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 گزارش كوتاه علمي

 Rhizoctoniaتلئومورِف ( Thanatephorus cucumerisيعين گزارش وقوع طبياول

solani AG-1 IA ( راني ايزارهايدر شال *  
  

FIRST REPORT OF NATURALLY OCCURRING Thanatephorus 
cucumeris (ANAMORPH: Rhizoctonia solani AG-1 IA) ON PADDY-

RICE FIELDS FROM IRAN  
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  دهيچك
 يمـار ين بيا. دشو يا محسوب ميدندر  برنج يها ين بيماريتر مهم از يکي Rhizoctonia solani  AG1 IAسوختگي غالف ناشي از قارچ 

بـه شـمار     برنج ارقام پرمحصول و اصالح شده يمارين بيتر مهمو گسترش دارد الن يجمله مازندران و گ ز کشور من يدر همه مناطق برنج خ    
 يگـر در کـشورها  ي ديهـا  زبـان ياه بـرنج و م ي از گThanatephorus cucumeris يعنيمارگر ي قارچ بياگرچه گزارش فرم جنس. رود يم

 ي سـوختگ يمـار يجـاد ب يوسپورها در ايدينقش باز. ده نشده استيران ديعت اي تاکنون تلئومورف قارچ در طبولي گزارش گرديده،    مختلف
 ي سـوختگ يمـار ياد بـه ب ي زيبا آلودگ) م ندارق(ک مزرعه برنج پرمحصول يد از ي بازدي ط۱۳۸۷در مرداد  .غالف کامالً شناخته نشده است  
 مشخص يکروسکپيه مي اوليها ي شد که پس از بررسديده يد رنگي نازک سفيه پودريک بوته، الي يها  ساقهيغالف برگ برنج در آمل، رو

 از  ي بعـض  يدر انتهـا  . اسـت کرومتـر   ي م ۱۱ -۱۶ × ۷ -۹ شـکل بـه ابعـاد        يا  بشکه يها وميدي از باز  يوميمني در واقع ه   يه پودر يشد که ال  
 × ۴ -۶ه و به ابعاد ي پاي شکل و دارا يا گرز ي يضوي تا ب  يوسپورها تخم مرغ  يديباز. دديده ش  عدد   ۲-۴ها به تعداد     گماتيها، استر  وميديباز
 حاصل از ي پرگنه.  شديي شناساT. cucumerisن قارچ يوسپور، ايديگمات و بازيد، استريبر اساس مشخصات باز.  بودندکرومتري م۵/۷ -۹

 ي ثانويوسپورهايدين بازيچن هم.  بودند R. solani ي ژهي رنگ و کند رشد بوده و ريسه آن واجد صفات ويريد تا شيوسپور، سفيديتک باز
صـورت  ه  برنج بيها زني بوته مايه. استران يدر ا T. cucumeris يعيل طبين گزارش از تشکين اوليا. د شديشگاه توليز در آزماي نيفراوان
در گلخانه منجر ) PDAط ي محيوسپور رويدياز پرگنه حاصل از تک باز (ده شده با ريسه قارچ      يط کشت پوش  ي از مح  يذاشتن تکه کوچک  گ
   .نشد غالف يگونه عالئم سوختگ چيجاد هيبه ا
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Fig. 1. (A) Hymenia of Thanatephorus cucumeris on rice stem and leaf from a paddy field in 

Mazandaran province, Iran. (B) Light microscopy depiction of basidia (ba) and sterigmata (st). (C) 
Fungus meiospores or basidiospores (me).   


