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  راني در اBipolaris sorokinianaاه برنج به ي گيوقوع آلودگ

  

  

OCCURRENCE OF RICE INFECTION BY Bipolaris  
sorokiniana IN IRAN 

  
  

 
   ۳يبوشي و تاکائو تسوک۲يد خسروي، وح*۱يميشهرام نع

  )۱۶/۶/۱۳۹۰ :رشيخ پذي؛  تار۱۸/۱۲/۱۳۸۹: افتيخ دريتار(

  

  

  دهيچك

ـ  ت يا  قهوه ٍگ بزر يها  ه طوقه و لکه   ي ناح يدگيالئم پوس  ع ي برنج دارا  يها  بوته  در مازنـدران مـشاهده   يا  غـالف و سـاقه در مزرعـه     يره رو ي

.  شـد يي شناسـا Bipolaris sorokinianaافته در اطراف قطعات کشت داده شـده،  يقارچ رشد يک،  بر اساس مشخصات مورفولوژ.ديگرد

ـ  موجود در بانک ژن اقـدام گرد يها ي آن با توالي همولوژيابيه ارزنسبت ب rDNA ژن از ITS هي ناحيابي يپس از توال بـا هـشت    د کـه ي

م شده نشان داد که يلوگرام ترسيف.  نشان داديار باال همولوژيبا درجه بس) تلئومورف (Cochliobolus sativusو   .sorokiniana Bن ياستر

ـ  خوي قارچيها  و جنسBipolaris،  Cochliobolusگر ي ديها سه با گونهيدر مقا  جـدا شـده از   B. sorokinianaن ي، اسـتر آنهـا  دشاوني

 دو ي رويـي زا يمـار يآزمون ب. ک گروه قرار گرفتندي در C. sativusن يک استري و B. sorokinianaگر ين ديمازندران به همراه هفت استر

  .باشد ياه برنج در ايران مي گي روB. sorokiniana ييزا يمارين گزارش از بين اوليا.  مختلف انجام شديها رقم برنج و با روش
  

  

  

  

  ، مازندرانBipolaris sorokiniana، Oryza sativa، ييزا يماريب : يدي كل يها واژه

  

  

  

  

  

  

  
  

  shnaeimi@yahoo.com :يكي مسئول مكاتبات، پست الكترون:*
  ک آمليولوژيقات کنترل بيشگاه تحقي کشور، آزماياه پزشکيقات گيار پژوهش مؤسسه تحقياستاد .١

  قات برنج کشور در مازندران، آملي پژوهش معاونت مؤسسه تحقيمرب .۲

  ، ژاپنيقات غذا و کشاورزي تحقي، سازمان ملياهان علفي و گي علوم داميؤسسه مل ماستاد. ۳
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  مقدمه

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker 
هاي مختلف بخصوص غالت      ي دارد و ميزبان   پراكنش جهان 

ز چندين علـف هـرز را       يو ن ) گندم و جو  ويژه  به  (دانه ريز   

اين قارچ عامل ايجاد پوسيدگي ريشه، لكـه        . نمايد  آلوده مي 

، باليت گياهچه، باليت سنبله و سياه )spot blotch(برگي 

ــه  ــي ) black point(شــدن دان ــدم و جــو م باشــد  در گن

)Poloni et al. 2009 (     و باعـث كـاهش شـديد عملكـرد

). Mehta 1993; Asad et al. 2009(گـردد   محصول مي

 بـه   يماريوع ب ي و درجه حرارت باال باعث ش      يرطوبت نسب 

ـ   يا که در آنجا س    ي آس يژه در مناطق جنوب   يو  يستم متراکم آب

). Kumar et al. 2002(شـود   يبرنج وجود دارد، م-گندم

 Cochliobolus نام ست به يک آسکومي قارچ، يفرم جنس

sativus (Ito & Kuribayashi) Drechsler ex. 
Dastur      شـود  يل مـ  يعـت تـشک   ي است که به ندرت در طب .

براي اولـين بـار   ) Walker et al. 1968 (واكر و همكاران

بعنـوان عامـل لكـه    (  را از گيـاه بـرنج    C. sativusقارچ 

  .از استراليا گزارش كردند) برگي

ن قارچ يا) Kodama et al. 1979 (کوداما و همکاران

 يد بـرنج در ژاپـن معرفـ       يـ  جد يماريک ب يرا بعنوان عامل    

ها و بذور     برگ ي رو يا  قهوه يها جاد لکه يکردند که باعث ا   

ه هـم   يـ جريا و ن  يـ اه بـرنج در کلمب    ين قارچ از گ   يا. گردد يم

 همكـاران   پـرم و ). Sivanesan 1987(گزارش شده است 

)Prem et al. 2009 (كردند كـه  اعالم B. sorokiniana 

هـاي مختلـف از جملـه       وسيعي دارد و ميزبان    يزبانيدامنه م 

ــي  ــوده م ــرنج را آل ــازد ب ــاه دادهيدر پا. س ــا گ  وزارت يه

ن يـ ا يهـا  زبـان ي از ميکـ ياه بـرنج  يـ کا، گي آمريکشاوررز

ــده اســـــت يب ــداد شـــ ــارگر قلمـــ -http://nt.ars (مـــ

grin.gov/fungaldatabases( .چنـين    همB. sorokiniana 

 Zizania(عنــوان عامــل لكــه برگــي بــرنج وحــشي   هبــ

palustris (   باشـد   نيـز مطـرح مـي)Nyvall & Percich  

ن گزارشــات، در برخــي منــابع، از يــبــر خــالف ا ).1999

 sorokiniana B. زا در   عنوان يـك قـارچ غيـر بيمـاري        ه  ب

 Manandhar et al. 1998; Iram(برنج ذكر شده اسـت  

& Ahmad 2004; Iftikhar et al. 2009.(  

 يرنگ و مورفولـوژ  ن قارچ از نقطه نظري ايها تيجمع

 خـارج  يهـا  ميت آنـز يـ ، فعال)Asad et al. 2009(پرگنـه  

 Chand et (يکـ ي، تنوع ژنت)Poloni et al. 2009 (يسلول

al. 2003; Iram & Ahmad 2004(در گندم ييزا يماري و ب 

هتزلـر  . ستندار متنوع هيبس) Jaiswal et al. 2007(و جو 

اعالن کردنـد کـه بـه    ) Hetzler et al. 1991 (و همکاران

مـارگر بـا    ين ب يـ رسد کـه تنـوع و شـدت تهـاجم ا           ينظر م 

 ين تنـوع بـاال    يـ ا. ش اسـت  يگذشت زمـان در حـال افـزا       

ز يــ و نيي، شناســايکــي و ژنتيکيولــوژيزي، فيکيمورفولــوژ

 Tinline(ن قارچ را با مشکل مواجه ساخته است يکنترل ا

1988; Zhong & Steffenson 2001.(  B. 

sorokiniana      به عنوان عامل پوسـيدگي ريـشه و طوقـه

اسـتان  (جمله گلـستان     نٍمهاي مختلف ايران     گندم از استان  

  .Safaee et al(معرفـي شـده اسـت    ) همجـوار مازنـدران  

هاي شـمالي    کنون از استان   اما ظاهراً اين بيمارگر تا    ). 2008

    .رش نشده استمازندران و گيالن گزا
  

  يروش بررس

ي   از شـاليزاري در شهرسـتان آمـل، بوتــه   ۱۳۸۶در خـرداد  

 يهـا   ه طوقـه و لکـه     يـ  ناح يدگي با عالئم پوسـ    يطارم محل 

 غالف و ساقه مـشاهده شـد و بـه           يره رو ي ت يا  قهوه گبزر

 از  ي قطعات کـوچک   ).A-۱شکل   (ديآزمايشگاه منتقل گرد  

ر يان آِب شـ يـ جر سالم و آلـوده ابتـدا بـا         يحد فاصل نواح  

 شستشو شدند و سپس با محلول هيپوكلريت سديم         يبخوب
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دند و پس از شستشو بـا آب        ي گرد ي سطح يضدعفون% ۵/۰

هاي پتري حـاوي محـيط آب آگـار          مقطر سترون در تشتك   

. ن کشت داده شدند   يسيدو درصد بعالوه سولفات استرپتوما    

هاي رشد يافته در اطراف قطعات، با روش تك اسپور            قارچ

ــد و در خــ ــايالص گرديدن ــا دم  چهــار درجــه يخچــال ب

 براي شناسـايي در حـد گونـه،         . شدند يگراد نگهدار  يسانت

هاي پتري حاوي محيط كشت سيب زمينـي       قارچ در تشتك  

درجـه   ۲۵ و در انكوباتور با دمـاي     ) PDA(دكستروز آگار   

 قطـر   ،پـس از گذشـت چهـار روز       . قرار گرفت گراد   يسانت

مشخـصات ظـاهر پرگنـه بـه        . ي شـد  گير پرگنه قارچ اندازه  

وفور و كنيـدي ثبـت      يديـ همراه شـكل و انـدازه هيـف، کن        

بـراي شناسـايي    ) ۱۹۸۷ (وانسانيسد شناسايي   يازکل. گرديد

 . قارچ مورد نظر استفاده شد

به منظور تاييد شناسايي مورفولوژيك، نسبت به مقايسه        

. هـا اقـدام شـد       هاي موجود در پايگـاه داده       آن با ساير قارچ   

 مــورد نظــر در ي ، ابتــدا جدايــهDNA اســتخراج يرابــ

-دکـستروز - مخمـر ييغـذا  طيمح يحاو يهاي پتر تشتك

داده  کـشت  بودنـد،  شده دهيسلوفان پوش ي آگار که با ورقه

 يقـارچ از رو  تـازه  يوميسليـ م  روز، توده۲-۳پس از  .شد

 ي حاويني هاون چ داخل در  سلوفان برداشته شد وي  ورقه

 استفاده با يژنوم DNA .ديگرد خُرد يخوب به عيما تروژنين

 GenElute Plant Genomic DNA Miniprepت يازک

Kit (Sigma, USA) و بر اساس پروتکل شرکت سازنده 

 rDNA مربـوط بـه    ITSناحيـه   سـپس  .گرديـد  استخراج

بـا اسـتفاده از    ITS2 و 5.8S ، ژن ITS1 شـامل اي  هـسته 

 ر شدي تکث)ITS4 )White et al. 1990 و   ITS1يآغازگرها

)Hermosa et al. 2000 .( محصول PCR   بـا اسـتفاده از

 سازي شـد  خالص  GenElute PCR Clean-up Kitتيک

 در کشور کـره     Macrogen به شرکت    ين توال يي تع ي برا و

 جدايـه مـورد نظـر،       ITS يبراي توال . دي ارسال گرد  يجنوب

ــت   ــماره دسـ ــك شـ از  )accession number (يابييـ

GenBankديد اخذ گر . 

 قارچ مورد نظـر بـا       ITS  ين توال ي ب ي همولوژ يابي ارز يبرا

ــوال ــک ژن    يتـ ــود در بانـ ــاي موجـ ، از )GenBank(هـ

ن روابــط يــي بــراي تع.اســتفاده شــد   BLAST ابــزار

هاي مختلـف      مربوط به گونه   ITSهاي    خويشاوندي، توالي 

ن ي و چنــد Bipolaris ، Cochliobolusهــاي   از جــنس 

، Curvularia يعنــي هــاآنک بــه يــ نزديجــنس قــارچ 

Pseudocochliobolus     ،Pyrenophora و Setosphaeria 

 DNA Data Bank of Japan (DDBJ) و  GenBank از

. دند و در آناليز فيلـوژنتيكي شـركت داده شـدند          ياخذ گرد 

شدند ) align(مرتب  Clustal X 2.0ها با نرم افزار  توالي

 neighbor-joining (NJ)و آنـاليز فيلـوژنتيكي بـا روش    

 rDNA-ITS يها يشجره مربوطه بر اساس توال    . انجام شد 

ــت  ــا حماي ــراِر ۱۰۰۰و ب ــيم گــشتbootstrap تك  . ترس

Alternaria alternata  يعنــوان گــروه خــارج  ه بــ 

)outgroup (در نظر گرفته شد.  

 دو رقم بـرنج     ي به چهار روش و رو     ييزا يمارياثبات ب 

دا قارچ مـذکور در     در روش اول، ابت   . انجام شد  در گلخانه   

. عالوه ساقه برنج کشت داده شد     ه   آب آگار ب   ييط غذا يمح

 قـارچ بـا غلظـت       يهـا   يديـ ون کن ي سوسپانس يس ي س ۱۰۰

 ي نـشاها يرو يتر با محلولپاش دسـت  يل يليدر هر م   ۳× ۱۰۵

 يبـرا . ده شـد  يپاشـ  ي برگـ  ۴ -۵رقم طارم در مرحله     برنج  

ـ  يي هـوا  يهـا   دن بهتر اسپورها به سـطح انـدام       يچسب رنج،  ب

Tween 20تـر بـه   يل يلـ ي م۵۰زان چهـار قطـره در   يـ   به م

 عــدد بــذر ۱۰۰در روش دوم، . ون اضــافه شــديسوسپانــس

ــه ــدت     جوان ــه م ــارم ب ــم ط ــده رق ــاعت در ۲۴دار ش  س

در هـر    ۳× ۱۰۵ قـارچ بـا غلظـت        يها  يديون کن يسوسپانس

) آلـوده و شـاهد    (سـپس، بـذور     . تر غوطه ور شـدند    يل يليم

در . ل قـرار گرفتنـد    ي مرطوب و استر   يها ي کاغذ صاف  يرو
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ه پرگنـه در حـال رشـد قـارچ،          يابتـدا از حاشـ    ،   سوم روش

 ارلن  يها  جدا شد و به فالسک     يمتر يک سانت ي يها سکيد

 ك شلتو   پوسته به عالوه  سبوس برنج    ي حاو يتريک ل ير  يما

 روز، اينوكولوم آماده    ۴۵ پس از گذشت     .ل اضافه شد  ياستر

عـالوه ماسـه مخلـوط شـد و          هشده با خاك مزرعه برنج ب     

در وسط هر گلدان،    . هاي پالستيكي ريخته شد     داخل گلدان 

اين روش به   . كاشته شد  يرقم طارم محل  نشاهاي دو برگي    

در روش  . كاري انجـام گرفـت     دو صورت غرقابي و خشكه    

ــارِم  ــاچه ــات بيآزم ــاريش اثب ــيزا يم ــسك، ي ــا دي ي از يه

دو رقم    ساقه بين غالف و      قارچ، هاي در حال رشد     ميسليوم

در مرحلـه   ) پرمحـصول  (يروديو شـ  ) يبـوم  (يطارم محل 

  در ايـن روش در مـورد هـر         .اواخر پنجه زني قرار گرفـت     

کدام از ارقام مذکور، سه بوتـه و پـنج پنجـه در هـر بوتـه                 

درجـه   ٢٨-٣٦ اي  شيـشه  گلخانـه يدمـا . زنـي شـدند   مايـه 

 مرتبـاً انجـام   ياريـ آب. بود% ۹۰ يرطوبت نسب گراد و يسانت

 يبـه اسـتثنا   (شه غرقاب بودند    يها هم    که گلدان  يشد بطور 

  ). در روش دوميحالت خشکه کار

  

  جاينت

 و در PDAقطر پرگنه قارچ پـس از چهـار روز در محـيط            

پرگنه قـارچ   . متر بود   سانتي ۱/۵گراد،    درجه سانتي  ۲۵دماي  

بصورت دواير متحدالمرکز با حاشـيه موجـدار و بـه رنـگ         

). B-۱شـکل    (شـود   مي سياهرنگ   خاکستري است که بعداً   

کنيديوفور مستقيم يا خميده، صاف، داراي ديواره عرضـي،         

 ميکرومتـر  ۵/۶۵ -۲۷۳ × ۵ -۵/۹ گاهي زانويي و به ابعـاد 

ها مستقيم، دوکي و بيضوي، به رنـگ زيتـوني           کنيدي. است

 ديـواره عرضـي     ۳ -۱۲اي تيره، صاف، داراي       مايل به قهوه  

 ميکرومتر  ۴۱-۷۴) ۶۲ (× ۵/۱۵-۳۱) ۲۴(کاذب و به ابعاد     

هاي غذايي مـورد    قارچ روي محيط)C-۱شکل ( باشند مي

بر اساس  . نمايد استفاده به راحتي و به شدت اسپورزايي مي       

) ۱۹۸۷(سيوانسان  و مطابق کليد    صفات مورفولوژيك فوق    

 B54 شناسايي گرديـد و کـد   B. sorokinianaاين قارچ، 

 بـا ابـزار     ي همولوژ يابيج ارز ي نتا .به آن اختصاص داده شد    

شـماره  ( مـذکور    ي نشان داد کـه تـوال      BLAST يجستجو

ــت ــتر  ) GU480916: يابيدسـ ــشت اسـ ــا هـ  .Bن يبـ

sorokiniana و C. sativus) ار يبا درجه بـس ) تلئومورف

 ي و شـباهت تـوال  E-value = 0.0( دارد يبـاال همولـوژ  

 نشان داد که    NJ م شده با روش   يلوگرام ترس يف%). ۱۰۰-۹۹

 گونــه Bipolaris ، ۱۶گــر يسه بــا چهارگونــه ديــدر مقا

Cochliobolus ن دو يـ شاوند بـا ا يـ گـِر خو ي ديها  و گونه

ــارچ جــدا شــده از  .sorokiniana Bن ي، اســتريجــنس ق

ــدران  ــا جدا) B54(مازن ــب ــتاندارد ي  sorokiniana ه اس

AF158105 B.     ن گونـه   يـ گـر ا  ين د يبه همراه شش اسـتر

ک يـ در  C. sativusن يک اسـتر يـ و ) جدا شده از ژاپـن (

حمايـت  % bootstrap  ۱۰۰گروه قرار گرفتند كه با مقادير 

  ). ۲شکل ( گرديد

پاشيدن سوسپانـسيون    (ييزا يمارياول اثبات ب  در روش   

 spot (ياديـ  زيهـا  پـس از چهـار روز، لکـه   ، )هـا  كنيدي

blotch (دار شـد    يـ  برنج پد  يها   برگ يرو)   ۳شـکل-A.( 

ـ    سوخ  و آب  يها ابتدا نوک سوزن    لکه  پـس از    يته بودنـد ول

ده و  يتر شـده و بـه صـورت کـش           بزرگ آنهاچند روز ابعاد    

 يآلـوده سـاز   (در روش دوم    . ان شـدند  يـ  رنگ نما  يا قهوه

 ي، پس از گذشت دو هفته، تفاوت فاحـش        )بذرها يمصنوع

هـر چنـد کـه     . مـار و شـاهد مـشاهده نـشد        ي ت ين نشاها يب

 B54  B. sorokinianaمـار شـده بـا    ي ظـروف ت ينشاها

مخلوط کـردن   (در روش سوم    . ف بودند ي زرد و ضع   يدکان

در هر دو حالت غرقـابي      ) ها  نوکولوم قارچ با خاک گلدان    يا

 مـاه از تـاريخ      دورغم گذشتن بيش از       كاري، علي  و خشكه 

   در بـرنج    يهـا  بوتـه عالئمي روي   چ گونه   يهكاشت نشاها،   
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 PDA (C). روي محيط B. sorokinianaپرگنه (B) .  پوسيدگي در غالف و ساقهداراي عاليم) رقم طارم(بوته برنج بيمار (A) . ۱شکل 

  هاي قارچ در اسيد الكتيك كنيديفورها و كنيدي

Fig. 1. (A) Diseased rice hill (cv. Tarom) with dark brown lesions on sheaths and stems. (B) Colony appearance 
of B. sorokiniana on PDA and (C) Conidiophores and conidia 

 
در روش چهارم، در هر دو رقم طارم و . ديده نشدگلخانه 

هاي آب  شيرودي، پس از سه روز، عاليم اوليه شامل لکه

 .اي روي غالف ساقه مشاهده شد سوخته کشيده با حاشيه قهوه

هاي  پس از يک هفته عاليم توسعه بيشتري پيدا کردند و لکه

پنج : ها ميانگين طول لکه(د کردند نسبتاً بزرگي را ايجا

بزرگ تر بودند و  ها روي رقم طارم محلي لکه). متر سانتي

اين اولين گزارش ). C و B- ۳شکل (پيشروي بيشتري داشتند 

  .باشد  روي گياه برنج در ايران ميB. sorokiniana زايي از بيماري

B C 

A 
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) B. sorokiniana) B54 دهنده رابطه جدايه ايراني   که نشانNJ با روش rDNA-ITSهاي   توالي فيلوگرام ترسيم شده بر اساس.۲شكل 

: Co :Cochliobolus ،B. باشد هاي قارچي نزديک به آن مي  و جنسBipolarisهاي جنس  هاي ديگر اين گونه، ساير گونه با جدايه

Bipolaris، Cu :Curvularia، Ps :Pseudocochliobolus، S :Setosphaeriaو  P :Pyrenophora.  

Fig. 2. Phylogenetic relationship of Iranian isolate of B. sorokiniana (B54) with other isolates of this species, 
other Bipolaris spp. and closely related fungal genera. Phylogenetic tree is inferred by NJ method based 
on rDNA-ITS sequences. Abbreviations, Co: Cochliobolus; B: Bipolaris; Cu: Curvularia; Ps: 
Pseudocochliobolus; S: Setosphaeria; P: Pyrenophora.     
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ايجاد شده توسط هاي  لکه. روي برگ برنج رقم طارم در گلخانه B. sorokinianaايجاد شده توسط  ) blotch(هاي  لكه )A( .۳شكل 

sorokiniana B.  ي برنج روي غالف ساقه) :B ( رقم شيرودي)C (رقم طارم  

Fig. 3 (A) Spot blotch on rice leaves (cv. Tarom) caused by B. sorokiniana  B54  in glasshouse. Lesions caused by 
B. sorokiniana  B54  on rice sheaths (B): cv. Shiroodi (high-yielding) (C): cv.Tarom 

 
  بحث

اه برنج هم به جمع يکند که گ يق حاضر اثبات ميج تحقينتا

 ياتفاق. وسته استيران پي در اB. sorokiniana يها زبانيم

 يها يماريت بيريت مديمهم و در خور توجه که مسئول

 تر ني کشور سنگيزاري شالي برنج را در اراضياهيگ

که  B. sorokinianaاه برنج به ي گيعدم آلودگ. سازد يم

ن يد به اي به آن اشاره شده است شاي منابع خارجير برخد

 يابياه برنج مورد ارزي گي که رويها هيل باشد که جدايدل

A 

B C 
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 زا يماري گندم و جو بيها زبانيقرار گرفتند، در واقع در م

ل وجود تنوع باال در يدله بودند که ممکن است ب

ا ز يماري بيها هي جدا مارگر، لزوماً همهين بي ايها تيجمع

گر غالت، قادر نباشند که در برنج هم ي ديها  گونهيرو

 ي روييزا يماريگر، آزمون بياز طرف د.  کننديماريجاد بيا

 از ارقام برنج صورت گرفته است که يتعداد محدود

. ا متحمل بودندي مقاوم B. sorokinianaبه  احتماالً نسبت

 انجام ييزا يماريگر ممکن است با روش آزمون بيل ديدل

  . ده مرتبط باشدش

ــانيوجــود م عنــوان منــابع ه ، بــياهيــگــر گي ديهــا زب

ک يـ  شدن   يدمي در اپ  يتواند نقش مهم   يه، م ينوکولوم اول يا

ک يـ  B. sorokiniana کـه  يياز آن جا. ديفا نماي ايماريب

نکـه  يباشد و نظر بـه ا      يمارگر مهم و خطرناک در گندم م      يب

گِر يز د ينج خ اه برنج در شرق استان مازندران و مناطق بر        يگ

ن يـ ا شـود، بنـابر    يکشور، در مجاورت مزارع گندم کشت م      

 )alternate host(تواند يک ميزبان جايگزين يا ثانويـه   برنج مي

 از  يمـار يگـر، احتمـال انتقـال ب      ياز طرف د  . محسوب شود 

 يلـذا بررسـ   . ار مهـم خواهـد بـود      يز بـس  يـ گندم به بـرنج ن    

 برنج يدم روگن B. sorokiniana يها هي جداييزا يماريب

 از يکــيتوانــد  يمــ) Cross-pathogenicity(و بــرعکس 

ن، در  يـ عـالوه بـر ا     .نه باشـد  ين زم يق در ا  يموضوعات تحق 

مارگر در سـطح  ين بيت پراکنش اينده الزم است که وضع يآ

) زيخ  برنج يها ر استان يو سا (الن  ي مازندران و گ   يزارهايشال

ر يـ  و غ  ياعـ  زر يهـا  زبـان ير م ي آن در سا   ييزا يماريز ب يو ن 

  .روشن گردد) زاري هرز شاليها ژه علفيوه ب (يزراع
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