
  ۴۱-۵۰: ۱۳۹۲ سال / ۱شماره  / ۴۹جلد   /هاي گياهي بيماري

۴۱  

 
 

  ه ك عامل لRhizoctonia oryzae-sativae قارچ يشناسستي زيبررس

  *الني غالف برگ برنج در استان گيموج
  

BIOLOGY OF Rhizoctonia oryzae-sativae CAUSAL AGENT OF RICE 

AGGREGATE SHEATH SPOT DISEASE IN GUILAN PROVINCE 
 

 

   ۳يعي ربك و باب۲پاداشتدون يفر، ۱بر خداپرستكدايس ،**۱يجانيرميررضا اميام
  

  )۱۵/۶/۱۳۹۱ :رشيخ پذي؛  تار۱۹/۹/۱۳۹۰: افتيخ دريتار(

 

  دهيچك
بـا توجـه بـه    . الن استي برنج در استان گيمارگرهاي از بيكي غالف برگ يه موجك عامل لRhizoctonia oryzae-sativaeقارچ 

 از  ي برخ ين پژوهش با هدف بررس    ي آن، ا  يشناسستي از ز  يافكثر مزارع برنج استان و عدم وجود اطالعات         ك در ا  يماريوع ب يش
اه بـرنج آلـوده     كن قارچ،   ينه رشد ا  ي به ي دما يريگ ضمن اندازه  ين بررس يدر ا . ن قارچ صورت گرفت   ي ا يشناسستي ز يها  جنبه

 ك خـا ط غرقاب و سطحي، شرايمتر  ي، عمق پنج سانت   كط مختلف مزرعه مانند سطح خا     ي قارچ در شرا   هنيوم و سخت  يسليشده با م  
ـ  ام چنـين   هـم .  قرار گرفت  ي مشخص مورد بررس   ي شد و با فواصل زمان     ي مزرعه رهاساز  هيحاش  يينه و توانـا   ي سـخت  يان بقـا  ك
ج يبر اساس نتا .  شد يابي ماه ارز  كيبه مدت   ) طي مح ي و دما  -۷۲،  -۲۰،  -۱۵،  -۱۰،  -۵،  ۰،  ۵( مختلف   ي آن در دماها   يزن  جوانه

ـ   . ن شد يي تع سلسيوس درجه   ۳۲ مورد مطالعه،    يهاهي جدا ينه رشد برا  ي به يبه دست آمده دما    ط ين اسـاس، قـارچ شـرا      يبـر هم
 تا فـصل رشـد   كنه در خايه آن و سختي مزرعه و حاشك در سطح خاياهي گياي بقايلوم رويسينامساعد زمستان را به صورت م 

 يرد، به طور  كر صفر ثابت    ي ز يدر دماها ها را   نهيان بقا و زنده ماندن سخت     كج به دست آمده ام    ي نتا چنين  هم. ندك ي م ي، سپر يبعد
 قـادر  PDAط ي محي ماه، روكيگراد قرار داشتند، پس از گذشت ي درجه سانت-۷۲ يه در دماك ييهانهي درصد از سخت۴/۳۰ هك

  . بودنديزنبه جوانه
  

  ، قارچيسوختگ نه،ي، سختيگذران غالف، بقا، زمستانيموج هكبرنج، ل : يدي كل يها واژه
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  مقدمه
 يا  گونهRhizoctonia solaniا، يتونكزوي ريها ان گونهيدر م

ه به طور گسترده مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت       كاست  

)Sneh et al. 1991 .(  ياوگوشـ به اعتقـاد) Ogoshi 1996 (

ع ي وسـ  يزبـان ي بودن و دامنـه م     يل اقتصاد يت به دل  ين اهم يا

ــا ــه   يــ ــالف آن، گونــ ــر خــ ــت و بــ ــه اســ   ن گونــ

R. oryzae-sativae (Sawda) Mordue   تنهـا در مطالعـات 

 & Patcharavipa( مـورد توجـه بـوده اسـت     يمـ كار يبس

Davis 2010.(   

 يه مـوج كـ  ليمـار ي ب عامـل  R. oryzae-sativaeقارچ

وان گزارش شد و بعـد از       ين بار از تا   يغالف برگ برنج، اول   

، يياي آسـ يشورهاكـ  از يارينون در بـس ك تـا يمارين بيآن ا 

راً يا و اخ  يك آمر يايفرنيالكالت  ي، ا يليا، هند، ونزوئال، ش   يتاليا

). Lanoiselet et al. 2007 نقل از(ا گزارش شده است ياز استرال

 انيـ ميرح توسط ين بار از ساري اوليرچ بران قا يران ا يدر ا 

(Rahimian 1989)ـ  ايمرحله جنس.  گزارش شد ن گونـه،  ي

ــام  ــا ن ــه صــورت ،Ceratobasidium oryzae-sativaeب    ب

ـ يد رنگ در قسمت ب    يه سف ي ال يك  بـرگ   يهـا    غـالف  يرون

ــزارع   ــرنج در م ــوده ب ــفرنيالكآل ــت  ي ــده اس ــزارش ش   ا گ

)Gunnell & Webster 1987.(  

 وابـسته بـه   ياديـ زان زيـ ن قارچ بـه م ي اياندگاربقا و م  

. )Kimihuro et al. 2004(لش برنج اسـت  ك و ياهي گيايبقا

ن يـ ه ا كردند  كان  يب) ۲۰۰۵ (ارانكزلت و هم  يالنوا چنين  هم

ـ قارچ زمستان را بـه صـورت م        ـ  تول ييه توانـا  كـ وم  يسلي د ي

گذراند و  يلش برنج م  ك و   ياهي گ ياينه را دارد، در بقا    يسخت

. ه مؤثر اسـت   ي اول  هياهش زاد ما  ك در   ياهي گ ياي بقا تيريمد

 در  ياهيـ  گ يايـ ه سـوزاندن بقا   كـ قات آنهـا نـشان داد       يتحق

برد   ين م ي را از ب   يوميسليگذران م  زمستان  مزرعه تنها مرحله  

مانند و    ي م ي باق يچنان به عنوان منبع آلودگ     ها هم   نهيو سخت 

ـ  ييها آستانه دمـا     نهين بردن سخت  ي از ب  يبرا  ۱۲۱ تـا    ۹۳ن  ي ب

 Gue) ارانكو هم گوبه اعتقاد . گراد الزم است يدرجه سانت

et al. 2006)دار بـرنج در  نهي سـخت يزا يمـار ي بيهـا  ، قارچ

ـ  و بقاكدن بـرنج، در خـا  يمرحله بلـوغ و رسـ    ا تـا فـصل   ي

 مانده و به دنبال آن به     يت باق ي سال بعد بدون فعال    ياركنشا

ر مـزارع    د يع پخش شده و سبب توسـعه آلـودگ        يطور وس 

  .شوند يبرنج م

ــ ــا R. oryzae-sativaeهگون ــرنج  ك ت ــزارع ب نون از م

ــتان ــا اس ــيه ــت   ي گ ــده اس ــزارش ش ــدران گ   الن و مازن

)Ershad 2009 .(ـ  ياغلب مطالعات در ا  هران مربوط بـه گون

R. solani ــورد ز ــوده و در م ــب ــ ايشناســستي ــه ي ن گون

 ق بـه منظـور  يـ ن تحقيلذا ا.  وجود ندارد  يگونه اطالعات  چيه

ـ  ا يولوژي از ب  ييها جنبه يبررس الن ين قـارچ در اسـتان گـ       ي

 . انجام شده است

  

  يروش بررس
 نه رشدي بهين دماييتع

شت دو روزه   كه  ي از حاش  يمتريلي م ۵ ميسليومي يهاقرص

ـ به دست آمده از منطقه خم      (۲/۴۹ه  يجدا ، بـه   )ران شـفت  ي

تـر  يليلـ ي م ۲۰ ي حـاو  يمتري سانت ۹ ي پتر يهاكز تشت كمر

PDA) ي در دماهـا  يكيها در تار  كمنتقل و تشت  ) رارك ت سه 

گــراد ي درجــه ســانت۳۷، ۳۵، ۳۲، ۳۰، ۲۷، ۲۵، ۲۳، ۲۰، ۱۵

ــم.  شــدندداري نگــه هــا بعــد از ش قطــر پرگنــهيزان افــزاي

 كنـاره تـشت  كن پرگنه به يدن اولي ساعته تا رس  ۲۴ يها دوره

ن ين بهتـر يـي  تعيبـرا ). Kim et al. 1994( شد يريگاندازه

انس در قالـب    يـ ه وار يرشد پرگنه، عالوه بر تجز    دما جهت   

 ۹مارها شـامل    ي و ت  ك بلو ۳ (يامل تصادف ك يهاكطرح بلو 

ـ متغ(ن رشد پرگنه    يون ب يها، رگرس نيانگيسه م يو مقا ) دما ر ي

 قـرار گرفـت و   يمورد بررسـ ) ر مستقليمتغ(و دما  ) وابسته

ب ين آنها، ضرا  ي ب يونين رابطه رگرس  يعالوه بر برازش بهتر   

ـ  مربوطه ن  يونيرگرس  tق آزمـون  يـ ز بـرآورد شـده و از طر  ي
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  . قرار گرفتيمورد بررس

 

ط نامـساعد   ي قارچ در شـرا    ي نحوه بقا و ماندگار    يبررس

  زمستان

   مزرعهيساز آلوده

قـارچ، پـس از اتمـام فـصل       يشناسـ ستيـ  ز يجهت بررس 

 يكي تازه برنج درون ظروف پالسـت      يهابرداشت برنج، ساقه  

ه يـ  چنـد ال   يحاو) متر  ي سانت ۲۰×۱۰×۱۰به ابعاد   (دار  درب

و ) ۱ لكشـ (ل مرطـوب قـرار گرفتنـد        ي اسـتر  ياغذ صـاف  ك

ه يـ  سـه روزه جدا   يهاشتك از   يوميسلي م يهاتوسط قرص 

II۳/۵۲)          به دست آمده از منطقه احمد سر گوراب شـفت( ،

پس از گذشـت    .  شدند يزنهي ما PDAط  يشت شده در مح   ك

ــ روز و تول۱۵ ــختي ــاقهيد س ــراوان، س ــانه ف ــوده در  آيه ل

، عمـق پـنج     ك مختلف مزرعه مانند سـطح خـا       يها قسمت

سـطح و عمـق پــنج   (ه مزرعـه  ي، حاشـ ك خـا يمتـر يسـانت 

به .  شدند يط غرقاب رها ساز   يو در شرا  ) ك خا يمتر يسانت

  و از دسـترس خـارج  ي از نـابود يريمنظور حفظ و جلـوگ   

ط ي، در شـرا   )هـا نهيلش آلوده و سـخت    كاه و   ك(ه  يشدن زادما 

 يمي سـ  يهـا   ينند باد، باران و برف از تور       ما يمختلف جو 

   بـه ابعـاد    يمي سـ  يهـا   ين منظور تـور   ي ا يبرا. استفاده شد 

متـر بـه صـورت    يلـ ي م۱ × ۱ منافذ  ة متر و با انداز    ۲ × ۵/۱

ـ زادما.  هم دوخته شـدند    يه رو يچهار ال  ـ  ي  يهـا   هيـ ن ال يه ب

ر شـده در    كـ  مختلـف ذ   يها   قرار گرفته و در قسمت     يتور

 يهـا ردن مزرعه، نمونـه   ك پس از آلوده     .مزرعه قرار گرفتند  

 مختلـف آلـوده شـده در        ي از نـواح   ياهيـ  گ ياي و بقا  كخا

ــان ــشخص يمزرعــه و در فواصــل زم ، ۹۰، ۷۰، ۵۰، ۳۰( م

ــرار دادن در مزرعــه۱۶۰ و ۱۳۰، ۱۱۰ ــس از ق ــا ) روز پ ، ت

 و به   يآور جمع يزن سال بعد و تا مرحله پنجه      يفصل زراع 

 بـه   ي پس از ضدعفون   ياهي گ يايبقا. شگاه منتقل شدند  يآزما

ــشت ــاكتـ ــريهـ ــاوي پتـ ــاوPDA ي حـ  ppm ۵۰ ي حـ

 يزنن منتقل و با به دست آوردن درصد جوانه        يسياسترپتوما

   آنهــا ياه، بقــاكــ قــارچ از يزان جداســازيــهــا و م نهيســخت

اه كـ  قطعـه    ۱۰نه و   ي سـخت  ۱۰ از   كدر هر تشت  ( شد   يابيارز

  ).استفاده شد

  

  ك از خايجداساز

ــاز ــايجداس ــد   ك از خ ــام ش ــه دو روش انج ــد از . ب بع

 يهـا   آلوده شده، نمونه ي  مزرعه ك خا يها   نمونه يآور  جمع

ختـه  ي ريمتـر   ي نه سانت  ي پتر يها  ك در تشت  ك خا ي گرم ۵۰

ـ . شـد  پـس از  ) Beta vulgaris(م گـرم بـذر چغندرقنـد    ين

 درجـه  ۱۲۰ يقـه در دمـا  ي دق۲۰الو شـدن بـه مـدت    كاتـو 

ها مخلوط شـد      كت درون تش  ك خا يها  گراد، با نمونه  يسانت

 داري نگـه  اتـاق  ي و در دمـا  يكيهـا در تـار      كو سپس تشت  

 يها مورد بررسـ     ك ساعت، تشت  ۷۲شدند و پس از گذشت      

 بــا ك الــيــكله ي چغنــدر بــه وســيبــذرها. قــرار گرفتنــد

ان يـ ر جر يـ  جـدا و در ز     ك از خا  يمتر  يلي دو م  يها  سوراخ

ــ ــهر يش ــرد ش ــدت دو دق ير آب س ــه م ــشو  ي ب ــه شست   ق

 ۷/۱ آگـار  – آب ي حـاو ي پتـر كتـشت شدند و سـپس بـه      

ــ استرپتوماppm ۵۰ يدرصــد حــاو   ن منتقــل شــدند و يسي

گر، يدر روش د). Leiner 1994( قرار گرفتند يابيمورد ارز

ده يوبك ي مزرعه آلوده شده به قارچ، به خوب       ك گرم خا  ۲۰۰

   ۵۰۰ ي حــاويتــريليلــي م۱۰۰۰ ارلــن يــكشــده و درون 

ــيم ــر ريليل ــر آب مقط ــدت يت ــه م ــه و ب ــ ثان۶۰ خت ــم ي   ه ه

ـ  يكون حاصل از    يسوسپانس. زده شد   مـش عبـور     ۶۰ ك ال

 ك مانــده در ســطح الــياهيــ گيايــداده شــد و ســپس بقا

   ي حـاو  ي پتـر  ك، بـه تـشت    ي و پس از ضدعفون    يآور  جمع

ــار -آب  ــاو۷/۱ آگ ــد ح ــ استرپتوماppm ۵۰ي درص ن يسي

  ).Inagaki et al. 2004(منتقل شدند 
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ـ قبل از ما   (يکيازه برنج درون ظروف پالست     ت يها ساقه . الف -۱شکل   ـ هي ـ  تول -ب). يزن  ينه فـراوان رو   يد سـخت  ي

  )يزن يهبعد از ما( برنج يها ساقه
Fig. 1. A. Fresh stems of rice in the plates (before inoculation), B. Production of the sclerotia on rice 

stems (after inoculation) 
  

   مختلفيها در دماهانهي سختي بقايابيارز

 يهـا نهيان بقـاء و زنـده مانـدن سـخت         ك ام يابيبه منظور ارز  

ـ قارچ، پـنج جدا  بـه   (۲/۱۹ و II۳/۵۲ ،۱/۱  ،۲/۴۹، ۱/۹۰ه ي

ران شـفت، احمـد سـر     يـ دست آمده از منـاطق رشـت، خم       

وسـف محلـه    يم سرا جـاده آسـتانه و        يگوراب شفت، ابراه  

 يرار رو كـ ت انتخاب و در سه      يبه طور تصادف  ) جاريبكخش

ــ ــدندكــ PDAط يمح  روز ۱۵پــس از گذشــت  . شت ش

 ۵/۱ يهـا وبيـ روتيك و بـه م    يآور بـالغ جمـع    يها نهيسخت

، -۱۵،  -۱۰،  ۰،  ۵ يل منتقـل و در دماهـا      ي اسـتر  يتريليليم

 مـاه   يـك  اتاق به مدت     ي و دما  سلسيوس درجه   -۷۲،  -۲۰

هـا  نهياد شده، سـخت   يپس از گذشت مدت     .  شدند داري  نگه

شت و بــا بــه دســت آوردن درصــد كــ PDAط ي محــيرو

 مختلـف   يهـا در دماهـا    نهي سـخت  يان بقـا  كـ ، ام يزنـ جوانه

مار در نظـر    ين منظور، دماها به عنوان ت     ي ا يبرا.  شد يابيارز

 يهـا ك آنها در قالب طرح بلو     يگرفته شده و اختالف آمار    

نه ي سـخت  ۱۰ ك هـر بلـو    يبـرا  (ك در سه بلو   يامل تصادف ك

ـ     سپس از آز  . آزمون شد ) شت شد ك دار يمـون اخـتالف معن

 يزنـ ن درصـد جوانـه    يانگيسه م ي مقا ي برا كيقابل اعتماد تو  

  . مختلف استفاده شديدر دماها

  جه و بحثينت

  نه رشدي بهين دماييتع

 انتخـاب  يه به طور تـصادف ك ۲/۴۹ه يزان رشد پرگنه جدا يم

 يشت در دماهـا   كـ  ساعت پـس از      ۷۲با گذشت    شده بود، 

گـراد   ي درجه سـانت ۳۷ و ۳۵ ،۳۲، ۳۰، ۲۷، ۲۵، ۲۳، ۲۰،  ۱۵

ها زان رشد پرگنه  ي م ينيش دما تا حد مع    يه با افزا  كنشان داد   

هـا ثابـت مانـد و       افت، اما پس از آن رشـد پرگنـه        يش  يافزا

ب يضـر ). ۲لكشـ (تاً موجب عدم رشد پرگنه قارچ شد        ينها

R(ن  ييتب
، ي مورد بررسـ  ي دماها يها رو زان رشد پرگنه  يم) 2

ـ به ا .  بود ۶۳۸/۰برابر    درصـد از    ۶۴ه حـدود    كـ ن مفهـوم    ي

 مختلف با مـدل  ين قارچ در دماهاي اي رات رشد پرگنه  ييتغ

ق، رابطه  ين تحق يط ا يدر شرا . ه بود يبه دست آمده قابل توج    

زان رشـد  يمن ي بيداري معن۲ و درجه    ير خط ي غ يونيرگرس

ه به  ك وجود داشت    ي مورد بررس  ين قارچ و دماها   يپرگنه ا 

  :ر بوديصورت ز
Y= -0.03546X

2
 + 1.96382X – 19.5375 

ـ  م Yن معادله،   يدر ا   مـورد   يدماهـا  Xزان رشـد پرگنـه و       ي

  .باشند ي ميبررس

 مختلـف   يون اثـر دماهـا    يانس رگرس يج وار يخالصه نتا 

   ۱ جدول در R. oryzae-sativaeزان رشد پرگنه قارچ يبر م

 ب الف
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  Rhizoctonia oryzae-sativae ر مختلف ديو دماهازان رشد پرگنه ين مي بيوني رابطه رگرس.۲شکل

Fig. 2. Regression correlation between colony growth rate and different temperatures of Rhizoctonia oryzae-sativae 

  
  R. oryzae-sativaeزان رشد پرگنه قارچ ي مختلف بر ميون اثر دماهايانس رگرسيه واريج تجزي خالصه نتا.۱جدول

Table 1. The ANOVA Procedure of the regression of the effect of different temperatures on growth rate of the 

colony of R. oryzae-sativae 

 

Sources of variation  Degree of freedom  Mean Square  

Regression   2  * 13.629  
Error  6  2.57731  

C. V. (%)   26.6561  

 . درصد۵طح احتمال دار در سي معن*
* Significant (P≤0.05)  

  

 يونيشود رابطه رگرسـ   يچنانچه مالحظه م  . ارائه شده است  

  .دار بودي درصد معن۵ در سطح احتمال ۲درجه 

ه يـ زان رشد پرگنه جدا   يانس م يه وار يج تجز ينتا چنين  هم

I۱/۹۰   در سطح احتمال    ين دماها از لحاظ آمار    ي نشان داد ب 

و ) ۲جـدول ( وجود داشـت    يداريعن درصد اختالف م   يك

ن رشـد  يانگيـ گراد، بـا م  ي درجه سانت۳۲ يبر اساس آن دما   

ـ ب) شتك از پس ساعت ۷۲(متر  ي سانت ۷۸/۸ زان يـ ن م يشتري

نه رشـد انتخـاب     ي به يرشد پرگنه را داشت و به عنوان دما       

ـ  ن يج مـشابه  ينتا. )۳لكش(شد   و  كيناگـا ياز قـبالً توسـط     ي

  .گزارش شده است) Inagaki & Adashi 1987 (يآداش

  

  يست شناسيز

ـ هيـ ن قـارچ، پـس از ما     ي ا يست شناس ي ز يجهت بررس   يزن

ـ  م يآور   قارچ با جمع   ي بقا يي مزرعه، توانا  يمصنوع وم يسلي

 و بـا    يگـذران  مختلـف زمـستان    يهـا   انكنه آن از م   يو سخت 

ـ   محاسبه درصد جوانه   .  قـرار گرفـت  ي آن مـورد بررسـ     يزن

 و  يگـذران مختلف زمستان  يهاانكن م يه ب كج نشان داد    ينتا

 اخـتالف  ي به لحاظ آمـار يابي مختلف ارزيها ن زمانيز ب ين

 درصـد وجـود داشـت       يـك  در سـطح احتمـال       يدار  يمعن

 يهـا انك قارچ در م   يزان بقا يه م ك ين معن يبه ا ). ۳ جدول(

 گذشت زمان با هم فرق داشت       ي و ط  يمختلف مورد بررس  

   يهش بقـا  اكـ زان  يـ ها درصد م  انك م يه در برخ  ك يبه طور 
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 مختلف در دماهاي R. oryzae-sativae خالصه نتايج تجزيه واريانس ميزان رشد پرگنه قارچ .۲جدول

Fig. 2. The ANOVA Procedure of growth rate of the colony of R. oryza-sativae in different temperatures 

  

Sources of variation  Degree of freedom  Mean Square  

Rep.  2  ns 0.0281  

Tmep.  8  ** 14.821  

Error  16  0.0368  

C. V. (%)   3.172  

nsدرصد۱دار در سطح احتمال   معني** و  دار  عدم معني . 

ns Non significant and ** Significant (P≤0.01) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  يمورد بررس ي ساعت پس از کشت در دماهاRhizoctonia oryzae-sativae، ۷۲زان رشد پرگنه قارچ ين ميانگيسه ميمقانمودار  .۳شکل
Fig. 3. Diagram of mean comparison of growth rate of the colony of R. oryzae-sativae, 72h after incubation in evaluated 

temperatures 

  
ـ    يگـذران  مختلف زمـستان   يهاانس اثر زمان و مکان    يه وار يج تجز ي خالصه نتا  .۳جدول ـ د جوانـه   بـر درص ـ  م يزن  نه قـارچ يوم و سـخت   يسلي

Rhizoctonia oryzae-sativae  
Table 3. The ANOVA procedure of the effect of the time and different overwintering sites on percent of germination of 

mycelium and sclerotia of Rhizoctonia oryzae-sativae  

 

Sources of variation  Degree of freedom  Mean Square  

Rep.  2  **837.415   

Space  6  **612.245  

Time  6  **6129.705   

Time × Space  36  **285.525  

Error  96  93.665  

C. V. (%)    11.149  

 . درصد۱دار در سطح احتمال معني ** 

** Significant (P≤ 0.01) 
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ـ ه بـر ا   عـالو . ديز رس ي به صفر ن   يشتر بوده و حت   يقارچ ب  ن ي

 قارچ مؤثر بود و با گذشت زمـان         يز بر بقا  يگذشت زمان ن  

زبـان مناسـب و اثـر مـدت زمـان      ي عدم وجود م   هجيو در نت  

ـ  آن تا حدود ز    ي، از بقا  يطيط نامساعد مح  يشتر شرا يب  يادي

 يهـا انك م×ج، اثر متقابل زمان ين نتاي اچنين  هم. استه شد ك

درصـد   يـك گـذران را در سـطح احتمـال           مختلف زمستان 

زان بقـاء   يه با گذشت زمان م    ك يدار نشان داد، به طور      يمعن

 يهــا انكــ از ميــكن قــارچ در هــر  يــ ايو مانــدگار

اهش بـا   كـ ن  يـ افت، اما ا  ياهش  كگذران در مجموع     زمستان

ـ بـر ا  . سان نبـود  يكـ  مختلف   يهاانكگذشت زمان در م    ن ي

 زمستان گـذران    يهاانك م ×اساس، نمودار اثر متقابل زمان      

چنانچـه مالحظـه    .  نشان داده شده است    ۴ل  كر ش رسم و د  

 غرقاب پـس از گذشـت   كزان بقا در خاين م يمتركشود  يم

ن مـدت قـارچ     يـ ه پـس از ا    ك ي شد به طور   ديده روز   ۱۶۰

ـ  موجود در ا   يهانهيا و سخت  يور از بقا  كمذ ن قـسمت جـدا     ي

ط غرقـاب   ي شرا يجه حاصل، برا  ينان از نت  يجهت اطم (نشد  

 يين توانـا  يشتريـ در مقابـل ب   ). درار شـ  ك دو بار ت   يجداساز

لـش و   كاه و   كـ  روز و بـه صـورت        ۵۰بقاء پس از گذشت     

 روز به   ۹۰ و پس از گذشت      كنه موجود در سطح خا    يسخت

ــنج كاه و كــنه و يصــورت ســخت لــش موجــود در عمــق پ

ـ بـر اسـاس ا    ). ۴ لكشـ ( مشاهده شد    ك خا يمتر يسانت ن ي

 نيـ  حاصـل از ا    يهـا    داده يل آمـار  يـ ه و تحل  يج و تجز  ينتا

 گذرانـدن   يين قـارچ توانـا    يه ا كان نمود   يتوان ب ي م يبررس

 بـه صـورت     ياديـ زان ز يـ ط نامساعد زمـستان را بـه م       يشرا

ر ي نـسبت بـه سـا      كنه موجود در سطح خا    يوم و سخت  يسليم

  .گذران تا فصل رشد بعد دارد زمستانيهاانكم

ان و نوع   ك م ×دار بودن اثر متقابل زمان      يبا توجه به معن   

ان را بـه    كـ ساده زمـان و م    آثار  توان  ين آنها نم  ياثر متقابل ب  

ـ  قرار داد، اما با توجه به اهم       يطور جداگانه مورد بررس    ت ي

 مختلـف   يهـا  قـارچ بـه فـرم      ياهش درصـد بقـا    كـ زان  يم

ردن ك بعد از آلوده     يبردار نمونه يها گذران در زمان  زمستان

 مختلـف در دو  يهـا  قارچ به فرم   ياهش بقا كمزرعه، نحوه   

 مزرعـه و    كاه موجود در سـطح خـا      ك (يد بررس ان مور كم

ــرا ــابيش ــدر ) ط غرق ــده اســت  ۵ لكش ــه ش ــا( ارائ ر يس

  ). است نشان داده نشدهي مورد بررسيها انكم

) ير زراعـ  يفصل غ ( برنج   يدر حد فاصل دو فصل زراع     

 قارچ و  يزبان مناسب برا  يالن با توجه به نبود م     يدر استان گ  

ــاران و  ماننــد ســرما، بــريطــيط نامــساعد محيشــرا ف و ب

 قـارچ   ي بر بقا  يزك خا يهاسميروارگانيكت م ي فعال چنين  هم

بـا توجـه بـه     . شـوند ياهش آن مـ   ك داشته و سبب     ياثر منف 

 از  يـك  قـارچ در هـر       يزان بقـا  يـ  رسم شـده م    يهايمنحن

ش بـا گذشـت حـدود دو مـاه پـس از             يط مورد آزمـا   يشرا

 ي برخوردار نبوده ولـ ياهش چندانك در مزرعه از     يرهاساز

 و نامـساعد    يش از چهار ماه پـس از رهاسـاز        ي گذشت ب  با

ـ  م يري به طور چـشمگ    يطيط مح يشدن شرا  زان و قـدرت    ي

 يهرچند تا زمان شروع فـصل زراعـ       . افتياهش  ك آن   يبقا

اه آلـوده در    كـ نه و   ي از سـخت   يـي ار قابـل توجـه    ي مقاد يبعد

بر . شوندي در فصل بعد م    يمانده و سبب آلودگ   يمزرعه باق 

ـ  بقا جين نتا ياساس ا  ـ بقا (ك موجـود در سـطح خـا       ياي  ياي

 داري نگـه  در حفـظ و  يار مهمي، نقش بس )نهي و سخت  ياهيگ

ـ قارچ به صـورت م    . قارچ تا فصل رشد بعد دارد      وم در  يسلي

 پـس از برداشـت در مزرعـه         كنه در سطح خا   يا و سخت  يبقا

 سـطح  يهـا  نهيلـش و سـخت  كاه و كماند و با انتقال    ي م يباق

 به مزارع مجاور، به عنوان منبع        توسط باد و آب باران     كخا

ن يـ ج اينتا. دينماي بعد عمل ميه در فصل زراع  ي اول يآلودگ

 ارانكــگــو و هم، )۲۰۰۴ (كيناگــاياقــات ي بــا تحقيبررســ

ــاهرو ) ۲۰۰۶( ــ و هميط  (Taheri et al. 2007) ارانك

  .مطابق است

زان يـ دار بـرنج وابـسته بـه م         نهي سخت يها  يماريتوسعه ب 

ـ  بقايش و بعـد از آن رو يدر فصل رونه آنها يد سخت يتول   ا، ي
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  Rhizoctonia oryzae-sativae نه قارچيوم و سختيسلي ميزن  بر درصد جوانهيگذران مکان زمستان× نمودار اثر متقابل زمان .۴شکل
Fig. 4. Diagram of interaction between time × overwintering site on percent of germination of mycelium and sclerotia of 

Rhizoctonia oryzae-sativae 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ـ  يط غرقاب از پاي شرا- کاه موجود در سطح خاک، ب-الف، Rhizoctonia oryzae-sativae قارچ ي بقاي منحن.۵شکل  تـا  يان فـصل زراع

  )ير زراعيفصل غ( بعد يشروع فصل زراع
Fig. 5. The survival Curve of Rhizoctonia oryzae-sativae, A. straw on surface of soil. B. flooding condition from the end of 

season until the beginning of cultivation in next season. 

  

 جوانـه   يينه، شناور ماندن آن و توانـا      ي سخت يطول ماندگار 

ــصل جد ــزدن آن در ف ــد روي ــو و هم(ش دارد ي ــگ  ارانك

اه و  كـ ا و   يـ ت بقا يرياد شده مـد   يبا توجه به موارد     ). ۲۰۰۶

 آنها باعث   ي و نابود  يآور   مانده در مزرعه، جمع    يلش باق ك

 از  ي ناشـ  ياهش آلـودگ  كـ ت  يه و در نها   يه اول ياهش زادما ك

 ي بـا توجـه بـه نـابود        ياز طرف . شود  ين قارچ م  يا

 روز،  ۱۲۰ پس از گذشـت      يط غرقاب يقارچ در شرا  

ودن آن، البتـه بـا در    ت مزرعه و غرقـاب نمـ      يريمد

ـ  آن، ن  ينظر گـرفتن صـرفه اقتـصاد        يز در نـابود   ي

 .ه موثر استيه اوليها و زادما نهيسخت

 الف
 ب
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 Rhizoctonia oryzae-sativaeنه قـارچ  ي سختيزن  مختلف بر درصد جوانهيانس اثر دماهايه واريج تجزي خالصه نتا.۴جدول

  يساز رهيک ماه ذخيپس از 
Table 4. The ANOVA procedure of the effect of different temperatures on germination percent of sclerotia of 

Rhizoctonia oryzae-sativae a month after storage. 

 

Sources of variation  Degree of freedom  Mean Square  

Rep.  2  ns 
0.003  

T(Isolate)  4  ns 0.134  

Temp.  6  **0.427  

Isolate × Temp.  24  ns 0.092  

Error  68  0.0746 

C. V. (%)    14.349  

nsدرصد1دار در سطح احتمال يمعن**دار و ير معني غ . 

ns
 Non significant and 

**
 significant (P≤0.01) 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 در يسازرهياه ذخک ميپس از  Rhizoctonia oryzae-sativaeنه قارچ ي سختيزن ن اثر دما بر درصد جوانهيانگيسه مي مقا.۶شکل

 ي مورد بررسيدماها

Fig. 6. Mean comparison of the effect of temperature on germination percent of sclerotia of R.oryzae-sativae a 

month after storage in evaluated temperatures. 

 

    مختلفيها در دماهانهي سختيبقا

ـ  ن ين بررس يج به دست آمده در ا     ينتا ان بقـا و زنـده    كـ ز ام ي

ـ  ز يها را در دماهـا    نهيماندن سخت  رد، بـه   كـ ر صـفر ثابـت      ي

 -۷۲ يه در دمـا   كـ  ييهـا   نهي درصد از سخت   ۴/۳۰ه  ك يطور

 ي ماه رو  يكگراد قرار داشتند، پس از گذشت       يدرجه سانت 

ن يي پـا  يهر چند دما  .  بودند يزن قادر به جوانه   PDAط  يمح

هـا سـبب    نهي سـخت  يلوژويزيبا اثر گذاشتن بر ف    ) ر صفر يز(

امـل مـانع از     ك آن شد اما به طـور        يزناهش قدرت جوانه  ك
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 يمـت سـرما   ين با توجـه بـه مال      يبنابرا. زدن آن نشد  جوانه

اد در فصل زمـستان، قـارچ       يخبندان ز يالن و عدم    ياستان گ 

. باشـد ي م ير زراع ي قادر به زنده ماندن در فصل غ       يبه راحت 

ـ  چنين  هم ه در آن درصـد  كـ   مختلـف ين دماهـا ي تفـاوت ب

ـ  مورد ارز  ها  نهي سخت يزن  جوانه  قـرار گرفـت، از لحـاظ        يابي

ـ        ي درصد معن  يك در سطح    يآمار ن يدار بود ، امـا تفـاوت ب

 و II ۳/۵۲ ،۲/۴۹ ،۲/۱۹ ،۱/۱ (ي مــورد بررســيهــاهيــجدا

ــو ن) ۱/۹۰ ــل جداي ــر متقاب ــز اث ــ×ه ي ــا معن ــود ي دم دار نب

  ).۴جدول(

ـ   وانه حاصل از ج   يها  ل داده يه و تحل  يتجز نه ي سـخت  يزن

 نـشان  يسازرهي ماه ذخيك مختلف پس از  يقارچ در دماها  

 يزنــ  جوانــهيگــراد بــراي پــنج درجــه ســانتيه دمــاكــداد 

 ي، دمـا  -۷۲ ي بود اما با دماهـا     يتر   مناسب يها دما   نهيسخت

 يدار  يگراد تفاوت معنـ   يو صفر درجه سانت   ) ۲۵ ± ۱(اتاق  

ـ  ا ينداشت و از لحاظ آمار     گـروه قـرار     يـك ن دماهـا در     ي

ن يمتـر كگـراد   ي درجـه سـانت    -۱۰ يدر مقابل، دما  . گرفتند

ـ درصد جوانه  ـ نه قـارچ را داشـت، بـا ا   ي سـخت  يزن ن حـال  ي

ــ  ــاوت معن ــا يداريتف ــا دماه ــه -۷۲، -۲۰، -۱۵ ي ب  درج

، )گــرادي درجــه ســانت۲۵ ± ۱( اتــاق يگــراد و دمــا يســانت

گـراد در   ي صفر و پنج درجه سـانت      ينداشت و تنها با دماها    

ـ    ي درصـد دارا   يـك  احتمـال    سطح دار بـود   ي اخـتالف معن

 ).۶شكل (

. ز مطـابق اسـت  يـ ن نير محققـ ي سايهاافتهيج با   ين نتا يا

 (Makino & Inagaki 1977) كيناگـا ينو و اكيمـا قات يتحق

ر يـ  ز ين قارچ قادر به تحمل دماهـا      ينه ا يه سخت كنشان داد   

ـ  اچنين هم. باشد  ي روز م  ۲۷۰صفر به مدت     ن قـارچ قـادر   ي

 زنـده بمانـد     يآور   ماه پس از جمع    ۲ اتاق تا    ي در دما  است

)Kim & Kim 1988.(  
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