
  ۴۷۷-۴۷۸: ۱۳۹۰ سال / ۴شماره  / ۴۷جلد   /هاي گياهي  بيماري

۴۷۷  

  گزارش كوتاه علمي

  

  
  

   رانياه برنج در ايهمراه بذور گ Bipolaris hawaiiensis هوجود گون

  

  

OCCURENCE OF BIPOLARIS HAWAIIENSIS ASSOCIATED WITh 
RICE GRAIN IN IRAN 

  
  

 
   ۲ي و وحيد خسرو۱فر ، خليل بردي فتوحي۱کخواهي، محمد جوان ن۱سميه نظري

  زي و منابع طبيعي، دانشگاه تهرانبخش گياه پزشکي، پرديس کشاور. ۱

 مؤسسه تحقيقات برنج کشور، آمل. ۲

  

  

 مزارع موسسه آوري شده از     و قرمز برنج جمع   ربهاي بذور آلوده رقم عنب     ، روي نمونه  ۱۳۸۸در اواخر فصل زراعي سال      

پس از انتقال   . ديدنداي مشاهده گر   هايي به رنگ قهوه     شهرستان اهواز، لکه    از توابع  شاوورت کشاورزي واقع در     تحقيقا

 دقيقـه   ۲۰ به مدت    و شدند   انتخاب  بذور هاي آلوده و سالم    هاي آلوده به آزمايشگاه، قطعاتي از حد فاصل بخش         نمونه

 هيپوکلريـت سـديم  محلـول   دردقيقه يک مدت ه  بذور ب سطحيپس از ضدعفوني. شستشو شدندشير زير جريان آب    

سه بار شستشو با آب مقطر سترون و سپس خشک کـردن بـا کاغـذ                 و) کلر در محلول تجاري    %۱محتوي  ( رقيق شده 

 هـاي پتـري   درون تـشتک  (Blotter method) متشکل از کاغذ صـافي مرطـوب   يصافي سترون، قطعات روي بستر

پس از گذشت   .  قرار گرفتند  سلسيوس درجه   ۲۲-۲۵هاي پتري درون انکوباتور با دماي        تشتک . قرار داده شدند   سترون

قطر پرگنه قارچ پـس  . سازي شدند  به روش تک اسپور خالصهر قطعههاي رشد کرده قارچ در اطراف       نهروز، پرگ  ۱۷

زميني دکستروز آگـار    سيب غذاييروي محيط     درجه سلسيوس  ۲۵تاريکي و دماي    رشد در شرايط    از چهار شبانه روز     

)PDA(   ه رنگ خاکـستري و در حاشـيه بـه    رنگ پرگنه قارچ در مرکز تشتک پتري ب       . متر رسيد  چهار سانتي حدود  ، به

 .اي تيره بود رنگ قهوه
 روي محيط غذايي حاوي کاه گنـدم و آب          ،دست آمده  به منظور تحريک تشکيل کنيديوم در پرگنه قارچ، جدايه به         

و بـا شـرايط نـور متنـاوب       درجه سلـسيوس ۲۲-۲۵در دماي ) TWA plus wheat straw(آگار دو درصد  -شير

پـس از گذشـت   ) (Sivanesan, A. Mycologia 1992. کشت داده شـد )  ساعت روشنايي۱۲ساعت تاريکي و  ۱۲(

اي روشـن تـا      ها به رنگ قهـوه     کنيديوم. هاي گندم تشکيل شدند    هاي قارچ به وفور روي ساقه       کنيديوم ، روز ۱۰حدود  

 ديواره عرضـي    پنج و اغلب    ۳-۶اي شکل و داراي      ها اغلب استوانه   کنيديوم. متمايل به تيره بوده و سطح صاف داشتند       

   کنيـديوفور از طريـق ميکروسـکوپ دوچـشمي         ۳۰ کنيـديوم و     ۱۰۰طور تصادفي طـول و عـرض حـدود           ه ب .بودند
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  Biopolaris hawaiiensisهاي گونه  کنيديوم و کنيديوم. ۱شکل 

Fig. 1. Conidiophor and Conidia of Bipolaris hawaiiesis 
 

 olympus  مدل BH-2  ۷۵/۸-۳۷هـا   طول کنيديومميانگين  .گيري شد  اندازه۴۰ساخت کشور ژاپن و با عدسي شيئي 

  .کنيديوفورها منفرد و به حالت افراشته قرار داشتند.  ميکرومتر بود۵ - ۱۰ميکرومتر و عرض آنها 

 ۲-۷ و عـرض آنهـا       ۱۲۰حـداکثر    آنها   ميانگين طول اي روشن تا متمايل به تيره بوده و          کنيديوفورها به رنگ قهوه   

شناختي مورد بررسي و مقايسه اين خصوصيات با توصـيفات انجـام شـده               اساس خصوصيات ريخت   بر .ميکرومتر بود 

 Sivanesan, Graminicolous( سيوانـسان و ) Ellis, dematiaceous hyphomycetes, 1976 ( الـيس توسـط 

species of hyphomycetes, 1987( ،ده تحت گونه دست آم جدايه بهBipolaris hawaiiensis  تعيين نـام گرديـد  .

گونـه  . باشد  برنج در ايران مييهاربذهاي انجام گرفته، اين اولين گزارش از وجود اين گونه قارچي روي              طبق بررسي 

hawaiiensis B.  شـرايط  زايـي در      ارزيابي قابليت ايجاد بيماري اين گونـه روي گيـاه بـرنج، آزمـون بيمـاري                يبرا

زايي اين گونه در     بيماري. زني صورت گرفت    تهيه شد و مايه    ۵×۱۰۴سوسپانسيون اسپور با غلظت      .اي انجام شد   گلخانه

  .ها بدون عالئم بودند محيط گلخانه ثابت نشد و برگ

هاي مختلف قارچي شامل کنيديوم، کنيديوفور قارچ نشان داده شده كه توسط     ميکروسکوپي از اندام    عکس ۱شکل  در  

  .گرفته شده است ۱۰۰ با بزرگنمايي Olympusه ميکروسکوپ  مدل متصل بSonyبين دور

  

10 µm 

10µm


