht population on 
rice detached leaves, at different temperatures 

 میانگین
Mean 

34 -28 ˚c 

28-34˚c 

30 -25 ˚c 

25-30˚c 

26 -22 ˚c 

22-26˚c  
 میانگین
Mean 

34˚c 

34˚c 

30˚c 

30˚c 

26˚c 

26˚c 

)جدایه(ژنوتیپ  
Genotype 

(Isolates) 
14.78 bc 10.17 bc 16.17 e 18.00 ab  10.53bc 1.73bc 13.13ab a16.73ab (90)32 
15.75 abc 11.00 b 20.75 abcd 15.50 b 14.42a 6.00a 17.20ab 20.07a (92)35 
16.67 ab 10.50 bc 24.50 a 15.00 b 11.76b 4.73ab 15.77ab 14.77bc (310)20 
17.00 a 11.17 b 18.50 cde 21.33 a 11.90b 1.40bc 18.47a 15.83bc (67)21 

16.08 abc 8.83 c 22.67 ab 16.75 b 10.03bc 2.97abc 11.47b 15.67bc (320)79 
16.81 ab 14.25 a 20.50 abcd 15.67 b 9.66bc 0.00c 12.87ab 16.1abc (345)6 
17.19 a 13.25 a 23.33 ab 15.00 b 8.46c 1.70bc 11.37b 12.30c (347)26 

16.11 abc 7.00 d 23.33 abc 19.00 ab 10.84bc 0.00c 16.73ab 15.80bc (62)23 
15.25 abc 10.50 bc 20.00 bcde 15.25 b  10.44bc 0.00c 13.97ab 17.37ab (304)28 
14.44 c 9.50 bc 18.00 de 15.83 b  9.72bc 0.00c 15.03ab 14.13bc (311)77 

a: Means of population followed by the same letters in each column are not significantly different (DMRT 5%). 
 

درجـه   34-28بـه  ) بهترین دما براي توسـعه لکـه  ( 25-30
ضمن اینکـه میـانگین طـول    . درصد بود 84/45گراد  سانتی

دماي ثابـت در اثـر سـه جمعیـت از     لکه ایجاد شده در سه 
 امـا جمعیـت آمـل بـا    . لحاظ آماري متفاوت از هم نبودنـد 

در سـه  ) متـر  سـانتی  59/17(تولید میانگین طول لکه بیشتر 
. دماي متغییـر، از دو جمعیـت دیگـر متفـاوت بـوده اسـت      

بنابراین قابل استنباط است که با کمی افزایش دما نسبت به 
وسعه بیمـاري بـه شـدت محـدود     دماي بهینه بیماریزایی، ت

آید که شاید باالتر بودن میـانگین دمـا    نظر می گردد و به  می
در آمل نسبت به رشـت و تنکـابن سـبب شـده اسـت کـه       

هاي این بیمارگر در مناطق شرقی سـواحل جنـوبی    جمعیت
دریاي خزر از جمله در آمل سازگاري بیشتري با دماي باال 

در  4و  3، 2 جـداول حظـه  به ویژه بـا مال . پیدا کرده باشند
هـاي بیمـاریزا و غیـر بیمـاریزا در      خصوص تعـداد جدایـه  

درجه، معلـوم   34هاي مورد مطالعه در دماي ثابت  جمعیت
هـاي   گردد که جمعیت آمل داراي کمترین درصد جدایه می

در مقایسـه بـا دو جمعیـت    %) 20(ناتوان در ایجاد بیماري 
 Garrett et( مکارانگارت و هباره  در این. دیگر بوده است

al. 2009 (   هـاي بیمـارگر    معتقدند که ممکـن اسـت گونـه
سازگار شدن به تغییرات محیطی را گسترش دهند، هرچنـد  

مقایسـه  . که میزان سازگاري به تیپ بیمارگر وابسـته اسـت  
نسبت به اثـر سـه   ) ها ژنوتیپ(واکنش اعضاي هر جمعیت 

تفـاوت  دماي ثابت و متغییر شـبانه روزي مـذکور گویـاي    
امـا کـامالً   . باشـد  ها نسبت به دمـا مـی   العمل ژنوتیپ عکس

مشخص است که افزایش دما در کاهش قدرت بیمـاریزایی  
و  3، 2 جـداول (موثر بوده است ) ها ژنوتیپ(ها  همه جدایه

توان چنین استنباط کرد که بـا   از نتایج به دست آمده می). 4
ـ   اقزایش دما ترکیب جمعیت ی اعضـاي  ها و به ویـژه فراوان

هـا   بندي آن ها، با توجه به تغییر جایگاه رتبه آن) ها ژنوتیپ(
توانـد دچـار تغییـر     در دماي باالتر نسبت به دماي بهینه، می

هر چند که در یک سیستم حیاتی همـه عوامـل زنـده    . شود
گیرنـد   موجود در آن سیستم تحت تأثیر افزایش دما قرار می

ـ    ک عضـو از آن  و اظهار نظر در مورد وضـعیت جمعیـت ی
طور مجرد از سایر اعضاي اثرگذار در آن سیسـتم   سیستم به

اما محققـان دیگـر هـم بـه     . نماید حیاتی را امري مشکل می
  هوایی در یک منطقـه   و این نتیجه رسیدند که تغییرات آب 
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هاي بریـده بـرنج در    تنکابن روي برگجمعیت  Rhizoctonia solani AG-1 IAهاي  مقایسه طول لکه ایجاد شده در اثر ژنوتیپ. 3جدول 
  دماهاي مختلف

Table 3. Comparison of length of lesion caused by Rhizoctonia solani AG-1 IA genotypes of Tonekabon 
population on rice detached leaves, at different temperatures 

  میانگین
Mean 

34 -28 ˚c 

28-34˚c 

30 -25 ˚c 

25-30˚c 

26 -22 ˚c 

22-26˚c 

 

  میانگین
Mean  

34˚c 

34˚c 

30˚c 

30˚c 

26˚c 

26˚c 

)جدایه(ژنوتیپ  
Genotype 

(Isolates) 
15.08 de 11.83 ab 15.67 c 17.75 bc 4.49c 0.00b 14.17a a14.30a (372)6 
15.81 cde 12 a 15.25 c 20.17 b 8.24c 0.00b 7.90a 16.83a (366)43 
17.00 bc 12.67 ab 22.83 a 15.50 cd 11.49ab 0.00b 17.63a 16.83a (355)81 
14.22 e 10.00 ab 17.33 c 15.33 cd 12.24a 0.00b 19.30a 17.43a (135)46 

15.03 de 9.83 b 20.25 b 15.00 cd 10.78ab 0.00b 15.70a 16.63a (158)55 
19.22 a 13.00 a 19.67 b 25.00 a 11.46ab 0.00b 18.13a 16.23a (397)93 

15.75 cde 11.75 ab 20.00 b 15.50 cd 10.31abc 0.00b 13.70a 17.23a (128)45 
17.75 ab 12.50 ab 23.00 a 17.83 bc 12.22a 4.80a 13.57a 18.30a (370)84 
14.25 e 11.00 ab 17.25 c 14.50 d  12.38a 3.03a 16.97a 17.13a (401)10 

16.14 cd 11.75 ab 23.67 a 13.00 d  11.56ab 0.00b 16.13a 18.53a (125)2 
a: Means of population followed by the same letters in each column are not significantly different (DMRT 5%).  

  
هـاي بریـده بـرنج در     جمعیت آمل روي بـرگ  Rhizoctonia solani AG-1 IAهاي  مقایسه طول لکه ایجاد شده در اثر ژنوتیپ. 4جدول 

  دماهاي مختلف
Table 4. Comparison of length of lesion caused by Rhizoctonia solani AG-1 IA genotypes of Amol population on 
rice detached leaves, at different temperatures 

  میانگین
Mean 

34 -28 ˚c 

28-34˚c 

30 -25 ˚c 

25-30˚c 

26 -22 ˚c 

22-26˚c 

 

  میانگین
Mean  

34˚c 

34˚c 

30˚c 

30˚c 

26˚c 

26˚c 

)جدایه(ژنوتیپ  
Genotype 

(Isolates) 
16.72 c 12.83 ab 21.33 b 16.00 d 10.81bcd 2.63ab 12.60b a17.20ab (256)57 

17.47 bc 11.50 abc 23.67 ab 17.25 cd 13.09abc 0.00b 17.83a 21.43a (15)10 
18.47 ab 11.17 abc 22.75 ab 21.5 a 12.89abc 1.43b 19.20a 18.03ab (4)4 
16.67 c 10.50 bc 22.50 ab 17.00 cd 11.08abc 0.70b 18.03a 14.50b (271)64 

18.44 ab 11.50 abc 22.83 ab 21.00 ab 13.87a 6.83a 16.43ab 18.33ab (284)70 
17.64 bc 8.67 c 24.00 a 20.25 abc 10.73bcd 1.70b 17.03ab 13.47b (20)3 
19.94 a 13.83 a 23.00 ab 23.00 a 10.24cd 0.00b 12.33b 18.40ab (280)6 

18.00 bc 13.00 ab 23.00 ab 18.00 bcd 13.32ab 1.17b 21.33a 13.32ab (21)12 
17.50 bc 11.00 abc 25.00 a 16.50 d  12.13abcd 2.07b 19.27a 15.07b (260)9 
15.03 d 13.17 ab 17.25 c 14.67 d  9.61d 1.67b 12.83b 14.33b (298)2 

a: Means of population followed by the same letters in each row are not significantly different (DMRT 5%). 
  

ــی ــی، کا  م ــرات افزایش ــد اث ــتوان ــی هش ــا ب ــر در  ی و ی اث
  ).Ghini et al. 2008(هاي مختلف داشته باشد  پاتوسیستم
ــایج  ــی    نت ــد رویش ــازداري از رش ــد ب ــانگین درص می
هـاي   هاي رشت، تنکابن و آمـل در مقابـل غلظـت    جمعیت

آزوکسی استروبین و پروپیکونـازول   هاي مختلف قارچکش

نتایج نشـان داد کـه میـانگین    . آمده است 6و  5 جداولدر 
 .Rکلی درصد بازداري از رشد رویشی هـر سـه جمعیـت    

solani AG-1 IA   روپیکونـازول در  در مقابـل قـارچکش پ
گــراد در ســه گــروه  درجــه ســانتی 34و  30، 26دماهــاي 

ــارچکش   ــل ق ــه در مقاب ــد در حالیک ــرار گرفتن ــاوت ق   متف
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 عامل بیماري سوختگی غـالف بـرنج در   Rhizoctonia solani AG1-IAهاي  استروبین براي ژنوتیپ  قارچکش آزوکسی EC50.  1شکل 

  شمال ایران
Fig. 1. EC50 of Azoxystrobin fungicide for Rhizoctonia solani AG1-IA genotypes, causal agent of rice sheath 
blight disease in northern Iran 

  

هاي آمـل و رشـت دو گـروه و     ستروبین جمعیت ا آزوکسی
جعیــت تنکــابن ســه گــروه آمــاري جداگانــه را بــه خــود  

بندي واکنش هر سه جمعیـت در   ولی رتبه. اختصاص دادند
مقابل هر قارچکش در سـه دمـاي مـورد آزمـایش عکـس      

به عبارت دیگـر میـزان اثـر قـارچکش     . یکدیگر بوده است
رشــد میســلیومی هــر ســه ســتروبین در کــاهش  ا آزوکســی

ــاي  ــت در دم ــتر از  34جمعی ــه بیش ــه  26و  30درج درج
ــانتی ــود  س ــراد ب ــارچکش   . گ ــر ق ــترین اث ــه بیش درحالیک

ــازداري از رشــد میســلیومی هــر ســه   ــازول در ب پروپیکون
. گـراد مشـاهده گردیـد    درجه سـانتی  26جمعیت در دماي 

هـاي   بندي کلی هـر سـه جمعیـت در مقابـل غلظـت      گروه
اســتروبین  زمــایش از قــارچکش آزوکســیمختلـف مــورد آ 

مشابه هم بـوده و در مقابـل هـر غلظـت در گـروه آمـاري       

اسـتروبین    اثر کلی قارچکش آزوکسی. متفاوتی قرار گرفتند
در کاهش رشد میسلیومی سه جمعیت مورد مطالعـه نشـان   

و  28/56داد که جمعیت رشت و آمل به ترتیب با میـانگین  
می و گروه آماري مشـابه  درصد کاهش رشد میسلیو 83/55

هـاي مـورد    تر از جمعیت تنکابن در مقابـل غلظـت   حساس
امـا واکـنش سـه    . آزمایش از قـارچکش مـذکور بـوده انـد    

هاي قـارچکش پروپیکونـازول از    جمعیت در مقابل غلظت
قـارچکش  EC50 . مشابهی برخوردار بودنـد  بندي غیر گروه

 34هاي سـه جمعیـت در دمـاي     پرپیکونازول براي ژنوتیپ
گراد بـین   درجه سانتی 26گراد نسبت به دماي  درجه سانتی

بنـابراین  ). 3و  2 هـاي  شـکل ( برابر متغییر بود 8/30تا  6/0
تواند قابـل اسـتنباط باشـد کـه در صـورت       این موضوع می

  تداوم مصرف قارچکش پروپیکونازول براي کنترل بیمـاري 
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عامل بیماري سوختگی غالف برنج در شـمال   Rhizoctonia solani AG1-IAهاي  قارچکش پروپیکونازول براي ژنوتیپ EC50 .2شکل 
  ایران

Fig. 2. EC50 of Propiconazole fungicide for Rhizoctonia solani AG1-IA genotypes, causal agent of rice sheath 
blight disease in northern Iran 

  

تر شدن منطقه، ظهـور   سوختگی غالف برنج در شرایط گرم
هاي بیمارگر به سـبب کـاهش کـارآیی     در جمعیت  مقاومت

 .این قارچکش در دماي باالتر، دور از انتظار نباشد

EC50 ها  استروبین براي اکثر ژنوتیپ قارچکش آزوکسی
گـراد   رجـه سـانتی  د 26درجه کمتـر از آن در   34در دماي 
اسـتروبین   آزوکسی EC50 مقایسه میانگین کلی . بوده است

ــت ــراي جمعی ــاي  ب درجــه  34و  26هــاي بیمــارگر در دم
هاي  دهد که این شاخص براي جمعیت گراد نشان می سانتی

درجه  34برابر آن در  3درجه تقریباً  26رشت و تنکابن در 
عبـارت   بـه . برابر آن بـوده اسـت   5/1و براي جمعیت آمل 

استروبین در دمـاي بـاالتر    دیگر اثر کلی قارچکش آزوکسی
رشـــد رویشـــی  از کـــارآیی بیشـــتري در جلـــوگیري از

برخـوردار بـوده اسـت     R. solani AG-1 IAهـاي   ژنوتیپ

شاخص براي قـارچکش پروپیکونـازول در    این). 1شکل (
هاي رشـت، تنکـابن و آمـل     در جه براي جمعیت 34دماي 

درجه  26آن در دماي  EC50 برابر  8و  5/4، 6/6به ترتیب 
  ). 2 شکل(بود 

 26این مطلب با مقایسه درصد بازداري رشـد در دمـاي   
ــا دمــاي  هــاي  غلظــت درجــه در هــر یــک از 34درجــه ب

نیز به خـوبی قابـل    6و  5هاي مذکور در جداول  قارچکش
محاسبه است و مشخص است کـه درصـد بـازداري رشـد     

درجه در  34استروبین در دماي   ناشی از قارچکش آزوکسی
گراد بـوده   درجه سانتی 26هر غلظت بیشتر از آن در دماي 

است در حالیکه نتـایج ارایـه شـده در جـداول مـذکور در      
قـارچکش پروپیکونـازول متفـاوت بـوده و ایـن       خصوص

  درجـه کـارآیی کمتـري نسـبت بـه      34قارچکش در دماي 
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هـاي بیمـاریزا و غیـر     هاي بریده برنج در ژنوتیپ و طول لکه ایجاد شده روي برگ PDAمقایسه رشد میسلیومی در محیط غذایی . 3شکل 

   ) c34˚( در دماي باال Rhizoctonia solani AG-1 IAبیماریزاي 
Fig. 4. Comparison of mycelial growth on PDA medium and lesion length on detached rice leaves in pathogenic 
and nonpathogenic genotypes of Rhizoctonia solani AG-1 IA at high temperature (34 ˚C) 

  

درجه در بازداري رشد رویشی هر سـه جمعیـت    26دماي 
 Kirk( کرك و همکاراندر این رابطه . بیمارگر داشته است

et al. 2008 (استروبین را در دماهاي  اثر قارچکش آزوکسی
ــانتی  20و  15، 10 ــه س ــاري    درج ــاك روي بیم ــراد خ گ

 & R. solani AGs 4(پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقنـد  

ها به این نتیجه رسیدند که  آن. عه قرار دادندمورد مطال) 2-2
هـاي بعـد از    استروبین در زمـان  مصرف قارچکش آزوکسی

حصول به آستانه دماهاي مذکور در خاك، افزایش کـارآیی  
هـاي   قارچکش در کنتـرل بیمـاري از پـا افتـادگی گیاهچـه     

تفاوت نتایج این مطالعه بـا نتـایج   . چغندر را در پی نداشت
ید ناشی از این باشد کـه آزمـایش مـذکور    تحقیق حاضر شا

براسـاس شـاخص بیمـاري مـورد ارزیـابی قرارگرفـت نــه       
العمــل رشـد رویشــی بیمـارگر در مقابلــه    براسـاس عکـس  

بایسـت بـراي نقـش     امـا احتمـاالً مـی   . مستقیم با قارچکش
دماهاي انتخابی اهمیت بیشتري در تفـاوت نتـایج حاصـله    

شده هیچکـدام دمـاي   قایل شد چرا که بنظر دماهاي اعمال 
ــوده اســت  ــاال و خــارج از دمــاي طبیعــی نب ــارچکش . ب ق

ــی ــی   آزوکس ــراه تریفلوکس ــه هم ــتروبین ب ــتروبین و  اس اس
منظـور   هـاي اخیـر بـه    که در سـال ) Flutolanil(فلوتوالنیل 

اند  کنترل بیماري سوختگی غالف برنج در آمریکا ثبت شده
 Groth(هسـتند  ) تیلـت (بسـیار مـؤثرتر از پروپیکونـازول    

هاي متعددي از ظهـور مقاومـت در مقابـل     گزارش). 2005
. باشـد  این دو قارچکش در دماي معمـول در دسـترس مـی   

) QoI )Quinone outside inhibitorهاي مقـاوم بـه    جدایه
 Erysipheهاي بیمارگر اولین بار در غـالت و در   در قارچ

graminis Dc f.sp tritici  در آلمـــان  1998در ســـال
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هـاي   ه شد و سپس در تعدادي دیگـر از قـارچ  تشخیص داد
ــه  ــزارش  .Pyricularia grisea Saccبیمــارگر از جمل گ

در ایـران پروپیکونـازول   ). Bartlett et al. 2002(گردیـد  
عنوان یک قارچکش ممانعت کننده از بیوسنتز استرول که  به

باشد براي کنترل بیمـاري   می) triazole(ها  از گروه تریازول
ــرنج توصــیه شــده اســت  ســوختگی  -Padasht(غــالف ب

Dehkaei 2010 .(  اما تاکنون گزارشی از ظهور مقاومـت در
  .بیمارگر نسبت به این قارچکش منتشر نشده است

  :به طور کلی مشخص گردید که
با کمی افزایش دما نسبت به دمـاي بهینـه بیمـاریزایی،     -1

 .Rهـاي   توسعه بیماري ناشی از همه اعضاي جمعیـت 

solani AG-1 IA     مورد مطالعـه از شـالیزارهاي شـمال
اما به طور کلـی کـاهش   . کشور به شدت کاهش یافت

هـا منجـر بـه     توانایی بیمـاریزایی در اعضـاي جمعیـت   
هـا در دمـاي بـاالتر     کاهش تنوع بیماریزایی در بـین آن 

  .تر نگردید نسبت به دماي پایین
تأثیر قارچکش پروپیکونازول در کاهش رشد رویشـی   -2

درجه کمتر از  34جمعیت بیمارگر در دماي در هر سه 
سـتروبین    اما قارچکش آزوکسی ا. درجه بوده است 26

 R. solaniکارآیی بیشـتري در کـاهش رشـد رویشـی     

AG-1 IA     26(در دماي باال نسبت بـه دمـاي معمـول 
با توجه به نتایج معکوس بـه  . داشت) گراد درجه سانتی

ي دســت آمــده از تــأثیر دو قــارچکش مــذکور رو    
هاي این بیمارگر در محیط کشـت، الزم اسـت    جمعیت
ها در کنترل بیماري روي میزبان در شرایط قابـل   اثر آن

کنترل یا نسبتاً قابل کنترل در دماي شبانه روزي متغییـر  
معمول و باال مورد ارزیابی قرار گیـرد و چنانچـه ایـن    
نتایج آزمایشگاهی، روي میزبان نیـز مـورد تأییـد قـرار     

ف آن نیز با توجه به ملموس بـودن افـزایش   گیرد مصر
زراعی می بایست مورد بازنگري فصل تدریجی دما در 

ادامه مصرف آن عالوه بر تأثیر کمتر، ظهـور  . قرار گیرد
 . مقاومت در مقابل آن را نیز قابل انتظار خواهد نمود

 34ها در دمـاي   رغم رشد پوده رستی همه ژنوتیپ علی -3
هـا در دمـاي    یزا بودن همه آنگراد و بیمار درجه سانتی

ــر شــبانه روزي  ــرگ 34-28متغیی هــاي  درجــه روي ب
جداشده میزبان، ولی نتایج آزمون بیماریزایی در دمـاي  

ها قـادر   درجه نشان داد که تعدادي از ژنوتیپ 34ثابت 
بـر ایـن   . انـد  به ایجاد هیچگونه عالیم از بیماري نبـوده 

دمـا در   اساس چنین تصور می شود که بـا بـاال رفـتن   
هـاي بیمـارگر سـوختگی     نواحی شمالی ایران جمعیت

هـایی از   غالف برنج نیز ممکن است در معرض نقصان
. قـرار گیرنـد  ) تنـوع ژنتیکـی  (ها  لحاظ ترکیب ژنوتیپ

دهـد کـه اگـر گـرم      بینی محققان نشان می چنانکه پیش
شد ادامـه یابـد،    بینی می شدن جهانی همانگونه که پیش

هـاي   قریباً یک سوم از همـه گونـه  شود که ت برآورد می
. تواند منقـرض شـود   فون و فلور در سرتاسر جهان می

-Bik( هوا و   محققان مرکز تحقیقات تنوع حیاتی و آب

F ( وSENCKENBERG Gesellschaft fur 

Naturkunde      کشف کردند کـه سـهم نـابودي واقعـی
تنوع حیاتی باید بدون تردید تجدید نظر شود چون تـا  

هـا   از تنوع ژنتیکی داخل گونه% 80بیش از  2080سال 
هـا از بـین    هـاي معـین ارگانیسـم    ممکن است در گروه

  ). http://www.sciencedaily.com(بروند 

  تشکر و قدردانی
ایــن پــژوهش در قالــب پــروژه تحقیقــاتی بــه شــماره  

و بــا حمایــت مــالی وزارت    88009-8801-04-04-14
ــرویج    ــات،آموزش و ت ــازمان تحقیق ــاورزي، س ــاد کش جه
. کشاورزي و مؤسسه تحقیقات بـرنج کشـور اجـرا گردیـد    

استفاده شـده   Rhizoctonia solani AG-1 IAهاي  ژنوتیپ
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بـا حمایـت وزارت    در این پروژه قبالً در تحقیـق دیگـري  
زوریــخ و بــا  ETHعلـوم، تحقیقــات و فنــاوري، دانشـگاه   

همکاري مارچلو زاال، دکتر پائلو سرزینی و پورفسـور مـک   
دونالـد شناســایی شــده و در بخـش گیاهپزشــکی مؤسســه   

سـازي و در اختیـار    ذخیـره ) رشـت (تحقیقات برنج کشور 
هـا   هـا و همکـاري   نگارندگان از همـه حمایـت  . بوده است
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