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  * هاي زراعي استان مازندران  از خاكRhizoctoniaهاي  جداسازي و شناسايي گونه

  

  

ISOLATION AND IDENTIFICATION OF Rhizoctonia SPP. FROM 
CULTIVATED SOIL IN MAZANDARAN PROVINCE 

  
  

 
   ۳ و مهرداد عباسي۲قنبري  ، محمد علي تاجيك**۱سارا محسني چمازكتي

  )۲۱/۶/۱۳۹۰ :رشيخ پذي؛  تار۲۴/۷/۱۳۸۹: افتيخ دريتار(

  

  دهيچك

 ۱۵ تـا  ۱۰ خـاک از عمـق   يهـا  نمونـه .  بـه عمـل آمـد   يبردار هاي استان مازندران نمونه  از خاک مزارع و باغ   ۱۳۸۷ و   ۱۳۸۶ يها  سال يط

. دسـت آمـد   ا بهيزوکتونيه راي جدا ۱۲۱ شده،   ي با بذر چغندر قند و خالل دندان ضدعفون        يگذار سپس با روش طعمه   . ديه گرد ي ته يمتر يسانت

ط کشت،  ي آنها در مح   يها يژگيک و و  يات مرفولوژ ي خصوص يق بررس ي شده از طر   يآور  جمع يها هي جدا ي گونه و گروه آناستوموز    ييشناسا

ـ  جدا۲۰ و يا ه چند هستهي جدا۱۰۱ .دي معتبر انجام گرديدهايآزمون آناستوموز و با استفاده از کل     ـ از.  شـدند يي شناسـا يا ه دو هـسته ي ن ي ب

ـ  جداAG4 ،۳ه به ي جداAG2 ،۵ه به ي جداAG1  ،۳۸يه به گروه آناستوموزي جدا۷، يا هسته  چنديها هيجدا ـ  جداAG5 ،۱۳ه بـه  ي ه بـه  ي

AG6 ،۱۱ه به ي جداAG9 ،۳ه به ي جداAG11 از  R. solani ه به ي جدا۲۱وWAG-Z) R. zeae ( ـ ـ ن جدايواز ب  ۱۵، يا  دو هـسته يهـا  هي

 BNR-1 نامشخص تحت عنـوان  يگر به دو گروه آناستوموزيه دي و دو جداR. ramicolaه به ي جداAG-K ،۳ يوزه به گروه آناستوميجدا

  . نسبت داده شدندBNR-2و 
  

  

  

  

  تنوع زيستيهاي خاك،  ، قارچي، گروه آناستوموزRhizoctonia : يدي كل يها واژه

  

  

  

  

  

  

  
  

   دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان،به دانشكده علوم زراعيئه شده ارشد نگارنده اول ارا ينامه کارشناس اني از پايبخش :*

  sara@mohseni.me :يكي مسئول مكاتبات، پست الكترون:**
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان ، دانشكده علوم زراعي،شناسي گياهي ارشد بيماري دانشجوي سابق كارشناسي .١

  علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری دانشگاه ،شاورزي دانشكده ك،شناسي گياهي بيمارياستاديار  .۲

  پزشكي كشور، تهران سسه تحقيقات گياهؤ م،ها دانشيار بخش تحقيقات رستني. ۳



  ۴۴۷-۴۵۳ :۱۳۹۰ سال / ۴شماره  / ۴۷جلد   /هاي گياهي  بيماري

۴۴۸  

  مقدمه

 جـــنس یتحقيقـــات اخيـــر نـــشان داده اســـت اعـــضا 

Rhizoctonia         از نظر بيولوژيکي و ژنتيکي گروهي متنـوع 

ــستند ــه. ه ز لحــاظ  اRhizoctonia solani Kühn گون

اي تجمعـي      يـا گونـه    هـا  اي از گونه   تاکسونوميکي مجموعه 

(Collective species)يــا هــا باشــد و شــامل گــروه ي مــ 

 است که از لحـاظ ژنتيکـي    وابسته به يكديگر   هاي غير  هيسو

 يک گونـه  به عنوان R. solani گونهامروزه از  .جدا هستند

 ).Cubeta & Vilgalis 1997(شـود   بزرگ کمپلکس ياد مـي 

 و بـا توليـد      مارگر خاکزاد يهاي رايزوکتونيا به عنوان ب     گونه

ايـن  . ماننـد   اسکلرت به طور نامحدودي در خاک زنده مـي        

به صدها نوع مختلف گياهان حمله و طيف        ها قادرند     قارچ

  .ها را ايجاد نمايد وسيعي از بيماري

 گونـه   ۱۵۰از روي بـيش از      هـا    هـاي ايـن قـارچ      جدايه

 ).Boysen et al. 1996(انـد   مختلـف گيـاهي جـدا شـده    

در مناطق مختلـف ايـران از روي    Rhizoctonia هاي گونه

، توت فرنگـي،    برنجآفتابگردان،   جمله   ازبسياري از گياهان    

ــدم،   ــار، گن ــزه، خي ــات،    خرب ــزا، مركب ــشكر، ذرت، كل ني

 مـاش، عـدس،    نخـود،  لوبيـا، زميني،    بادام پنبه، زميني، سيب

 كنجـد،   يونجه، کنـف،    فلفل، ،ندر قند چغ لوبيا چشم بلبلي،  

، تـوت، پـسته،     ، بـاقال   كيـوي  گوجه فرنگي،  ا ،گلرنگ، يسو

گياهـان   و بسياري از گياهان زينتي و        گالبي، زيتون، زردآلو  

 و عباســي و ۲۰۰۹ ارشــاد( اســت  گــزارش شــدهخــودرو

 پديده آناستوموز وجود تنـوع و تفـاوت         ).۲۰۰۹ آبادي  علي

آناسـتوموز   .کنـد   را بيـان مـي  R. solaniاي در  درون گونه

 به عنـوان يـک ظهـور سـازگاري سـوماتيک بـين              يا سهير

شود و براي توضيح شباهت يا تفـاوت         ها تعريف مي   جدايه

ــاژنتيکــي در  بنــدي  گــروه. گــردد  اســتفاده مــيرايزوکتوني

ــزرگ ــان ب ــشرفت در  آناســتوموزي همچن ــا پي ــرين و تنه ت

 شناخت تنـوع ژنتيکـي در داخـل جـنس رايزوکتونياسـت     

(Cubeta & Vilgalys 1997) . هـا براسـاس    رايزوکتونيـا

هـاي جـوان بـه     ريسه  وياختهتعداد متوسط هسته در هر  

    شـوند  اي تقسيم مـي  اي و چند هسته دو گروه دو هسته

et al 1991) (Sneh   ــاي دو ــم رايزوکتوني ــران ه در اي

اي گـزارش شـده      اي و هم رايزوکتونياي چنـد هـسته        هسته

 اولين بـار   .)۲۰۰۹آبادي    ، عباسي و علي   ۲۰۰۹ارشاد   (است

 بـا گـروه   R. oryzae-sativaeاي  رايزوکتونياي دو هـسته 

از ايـران   ) ۱۹۸۶( توسـط رحيميـان      AG-Bbآناستوموزي  

 نيز عامل بيماري لکـه چـشمي        ۱۹۸۹در سال   . گزارش شد 

 Rhizoctonia cerealis) (AG-Dگنــدم تحــت عنــوان 

  ).۱۹۸۹رحيميان (توسط نامبرده گزارش گرديد 

 و R. solaniاي دو گونه  ن رايزوکتونياهاي چند هستهاز بي

R. zeaeاند  در ايران گزارش شده .R. solani  براي اولـين 

 از AG4بــار در ايــران بــا جداســازي گــروه آناســتوموزي 

گـزارش شـد   ) Soil rot(فرنگـي   هاي پوسيده گوجـه  ميوه

)Rahimian 1986 ( وR. zeae     نيـز بـراي اولـين بـار از 

ــشکر در ــد  روي نيـ ــزارش گرديـ ــدران گـ ــزارع مازنـ  مـ

)Aghajani et al. 2006.(ــ در ا ــا هــدف يــن تحقي ق ب

 يهـا   موجـود در خـاک     يايـ زوکتوني را يهـا   گونه ييشناسا

ک يـ ات مرفولوژ ين خـصوص  يـي  استان مازنـدران، تع    يزراع

ط کـشت و آزمــون  ي آنهـا در محــ يهــا يژگـ يهــا، و هيـ جدا

ن يا ي شده، جداساز  يآور  جمع يها هي جدا يآناستوموز رو 

  .شد انجام يگذار قارچ از خاک با روش طعمه

  

  روش بررسي

 از خاک مزارع، باغات و مراتع استان مازندران         يبردار نمونه

 يهـا  نمونه.  انجام شد  ۱۳۸۷ تا مرداد    ۱۳۸۶بهشت  ي ارد يط

ــ تهيمتــر ي ســانت۱۰-۱۵خــاک از عمــق   يبــرا. ه شــدندي

 يگذار ا از خاک، از روش طعمه     يزوکتوني قارچ را  يجداساز
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 شـده،   يتوسط بـذر چغندرقنـد و خـالل دنـدان ضـدعفون           

ا خــالل يــ ســاعت، بــذرها و ۴۸پــس از . ديــاســتفاده گرد

 شـدند  درصد منتقل    ۵/۱آگار  -ط کشت آب  يها به مح   دندان

ف يــ ســاعت، نــوک ه ۲۴و بعــد از گذشــت حــداقل   

ط کشت مـذکور در     ي مح ي رشد کرده بر رو    ياهايزوکتونيرا

 يها برداشته و به تشتک   ل  ينوکولر توسط سوزن استر   ير ب يز

ــر ــرم ۲۰۰عــصاره  (PDAط کــشت ي محــي حــاويپت  گ

تـر  ي ل ۱ گـرم آگـار در       ۱۵ گرم دکستروز و     ۱۵،  ينيزم بيس

 در  PDA يپس از رشد قارچ بر رو     . منتقل شد ) آب مقطر 

گـراد و در     ي درجـه سـانت    ۲۵-۲۹ ي دو هفتـه، در دمـا      يط

 و رنـگ    يل شکل ظاهر  يها از قب   هي، مشخصات جدا  يکيتار

رنـگ، شـکل و     ( و اسکلرت    يي هوا يها سهيد ر ينه، تول پرگ

  .دي گرديبررس)  پراکنشيالگو

 ي مورد بررسـ   يها هيها در جدا   ن تعداد هسته  ييجهت تع 

در . بهره گرفتـه شـد  ) Bandoni 1979 (باندونياز روش 

 بـا  ي مـورد بررسـ    يهـا  هيـ  جدا يهـا  ن روش هسته ريسه   يا

و ) Safranin O (يائيـ او قل -نياستفاده از محلول سـافران 

ن روش  يدر ا .  شد يزيآم  درصد رنگ  KOH ۳يک قطره از    

 جهـت   .شـود  يده مـ  يـ  تـا قرمـز د     يها به رنگ نارنج    هسته

ــدازه ــگ ان ــر ريري ــ قط ــشت رو  سهي ــا از روش ک  الم يه

 روز کـه  ۳ تـا  ۲بعد از گذشـت  . شد استفاده  يکروسکوپيم

ک قطـره   يـ خـتن   ي الم رشد کـرد، بـا ر       يوم قارچ رو  يسليم

کروسـکوپ مـدرج و بـا       يها توسـط م    سهير ر الکتوفنل، قط 

ن يـي  جهـت تع   . شـد  يريـ گ  برابـر انـدازه    ۱۰۰۰ ييبزرگنما

 ي مـورد بررسـ    يهـا  هي جدا يها  رشد، کشت  ي اصل يدماها

، ۲۵،  ۲۰،  ۱۵،  ۱۰،  ۵ ي در دماهـا   PDAط کشت   ي مح يرو

پـس از   .  نگهداري شدند  C˚۴۰ و   ۳۸،  ۳۶،  ۳۴،  ۳۲،  ۳۰،  ۲۸

 ساعت به عنوان    ۲۴ يا   ۱۲ز  ها بعد ا   گذاري حاشيه پرگنه   عالمت

هـا در دو جهـت       دوره خوگيري، ميـزان افـزايش طـولي پرگنـه         

 ساعته تا رسيدن اولين پرگنـه       ۲۴هاي   عمود بر هم، بعد از دوره     

 يبـرا  ..Kim et al) 1994 (گيـري شـد   به کناره تشتک اندازه

 تـو و همکـاران    هـاي آناسـتوموزي، از روش        تعيين گروه 

)Tu et al. 1969( و همکاران اسنهو ) (Sneh et al. 1991 

 اسـتاندارد بـا     يهـا  هيـ که در واقع روش جفت کـردن جدا       

 جهـت مـشخص   .باشد، استفاده شـد   ي نامعلوم م  يها هيجدا

هـا از روش اثبـات       هيـ ا نبـودن جدا   يزا بودن    يمارينمودن ب 

 بـذرهاي  تازه خـارج شـده از        يها  جوانه ي رو ييزا يماريب

فرنگي، هندوانـه    دو، گوجه لوبيا، عدس، چغندرقند، خيار، ک    

 يهـا  هيح با جدا  يها پس از تلق    جوانه. شدو جعفري استفاده    

ــارچ ــماره   يق ــدند و ش ــه بررســي ش ــه صــورت روزان ، ب

دنـد،  يهـايي کـه موجـب بـروز عالئـم بيمـاري گرد             جدايه

سپس براي حصول اطمينـان از اينکـه عامـل    . يادداشت شد 

نـين بـراي    چ ها رايزوکتونيا است و هـم      بيماري روي گياهچه  

اي از بافت آلوده برداشته و به محيط         رعايت اصول کخ، قطعه   

هاي اوليه و اطالعـات      پس از بررسي   . منتقل شد  PDAکشت  

دست آمده براساس خصوصيات محيط      هاي به  حاصله، جدايه 

ــاري  ــک و بيم ــشتي، مرفولوژي ــم ک ــي و ه ــست  زاي ــين ت چن

اي نيـز    رايزوکتونياهاي دو هـسته   . بندي شدند  آناستوموز گروه 

 و بررسي (Ogoshi 1985) اوگوشيبراساس کليد شناسايي 

  .منابع ديگر شناسايي گرديدند

  

  يج و بحثانت

ــدران ۱۹۲در ايـــن تحقيـــق از  ــتان مازنـ ــه در اسـ  منطقـ

ــه ــه پــس از جداســازي و    نمون ــه عمــل آمــد ک ــرداري ب ب

 ۱۲۱ از خـاک، در مجمـوع       رايزوکتونيـا  سازي قارچ  خالص

 ۱۰۱هـا شـامل       اين جدايـه  . )۱جدول  (دست آمد    جدايه به 

 ۲۰و ) R. zeae و R. solaniشـامل  (اي  جدايه چند هسته

ــه دو هــسته ــد  جداي در ايــن تحقيــق  .)۲جــدول (اي بودن

  گذاري در خـاک    جداسازي قارچ رايزوکتونيا با روش طعمه     
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  .مازندران استان در آنها تشاران مناطق هاي آناستوموزي و تحقيق، گروه اين در شده بررسي Rhizoctonia هاي جدايه .۱ جدول

Tab. 1. Rhizoctonia isolates studied in this research, their anastomosis group and distribution in Mazandaran 
province 

Location Anastomosis group Isolates number 
Tirtash-Kiasar- Zyar kola- 

Berenjestanak- Amol- Ahmad 
chale pey- Nezam abad 

AG1-IB 3-22-48-68-97-100-105 

Tirtash- Darzi kola- Neka-
Behshahr- Khazar abad- Panbeh 
chooleh- Kiasar- Rostam kola- 
Kutena- Arateh- Reykandeh- 
Ghadikola- Gharakheyl- Deh 

kola- Zyar kola- Fenderi- 
Khorma kola- Larim- Seyed aboo 
saleh- Sangtab- Rekabdar kola- 
Shirgah- Zirab- Seyed mahaleh- 

Myan rood- Babol- Babol- 
Bandpeye sharghi- Amol- Amol- 
Ahmad chale pey- Ahangar kola- 

Noshahr- Soleyman abad- 
Ramsar 

AG2-2-IIIB 
1-5-7-12-15-21-28-31-33-36-38-
41-44-45-50-53-54-56-58-60-63-
66-75-79-84-85-88-95-98-101-

104-111-116-118 

Gharakheyl- Rekabdar kola- 
Zarrin kola- Ramsar AG2-2-IV 42-61-106-120 

Khazar abad- Kutena- 
Gharakheyl- Bahnamir- Noshahr AG-4 11-30-40-72-113 

Kiasar- Shirgah- Chamestan AG-5 20-64-103 
Tirtash- Neka-Behshahr- Soorak- 

Arateh- Zyar kola- Larim- 
Veresk- Myan rood- Amol- 

Ahmad chale pey- Zarrin kola- 
Mohammad abad- Ramsar 

AG-6 2-8-18-34-49-55-65-80-96-102-
108-115-119 

Neka-Behshahr- Khazar abad- 
Sorkhkola- Rostam kola- 

Ghadikola- Zyar kola- Zirab- 
Myan rood- Bandpeye sharghi- 

Kojur- Ramsar 

AG-9 6-10-14-29-39-46-67-78-89-110-
117 

Berenjestanak- Amol- Noshahr AG-11 70-94-112 
Darzi kola- Firuzkandeh- Soorak- 

Juybar- Juybar- Juybar- 
Reykandeh- Zyar kola- Seyed 

aboo saleh- Berenjestanak- 
Bahnamir- Hatke posht- Babol- 
Babol- Bandpeye sharghi- Kya 
kola- Amir kola- Amol- Kojur- 

Mohammad abad- Ramsar 

WAG-Z 
4-13-17-24-26-27-35-47-57-69-
73-76-81-83-87-90-91-93-109-

114-121 

Khazar abad- Panbeh chooleh- 
Dashte naz- Kiasar- Juybar- 
Kutena- Deh kola- Fenderi- 

Shirgah- Beshel- Hatke posht- 
Babol- Amir kola- Ahmad chale 

pey- Zarrin kola 

AG-K 9-16-19-23-25-32-43-51-62-71-
77-82-92-99-107 

Reykandeh- Khorma kola- Seyed 
mahaleh R. ramicola 37-52-74 

Sangtab BNR-1 59 

Babol BNR-2 86 
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  تحقيق اين در آمده دست به آناستوموزي هاي گروه مشخصات از اي چکيده . ۲ جدول

Tab. 2. Overview of the characters of anastomosis groups identified in this research 
BNR-

2 
BNR-

1 
AG-

K 

R. 
ramicol

a 
WAG-Z AG-11 AG-9 AG-6 * AG-5 AG-4 AG-2-2-

IV 
AG-2-
2-IIIB AG-1-IB Anastomosis group 

1 1 15 3 21 3 11 13 3 5 4 34 7 Number of isolates 

 يريش يريش يريش يريش يريش ديسف ديسف
 کرم ،يريش

 يشکالت اي
 young يريش يريش يريش يريش يريش

 وسط در

 ينارنج

 رنگ کم

 شکل به(

 در ،)گل

 طرافا

 پرگنه

 ديسف

 يريش ديسف

 وسط در

 قهوه پرگنه

 بر (يا

 آن يرو

 به يپودر

 رنگ

 يخاکستر

 به ليما

 ،)بنفش

 اطراف

 پرگنه

 تا يتونيز

 يارغوان

 کرم ينارنج

  کرم

 پرگنه رنگ(

 ريز در

 يپتر تشتک

 کم يا قهوه

 اي رنگ

 )يشکالت

 يا قهوه

 رهيت نسبتا

 قهوه تا کرم

 روشن يا

 به ليما کرم

 يخاکستر

 قهوه تا کرم

 رنگ کم يا

 قهوه تا کرم

 کم يا

 رنگ

 mature کرم

Coloni’s 
colour 

 يکرک

 فيخف
 يکرک يا پنبه

 يپودر

 بخصوص(

 وسط در

 )پرگنه

 Coloni’s surface    يپودر فيخف يپودر يپشم   

 يجزئ + +  فيضع  +  - - - - -
 ريدوا صورت به يبند منطقه

 متحدالمرکز

 سهير ييهوا رشد کم + + - + اديز اريبس اديز + + - اديز + -

 فاقد

 اسکلرت

 فاقد

 اسکلرت

 فاقد

اسکلر

 ت

 فاقد

 اسکلرت

 و سطح در

 طيمح ته

 در و کشت

 يداخل سطح

 تشتک درب

 يپتر

 يرو بر-۱

 اي ومهايسليم

 يال البه در

  آنها

 يرو بر-۲

 طيمح سطح

 در کشت،

 يال البه

 و ومهايسليم

 داخل در اي

 آگار

 يال البه در

 ومهايسليم

 در تراکم(

 نهپرگ وسط

  )شتريب

 

 يرو بر-۱

 ومهايسليم

 البه در اي

  آنها يال

 البه در-۲

 يال

 ومهايسليم

 يانتها در

 بر ( سهير

 سطح يرو

 درب يداخل

 )يپتر تشتک

 وسط در

 پرگنه

 به دهيچسب(

 پرگنه سطح

 در فرورفته اي

 ،)آگار

 در پراکنده

 طيمح سطح

 در و کشت

 طيمح داخل

 کشت

 يرو بر

 ومهايسليم

 البه در اي

 اآنه يال

 وسط در

 هيحاش اي

 پرگنه

 يرو بر

 اي ومهايسليم

 يال البه در

 آنها

 اسکلرت ليتشک محل

    

 رنگ به

 رهيت ينارنج

 به ليما

 به قرمز،

 ،يکرو شکل

 صورت به

 اي و منفرد

 هم به يگاه

 سطح متصل،

 ياسکلرتها

 و سخت بالغ

 ناصاف

 رنگ به-۱

  کرم

 رنگ به-۲

 يا قهوه

  پررنگ

 تعداد

 کم اسکلرتها

 رنگ به

 تا يريش

 ،يا قهوه

  زير

 

 رنگ به-۱

 به ،يا قهوه

 تعداد

  زير فراوان،

 يا قهوه-۲

 به ليما

 به ،يآجر

 تعداد

 فراوان،

 تر درشت

 يريش رنگ به

 ،يا قهوه تا

 سطح

 اسکلرت

 به ،يپشم

 منفرد صورت

 اي و مجزا و

 هم، به متصل

 مهين تا يکرو

 تعداد ،يکرو

 اندک

 قهوه رنگ به

 ته با رهيت يا

 رنگ

 ،يخاکستر

 سطح

 اسکلرت

 ،يپودر

 در (مجتمع

 ،)پرگنه وسط

 در (منفرد

 و) سطح

 اسکلرت

 زير يها

 در (فراوان

 )آگار داخل

 کرم رنگ به

 يشکالت اي

 يا قهوه تا

 به ره،يت

 صورت

 و پراکنده

 و متصل اي

 دهيچسب

 يکرو بهم،

 مهين اي

 ،يکرو

 سطح

 اسکلرت

 يپشم

 رنگ به

 ،يا قهوه

 قطرات

 اهيس عيما

 بر يبراق

 ن،آ يرو

 صورت به

 و مجتمع

 و يتودها

 منفرد، اي

 سطح

 اسکلرت

 يپشم

 قهوه رنگ به

 قطرات ،يا

 يا قهوه عيما

 يرو بر رهيت

 دو در -آن

: زير: اندازه

 مجزا، اد،يز

 پراکنده منفرد،

 وستهيپ اي و

  بهم

 کم،: درشت

 منفرد

  اسکلرت مشخصات

  ...)و رنگ اندازه، تعداد،(

2.9-
4.2(3.

6) 
 

3.3-
5.1(3.

9) 
 

3.3-
4.4(
3.8) 
 

2.6-
4.3(3.8) 

 

3.3-
9.9(5.7) 

 

5.2-
8.1(7.2) 

 

5.8-
9.5(7.5) 

 

7.8-
8.2(8) 

 

4.6-
10.1(7.4) 

 

4.2-
8.2(6.2) 

 

5.6-
11(7.7) 

 

5.6-
11(7.7) 

 

4.3-
9.9(7.3) 

Hyphal diameter 
(µm) 

2 2 2 2 3-10(6.1) 3-12(6) 
3-

15(6.8) 
 

3-
11(5.6) 

3-10(4.8) 
 3-9(4) 3-

10(4.4) 
3-

10(4.4) 3-10(4.4) Number of nuclei 

28 28 28 28 32 28 28 28 28 28-30 28 28 28 Optimum growth 
temp. ˚C 

14 13.3 12.3 9 27.4 20.3 15.2 17 22 21.7 19.4 19.6 29.5 Daily growth rate 
(mm/24h) 

 Pathogenicity on + + + + + فيخف + + + + + + +
seedlings. 



  ۴۴۷-۴۵۳ :۱۳۹۰ سال / ۴شماره  / ۴۷جلد   /هاي گياهي  بيماري

۴۵۲  

 يران بـرا  يـ ن بـار در ا    ي اول يش برا ن رو يانجام گرفت که ا   

ا از خاک مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه           يزوکتوني را يجداساز

 شـده از    يآور  جمـع  يهـا  در حدود دو سـوم خـاک      . است

 ياساس بررسـ   بر. مناطق مختلف، رايزوکتونيا وجود داشت    

ه غالـب   يـ ق، جدا ين تحق يشده از خاک در ا      نمونه جدا  ۱۲۱

AG-2-2-IIIB اسـت کـه     ي در حـال   نيا. دي گرد يي شناسا 

 AG-1-IAزا در اســتان مازنــدران  يمــاريه غالــب بيــجدا

) Sheath Blight( غالف برنج يباشد که عامل سوختگ يم

 متعـدد از    يهـا  يبـردار   است با وجـود نمونـه      يگفتن. است

 جدا شده   يايزوکتوني را يها هيک از جدا  يچ  يمزارع برنج، ه  

بـه  (دنـد   نبوAG-1-IAق ين تحقياز خاک مزارع برنج در ا     

  ). مراجعه شود۱جدول 

-AGر گـروه    يهاي ز  شکل ظاهري کلني در بين جدايه     

2-2-IIIB      متنـوع بـود و بـا توصـيف کـيم )Kim et al. 

ايـن زيـر گـروه      . )۱شـكل   (مطابقت کامل نداشت    ) 1994

 & Watanabe (واتاناب و ماتـسودا براي اولين بار توسط 

Matsuda 1966 (    به عنـوان تيـپ مهـاجم)Rush type (

، گـروه  AG 2-2 IIIBبعد از زيرگـروه  . معرفي شده است

ايـن  .  بيشترين جمعيت را دارا بـود      WAG-Zآناستوموزي  

ــط    ــار توس ــين ب ــراي اول ــتوموزي ب ــروه آناس ــانيگ  آقاج

)Aghajani 2000 (    از روي گنـدميان و شـبه گنـدميان در

ايـن گـروه در دنيـا نيـز         . مرکز مازندران گزارش شده است    

بـه  ) Voorhees 1934 ( وورهـيس توسـط براي اولين بار 

. اي ذرت گـزارش گرديـد      عنوان عامل پوسـيدگي سـختينه     

) ۲۰۰۰ (آقاجـاني مرفولوژي پرگنه اين گـروه بـا توصـيف          

 AG-Kاي،   هـاي دوهـسته     از ميـان گـروه     .مطابقت داشـت  

دارا بـود و بيـشتر از مرکـز مازنـدران          بيشترين جمعيـت را   

 شـکل ظـاهري     هـا از نظـر     ايـن جدايـه   . جداسازي گرديـد  

 آقاجــانيشــباهت زيــادي بــا هــم داشــتند و بــا توصــيف  

)Aghajani 2000 (اوگوشي.نيز مطابق بودند ) Ogoshi 

) Sneh et al. 1991( و همکـاران  اسـنه و ) 1987 ;1985

انـد، در    بيماري خاصي را براي اين گـروه گـزارش نکـرده          

ي زايي بـاالي    بيماري شدت   AG-Kحالي که در اين تحقيق      

. هاي بررسي شده نـشان داد      نه لوبيا و ساير ميزبان    روي جوا 

 نيـز توسـط ديگـر محققـان از     AG 9 و AG 6هـاي   گروه

ــد  خــاک جداســازي شــده   Carling et al. 1987(ان

Kuninaga et al. 1978, Homma et al. 1983.( در 

اي بيشترين تعداد هسته سـلولي       هاي چند هسته   ميان جدايه 

اد هـسته مطـابق بـا نتـايج          و کمترين تعد   AG-9مربوط به   

ــته   ــان گذش ــه  ) Ogoshi 1996(محقق ــوط ب  AG-4مرب

  .بود)  عدد۴طور متوسط  به(

اندازه قطر ريسه نيـز مطـابق بـا نتـايج تحقيقـات قبلـي        

)Ogoshi 1972 a & b (     بود، به طـوري کـه قطـر ريـسه

 ميکرومتر ۷ تا ۶به طور متوسط بين  R. solaniهاي  جدايه

 نيز مطابق نتايج تحقيقات R. zeae هاي و قطر ريسه جدايه

 ميکرومتر ۶ تا ۵به طور متوسط بين ) Leiner 1991(قبلي 

اي کمتر از    هاي دو هسته   چنين قطر ريسه در جدايه      هم .بود

دست آمـده در سـاير        ميکرومتر برآورد شد که با نتايج به       ۷

دسـت    ميانگين سرعت رشد بـه     .تحقيقات هماهنگي داشت  

، AG-1  ،AG-2 مختلـف نيـز بـراي        هـاي  آمده براي گروه  

AG-4 و AG-5 و همكاران کيم مطابق با نتايج) Kim et 

al. 1994 ( اوگوشيو) Ogoshi 1976 (نـه  يدماي به. بود

گراد بـود و در ميـان آنهـا           درجه سانتي  ۲۸ها نيز    بقيه گروه 

 بيشترين سرعت رشد را در اين دمـا         AG-1-IBزير گروه   

 ۳۲ نيـز    WAG-Zگـروه   هـاي    نـه جدايـه   يدماي به . داشت

گراد برآورد شـد کـه بـا نتـايج محققـان قبلـي          درجه سانتي 

)Ryker & Gooch 1938 (در ايــن . مطابقــت داشــت

هـاي    هـاي گونـه     تحقيق سـطح بـااليي از تنـوع در جدايـه          

اين تنـوع حتـي     .  شد ديدهرايزوکتونياي جدا شده از خاک      

  احتمـال  . در يک گروه آناسـتوموزي نيـز مـشاهده گرديـد          
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-a- AG-1-IB ،b,c,d - AG روز ۱۴ بعد از PDAدست آمده در اين تحقيق روي  به Rhizoctonia solaniهاي آناستوموزي  گروه  .۱ شكل

2-2-IIIB ،e - AG-2-2-IV ،f - AG-4 ،g- AG-5 ،h,i– AG-6 ،j - AG-9 ،k- AG-11 ،l,m- WAG-Z ،n - R. ramicola ،

o- AG-K.  

Fig. 1. Cultural morphology of Rhizoctonia solani anastomosis group on PDA after 2 weeks: a- AG-1-IB, b, c, d- 
AG-2-2-IIIB, e- AG-2-2-IV, f- AG-4, g- AG-5, h,i- AG-6, j- AG-9, k- AG-11, l, m- WAG-Z, n- R. ramicola, o- 
AG-K. 

 

هاي بيشتري از خـاک منطقـه    رود که با بررسي نمونه آن مي 

ــدران ــردد  مازن ــشاهده گ ــز م ــشتري ني ــوع بي ــدر م.  تن ان ي

ـ ي براR. ramicolaز ي نيا  دو هستهيها هيجدا ن بـار  ي اول

 و  BNR1 يهـا  ه بـه نـام    يـ ران گزارش شد و دو جدا     يدر ا 

BNR2 ات ي، خـصوص  يافت شد که از لحاظ شکل ظاهر      ي

 کـه   ي آناسـتوموز  يهـا   با گروه  يط کشت يک و مح  يمرفولوژ

ن دو  يـ جـه ا  يت بودند و در نت    اند، متفاو  کنون گزارش شده   تا

  . ماندنديه ناشناخته باقيجدا

  

  منابع

 مراجعـه   يسيـ مـتن انگل  ) 150-149(جهت مالحظه به صفحات   

  .شود

   


