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  دهیچک
 هاي شناخت قدرت تهاجمی گونه. باشد هاي فوزاریوم مشکل بزرگی براي کشاورزان در دنیا و ایران می آلودگی قارچی بذر برنج به گونه

جدایه از  47زایی  در این پژوهش بیماري. هاي ناشی از آنها مفید و موثر است مدیریت بیماري  فوزاریوم مزارع برنج براي توسعه استراتژي
 .Fو  Fusarium fujikuroi ،F. incarnatum ،F. proliferatum ،F. thapsinum ،F. andyazi ،F. oxysporum ،F. graminearumهاي  گونه

merismoides جداسازي شدند، مورد بررسی قرار گرفتمازندران، گیالن، گلستان، خوزستان و فارس هاي  که از بذور برنج استان .
هاي  درصد گیاهچه. در آزمایشگاه، خزانه و مزرعه برنج بررسی گردیدها  به سوسپانسیون کنیدیوم برنج زایی به روش آغشتگی بذر بیماري

به  توسط بذر همچنین میزان انتقال بیماري پوسیدگی طوقه. تعیین شد ثبت شدند و درصد وقوع بیماري سالم، بیمار و مرده، مشاهده و
زنی را در  زا بودند و درصد جوانه هاي مورد بررسی، روي گیاهچه برنج بیماري نتایج نشان داد که همه جدایه. خزانه و مزرعه برنج تعیین شد
باالترین شاخص وقوع بیماري  F. fujikuroiهاي  جدایه. زا بود غیر بیماري F. merismoidesایه فقط تک جدو مقایسه با شاهد کاهش دادند 

هاي به دست آمده از پنج استان از نظر شاخص وقوع  هاي درون هر گونه و جدایه ، جدایهFusariumهاي  همچنین بین گونه. را داشتند
زا،  ها در گروه غیر بیماري درصد جدایه 1/2بیماري،  وقوع بر اساس میزان. داري در سطح یک درصد وجود داشت اختالف معنی  بیماري

در این . زاي شدید قرار گرفتند درصد در گروه بیماري 2/38زا و  درصد بیماري 1/34زاي ضعیف، ها در گروه بیماري درصد جدایه 6/25
ضد عفونی بذر با قارچکش، میزان انتقال بیماري به خزانه از اما پس از . درصد بود 38پژوهش، میزان انتقال بیماري توسط بذر به خزانه، 

این نتایج اهمیت ضد عفونی بذر برنج با قارچکش مناسب براي مبارزه با بیماري پوسیدگی طوقه را نشان . درصد کاهش یافت 6/3به  38
  .دهد می

  .زایی، برنج، بذرزاد، بیمارگر، فوزاریوم آزمون بیماري :کلیدواژه

  .باشد مینامه دکتري نگارنده اول ارایه شده در پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج  پایانبخشی از * 
  vahidkhosravi@ut.ac.ir :یکیالکترون پست مکاتبات، مسئول **
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Abstract 
The fungal infection of rice seeds with Fusarium species, is a major problem for farmers in Iran and the 
world. Determining the pathogenicity of Fusarium species in rice fields might be helpful in development of 
strategies for management of the relevant diseases. In this research, the pathogenicity of forty seven isolates 
of Fusarium belonged to Fusarium fujikuroi, F. incarnatum, F.prolifratum, F. thapsinum, F. andyazi, F. 
oxysporum, F. graminearum and F. merismides obtained from rice seeds in Mazandaran, Guilan, Golestan, 
Khuzestan and Fars provinces were investigated. The pathogenicity test was performed by rice seed dressing 
method using spore suspension as inoculum in invitro, nursery and the paddy field. Percentage of healthy, 
unhealthy and dead seedlings recorded and percentage of disease incidence was determined. Also, the 
transmission rate of bakanae disease by seeds from the laboratory to the nursery and the paddy was 
determined. The results showed that all isolates were pathogenic on rice seedling and reduced germination 
percentage compared to control, and only one isolate of F. merismoides was non-pathogenic. F. fujikuroi 
isolates had the highest disease incidence rate. In addition, there was a significant difference among 
Fusarium species, isolates of each species and the five provinces in terms of disease incidence. Based on the 
disease incidence, 2.1% of the isolates placed in the non-pathogenic group, 25.6% of the isolates were in the 
moderate pathogenic, 34.1% of the isolates were pathogenic and 38.2% considered as severe pathogenic 
group. In this research, the rate of disease transmission from contaminated seeds to the nursery was 38%., 
but after seed disinfection, with fungicide, the transmission rate of the disease dropped from 38% to 3.6%. 
These results show the importance of rice seed treatment with fungicides for the control of bakanae disease.
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  مقدمه
ــرنج   ــدم، ب ــس از گن ــران پ ) .Oryza sativa L(در ای
پنج استان مازنـدران،   .بیشترین نقش را در تغذیه مردم دارد

درصـد از   96/92گیالن، خوزستان، گلستان و فارس داراي 
 ).Ahmadi et al. 2016(باشـند   خیز کشور مـی  برنجاراضی 
درصد از محصوالت غذایی دنیا بـه وسـیله بـذر     90حدود 

بذر با کیفیت خـوب  ). Diekmann, 1993(شوند تکثیر می
شـناخته   یمصـرف  ياز محصـوالت کشـاورز   یکیعنوان  به

هاي مهم کیفیت بـذر عـالوه بـر    شده است، و یکی از جنبه
ــه ــی و درصــد جوان ــل  زن ــودن از عوام ــاري ب ــوص، ع خل

-از طرف دیگر عوامل بیمـاري . باشد زاي بذرزاد می بیماري

زنی  توانند موجب نقصان و کاهش در جوانهزاي بذرزاد می
در منابع علمی ). Agarwal & Sinclair, 1997(بذر گردند 

حدود هفتاد نوع بیماري مختلف براي برنج ذکر شده است 
در  Fusariumجـنس  . شـوند می که عمده آنها با بذر منتقل

هـا و  بردارنده گونه هاي بیمارگر گیاهان، حیوانات و انسان
) mycotoxins(هـاي قـارچی    به عنوان تولید کننده زهرابـه 

معروف و شناخته شده است که باعث مسمومیت ناشـی از  
شـود  ها و حیوانات دیگر مـی مصرف غذاي آلوده در انسان

)Leslie & Summerell, 2013.(    در بررســی دیــن و
جـنس فوزاریـوم در بـین    ) Dean et al. 2012(همکـاران  

بـر اسـاس    "قـارچ اول  10"بیمارگرهاي قارچی، در گروه 
جـنس   اعضـاي ایـن  . گیرد قرار میاقتصادي / اهمیت علمی

ندوفیت و گنـدروي در  ا، گرهستند و به عنوان بیمارفراوان 
و  Fusariumهـاي  گونـه . شـوند  یافت میجهان  همه نقاط
هـاي بـذرزاد بـرنج، توسـط محققـین زیـادي از       سایر قارچ

 ,Nath et al. 1970(انـد  هاي مختلف گـزارش شـده  کشور

Zianun & Nik 1977, Supriama et al. 1980, 
Saponaro et al. 1986, Jeyanandarajah & 
Seneviratne 1991, Islam et al. 2000, Mew & 

Gonzales, 2002, Butt et al. 2011, Islam et al. 2012 .(

از گیـاه   .Fusarium sppدایه ج 146زایی در آزمون بیماري
ــاران       ــا و همک ــط آماتولی ــه توس ــا ک ــرنج ایتالی ــذر ب و ب

)Amatullia et al. 2010 (  هـاي  ، فقـط جدایـه  شـد انجـام
Fusarium fujikuroi Nirenberg     پوسـیدگی طوقـه را بـا

به شدت آلـوده در   گیاهان. هاي متفاوت ایجاد کردندشدت
 .Fهـاي  جدایـه % 88. زنی مردند روز پس از جوانه 28 طی

fujikuroi ــر % 7زاي ضــعیف و  بیمــاري% 5زا،  بیمــاري غی
هـاي   نشـانه  F. fujikuroiچنـدین جدایـه   . زا بودند بیماري

بیماري پوسیدگی طوقه را نداشـتند، امـا باعـث زرد شـدن     
الـدین و   زیـن  و) Ou, 1985(گیاه شدند که با مشاهدات او 

چهـار   .تطبیـق داشـت   )Zainudin et al. 2008(همکـاران  
 ,.Fusarium andiyazi Marasas, Rheeder, Lamprگونه

K.A. Zeller & J.F. Leslie ،F. fujikuroi،Fusarium 

proliferatum (Matsush.) Nirenberg  و Fusarium 

verticillioides (Sacc.) Nirenberg   هـاي بـذر    از نمونـه
 Wulff et(توسط ولـف و همکـاران   از آسیا و آفریقا  برنج

al. 2010 ( ــازي و ــدند جداس ــایی ش ــاریزایی  .شناس بیم
هاي فوق روي برنج به صورت جلـوگیري   هاي گونه جدایه

  در آزمون. زنی و عالیم روي نشاها مشاهده گردید از جوانه
زنی بذر شده  ها باعث کاهش جوانه زایی تمام جدایه بیماري

و توانایی متفاوتی بـراي ایجـاد عالئـم بیمـاري پوسـیدگی      
 .Fو  F. fujikuroiهـاي   طوقه بر روي برنج داشتند، جدایه

andiyazi     زایـی را   به ترتیـب بیشـترین و کمتـرین بیمـاري
شــده بــا  زده تیمــار درصــد بــذرهاي جوانــه. نشــان دادنــد

جـون و   .درصد متغیر بـود  80 تا 27 هاي مختلف از جدایه
هاي بذر برنج ده کشور  نمونه) Jeon et al. 2013(همکاران 

، G. fujikuroiآسیایی را از نظر آلـودگی بـه گونـه مرکـب     
زایـی مـورد بررسـی قـرار      هاي مولکولی و بیمـاري ویژگی
ــد ــه . دادن ــار گون  F. fujikuroi ،F. concentricumچه

Nirenberg & ÓDonell ،F. proliferatum ،و F. 
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verticillioides       همراه با بـذر بـرنج یافـت شـدند کـهF. 

fujikuroi زایـی نشـان    نتایج آزمون بیماري. گونه غالب بود
باعـث   هـا در مقایسـه بـا تیمـار شـاهد،      داد که تمام جدایه

تـا   5/52زنـی از   زنی بذر شدند و میزان جوانه کاهش جوانه
درصد متغیر بود، هر چند از نظر آماري بـا همـدیگر    3/81

 .Fو  F. fujikuroiهـاي   گونه. داري نداشتند اختالف معنی

concentricum     باعث عالئم شـاخص بیمـاري پوسـیدگی
طوقه شامل افزایش طول برگ و زردي شدند، در حالی که 

F. proliferatum  وF. verticillioides    تنها باعـث توقـف
 Bashyal et(باشــیال و همکــاران  .شــدند هــا رشــد نشــا

al.2016 (126  داراي  بــرنج باســماتیجدایــه فوزاریــوم از
. جداسازي کردنـد پوسیدگی طوقه در هند را عالیم بیماري 

زنی بذر، طویل شدن  زایی بر اساس مایه در آزمایش بیماري
زنـی،   روز پس از مایه 30و  15نشاها در  ساقه و پوسیدگی
هـر دو نـوع   . وقوع بیمـاري ثبـت گردیـد   به عنوان درصد 

 F. fujikuroiهـاي   عالئم در نشاهاي آلوده شده بـا جدایـه  
 .Fو F. verticillioidesهـاي   مشاهده شد در حالیکه گونه

proliferatum نتـایج  . تنها عالئم پوسیدگی را تولید نمودند
زاي  متوسـط بیمـاري    در گـروه   جدایـه % 3/37نشان داد که 

زاي زیـاد قـرار    بیمـاري % 6/28زا و  بیماري% 1/34ضعیف، 
یک جدایه هم در گروه بیمـاریزاي خیلـی ضـعیف    . گرفتند

زایـی در   درجات مختلفـی از بیمـاري  همچنین . قرار گرفت
از یک منطقـه کشـت و یـک     F. fujikuroiهاي  میان جدایه

ایـن نشـان دهنـده تـاثیر احتمـالی       .رقم برنج، مشاهده شد
ها و نه دخالـت عوامـل محیطـی     هاي ژنتیکی جدایه ویژگی
  .بود

در ایران میزان آلودگی بذر برنج از منـاطق مختلـف بـه    
Fusarium       توسط محققـین مختلـف گـزارش شـده اسـت

)Damadzadeh & Hassanpoor 1987, Zakeri & Zad 

1987, Padasht 1993,Khosravi 1999& Khosravi et 

al. 2014 .( ــاري ــین بیم ــه  همچن ــودن گون ــاي زا ب  .F ه

fujikuroi ،F. proliferatum ،F. verticillioides  و
Fusarium graminearum Schwabe     جـدا شـده از بـرنج

 ,Padasht 1993(توسط محققـین مختلـف اثبـات گردیـد     

Khosravi1999, Naeimi 2002, Alian 2008, Khosravi 
et al. 2014, Vardasbi 2016 & Effati Lakeh 2018 .( با

توجه به اهمیت برنج در امنیـت غـذایی کشـور و اهمیـت     
هـاي آن  زایی گونه ، شناخت تنوع بیماريFusariumجنس 

هـاي  بوم شالیزارهاي کشور براي مدیریت بیماري در زیست
 قرنطینـه زا در مـزارع بـرنج و    هـاي بیمـاري  ناشی از گونـه 

گیـري از مقاومـت    بهره. باشد داخلی و خارجی ضروري می
محیطـی   ارقام جهت کنترل بیماري نه تنها ازخسارت زیست

کاهد، بلکه بدلیل کنترل آسان و  مبارزه شیمیایی میناشی از 
هـدف از  . باشـد  اقتصادي بیماري مورد توجه محققـان مـی  

هـاي غالـب و داراي    اجراي این پژوهش شناسایی پاتوتیپ
خیز کشور بـود   ق اصلی برنجقدرت تهاجمی باالتر در مناط

در ضـمن  . تا در تولید ارقام مقاوم مورد استفاده قرار گیرند
هـاي   زایـی گونـه   تـري از وضـعیت بیمـاري    اطالعات جامع

Fusarium زایـی   همراه با بذر برنج، تنوع و پتانسیل بیماري
هـاي مختلـف را ارایـه خواهـد      هاي مربوط به گونـه  جدایه
، تعیین میزان انتقال ن پژوهشهدف دیگر ای همچنین. نمود

توسـط بـذر    F. fujikuroi بیماري پوسیدگی طوقه با عامل 
به خزانه و سپس مزرعه و تاثیر ضد عفـونی بـذر بـرنج بـا     

 . قارچکش شیمیایی در میزان این انتقال بود

  ي بررسیها مواد و روش
به دست آمده  Fusariumهاي  گونهزایی  بیماري ارزیابی

 در آزمایشگاهگیاهچه روي از بذر برنج 

به دست  Fusariumجدایه جنس 47در این پژوهش از 
هـاي مازنـدران، گـیالن، گلسـتان،      اسـتان  برنجبذر از آمده 
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هــا بــر اســاس  جدایــه. خوزســتان و فــارس اســتفاده شــد
شناختی و با استفاده از کلیـدها و منـابع    هاي ریخت ویژگی
 .Gerlach & Nirenberg 1982; Nelson et al(معتبـر  

1983; Leslie & Summerell, 2006 (   و تجزیـه و تحلیـل
به عنوان  ITS-rDNAو  TEF1-αفیلوژنتیکی توالی نواحی 

 F. fujikuroi ،Fusarium incarnatumهـــاي  گونـــه

(Roberge) Sacc.  ،F. proliferatum ،Fusarium 

thapsinum Klittich, J.F. Leslie, P.E. Nelson & 
Marasas ،F. andyazi ،Fusarium oxysporum Schltdl. 

 ،F. graminearum ــه  و ــک جدایــ  Fusarium یــ

merismoides Corda    شناسـایی شـده بودنـد )Khosravi 

2018, Khosravi et al. 2019( .زایـی   آزمون اثبات بیماري
ــه ــه   گون ــذر ب ــه روش آغشــتگی ب هــاي شناســایی شــده ب

). Wada et al. 1990(سوسپانسیون اسپور آنها انجـام شـد   
تعداد شصت بذر برنج در محلول یک درصـد هیپوکلریـت   

ور گردید و سـپس سـه بـار     سدیم به مدت سه دقیقه غوطه
پس از یک روز خیساندن . با آب مقطر سترون شسته شدند

هـاي   بذرها در آب مقطر سترون، با سوسپانسـیون کنیـدیوم  
لیتر به نسـبت   میلیکنیدیوم در  1×106هر جدایه با غلظت 

لیتر سوسپانسیون براي هـر کیلـوگرم بـذر بطـور      میلی 180
ــوط  ــدند مجــزا مخل ــدت  . ش ــه م ــاعت در  48ســپس ب س

درجه سلسیوس و تاریکی قـرار داده   25انکوباتور با دماي 
شــمارش ). Wada et al. 1990, Padasht1993(شــدند 
ــدیوم ــت آن  کنی ــا و تنظــیم جمعی ــتفاده از الم   ه ــا اس ــا ب ه

پــس از آن، بذورآغشــته بــه   . ســیتومتر انجــام شــد  هما
هـر  (هاي هر جدایـه در سـه تشـتک پتـري مجـزا       کنیدیوم

روي کاغذ صافی مرطـوب سـترون   ) بذر 20تشتک حاوي 
 Wada et al. 1990, Alian 2008, Wulff(قرار داده شدند 

et al. 2010 .(      در سه تشـتک پتـري شـاهد، بـذور سـالم و
گذاشته شدند و بـه عنـوان شـاهد    زنی نشده با بیمارگر  مایه

این آزمایش در قالب طرح کامالً . مورد استفاده قرار گرفتند
ها در ژرمینـاتور بـا    تشتک. تصادفی و با سه تکرار اجرا شد

 8( درجه سلسیوس و شرایط تنـاوب نـوري    26 ±2دماي 
در . نگهداري شـدند ) ساعت روشنایی 16ساعت تاریکی و 

دهی صـورت  صافی، آبصورت کاهش رطوبت کاغذهاي 
هـاي سـالم، بیمـار و     نتایج شامل درصد گیاهچه. گرفتمی

همچنین درصد . مرده، بعد از دو هفته مشاهده و ثبت شدند
مطـابق فرمـول زیـر    ) Disease incidence(وقوع بیمـاري  
  ).Zainudin et al. 2008(تعیین گردید 

100 ×  
  تعداد گیاهچه بیمار

Disease Incidence (%) = تعداد کل گیاهچه  
 وقـوع ها بـا مقایسـه میـانگین درصـد      بندي جدایه گروه
و بـه روش   اي دانکـن  بر اساس آزمون چنـد دامنـه  بیماري 

و بــا انــدکی  )Bashyal et al.2016(باشــیال و همکــاران 
  . تغییرات انجام شد

  زایی به روش آغشتگی بذر در خزانه برنج آزمون بیماري

ردیـابی میـزان انتقـال بیمـاري از     این آزمایش به منظور 
به نشاي برنج در خزانـه  ) Seed transmission(طریق بذر 
از ) F152(به ایـن منظـور یـک جدایـه پـر آزار      . انجام شد

که در آزمون روي کاغذ صافی مرطوب  F. fujikuroiگونه 
ابتـدا   .زایـی را نشـان داد، انتخـاب گردیـد    بیشترین بیماري

به روش  F. fujikuroiامل بیماري بذور رقم خزر با قارچ ع
رقم خزر به عنـوان یکـی از   . سازي گردیدآزمون اول آلوده

ارقام پرمحصول، با کیفیـت مطلـوب و مقـاوم بـه بیمـاري      
 1362بالست توسط موسسه تحقیقات برنج کشور در سال 

این رقم به بیماري پوسـیدگی طوقـه خیلـی    . معرفی گردید
دو تیمار آزمـایش  ). Alinia et al. 2015 (باشد  حساس می

هاي کامل تصادفی و با  روي رقم خزر در قالب طرح بلوك
  . سه تکرار به شرح زیر در خزانه اجرا گردید
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 3با محلول  F. fujikuroiضد عفونی بذر آلوده به  -
  %75کش کاربوکسین تیرام در هزار قارچ

 )F. fujikuroiآلوده به (بذر شاهد  -

کشـی   قـارچ ، %) 75 ®تیـرام  ویتاواکس( تیرامکاربوکسین
سیستمیک و تماسی بـا طیـف وسـیع تـاثیر در ضـدعفونی      

را  کـش  قارچسازمان حفظ نباتات کشور این . باشد میر بذو
 ،اي لکه قهـوه  بذرزاد برنج شامل هايبیماريبراي مبارزه با 

سیاهک دروغین به صـورت ضـدعفونی   و پوسیدگی طوقه 
 Anonymous(ده اسـت  توصـیه نمـو   بذر قبـل از کاشـت  

متـر،   1×1بذرهاي دو تیمار در شش کرت به ابعاد ). 2018
گرم بذر پاشـیده   150در هر کرت .بطور مجزا پاشیده شدند

هاي فوق مجزا بـود  مسیر ورود و خروج آب در کرت. شد
آمــاربرداري ). کشــی مســدود شــدند مرزهــا بــا پالســتیک(

نشـاهاي  . تصادفی در خزانه، بعد از سـه هفتـه انجـام شـد    
ها بررسی و درصد نشاي سالم، بیمار، مرده، براي هـر  تیمار

پوسـیدگی   همچنین درصـد وقـوع بیمـاري   . کرت ثبت شد
  . طوقه در خزانه تعیین گردید
هـاي داراي  زایی، نشـا هاي بیماريبعد از ارزیابی آزمون

عالیم بیماري براي انجام اصول کخ انتخاب شـدند و پـس   
ــا  محلــول هیپوکلریــت ســدیم از شستشــو و ضــدعفونی ب

. کشت شدند PDAتجاري یک درصد، روي محیط غذایی 
سپس با جداسازي و شناسایی مجدد عامل بیماري، صحت 

  .زایی تعیین شد اثبات بیماري

  ردیابی میزان انتقال بیماري از خزانه به مزرعه 

، نشـاهاي  )آزمـون دوم (بـرداري از خزانـه   بعد از نمونه
کنده شدند و هر کدام در کـرت  ) زهرو 25نشاي (باقیمانده 

کپـه از   18در هر کرت . مربوط به خودشان نشاکاري شدند
عملیـات آبیـاري،   . کشت گردید) نشا 3-2هر کدام (نشاها 

کوددهی و نگهداري مطابق عرف و دسـتورالعمل موسسـه   

تحقیقات برنج کشور انجام گرفت و در مرحله شیري شدن 
ه بیمار، درصد بوته مـرده  درصد بوته سالم، درصد بوتدانه، 

پوسـیدگی طوقـه در مزرعـه ثبـت      و درصد وقوع بیمـاري 
 .Fپـر آزار   نتایج مربوط به بیماریزایی ایـن جدایـه  . گردید

fujikuroi آزمایشـگاه (کاغذ صافی مرطوب  در سه محیط( ،
خزانه و مزرعه با یکدیگر مقایسـه گردیـد و رونـد انتقـال     

 .گردید بیماري از آزمایشگاه به خزانه و مزرعه تعیین 

انجام گرفـت   x+5.0ها به روش جذري تبدیل داده
 افزار آماري نرمو سپس تجزیه آماري بر روي آنها به کمک 

SAS 9.4 )Statistical Analysis Software (  انجـام شـد .
هـا و   هاي گونـه  زایی بین جدایه براي تعیین اختالف بیماري

طرفه مورد اسـتفاده   هاي مختلف، تجزیه واریانس یک استان
اي  ها به روش آزمون چند دامنه مقایسه میانگین. قرار گرفت

  .درصد انجام گرفت 5دانکن و در سطح آماري 

  و بحث نتایج

در شـرایط   Fusariumهشت گونه زایی  بیماري ارزیابی
 آزمایشگاه

تجزیه واریانس درصد نشاي سالم، مرده، بیمار و وقـوع  
براي صفات  Fusarium جدایه 47بیماري نشان داد که بین 

. داري در سطح یک درصد وجود داشت فوق اختالف معنی
توانایی مورد بررسی از نظر  Fusariumهاي  بنابراین، جدایه

دار دارند  زایی با همدیگر اختالفات مشخص و معنی بیماري
اي وجـود   ها تنـوع قابـل مالحظـه    و از این جنبه بین جدایه

زایـی   بیماريوجود دانش و اطالعات در مورد قدرت  .دارد
خیـز   هـاي بـرنج   فوزاریوم در مزارع بـرنج اسـتان   هاي گونه

ـ    راهبـرد کشور براي درك و توسـعه   ا وقـوع  هـاي مبـارزه ب
  .هاي ناشی از آنها خیلی مفید و موثر است بیماري

جدایــه 47بیمـاري   وقـوع بـا مقایسـه میـانگین درصــد    
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  وقوع بیماري روي گیاهچه برنج میانگین بر اساس Fusariumجدایه متلق به هشت گونه  47بندي  گروه. 1جدول 
Table 1. Grouping of Forty seven Fusarium isolates belonged to eight species based on the disease incidence 
mean on rice seedlings  

Pathogenicity 
group 

Disease 
incidence(%) 

Number of 
isolates 

Province Species 

Non virulent 0 1 Fars (1) * F.merismoides(1) * 
 

Moderately 
virulent 
 

1-20 12 Mazandaran (1), 
Khuzestan (4), Guilan 
(4), Golestan (2), Fars (1) 

F. fujikuroi (3), F. incarnatum (8), F. 
andyazi (1) 

Virulent 21-50 15 Mazandaran (8), 
Khuzestan (2), Guilan 
(4), 
Fars (1) 

F. fujikuroi (4), F. incarnatum (5), F. 
prolifratum (2), F. andyazi (2), F. 
oxysporum (1), F. thapsinum (1) 

Highly virulent 51-100 19 Mazandaran (9), 
Khuzestan (3), Guilan 
(2), Golestan (1), Fars (4) 

F. fujikuroi (13), F. incarnatum (3), 
F.graminearum (2), F. andyazi (1) 

* The numbers in parentheses are the number of isolates 
  

Fusarium      ،روي گیاهچه برنج بـر اسـاس آزمـون دانکـن
، )بیماري صـفر وقوع (غیر بیماریزا  ها در چهار گروه  جدایه
زاي  ؛ بیمـاري %)1-20وقـوع بیمـاري   (زاي ضعیف  بیماري

زاي شــدید  ؛ و بیمــاري%)21-50وقــوع بیمــاري (متوســط 
 Bashyal et(قــرار گرفتنــد %) 51-100وقــوع بیمــاري (

al.2016( .زایی بـا روش بـذرمالی،    وقتی در آزمون بیماري
درصـد باشـد آن    80هـاي سـالم کمتـر از     فراوانی گیاهچـه 
 Guerrero et al.1972(شود  زا محسوب می جدایه بیماري

& Osroush 2008 .( ،هـا   درصد جدایـه  6/25بر این اساس
 1/34همچنـین  . زاي ضعیف قـرار گرفتنـد   در گروه بیماري
ها در  درصد جدایه 2/38زا، ها در گروه بیماري درصد جدایه
ها در گروه غیر  درصد جدایه 1/2زاي شدید و گروه بیماري

هـاي   همچنین بین جدایه). 1 جدول(زا قرار گرفتند  ماريبی
درون یک گونه تنوع و اختالف قابل توجـه از نظـر میـزان    

هـاي   بـه عنـوان مثـال جدایـه    . وقوع بیماري وجود داشـت 
کـه بیشـترین    F. incarnatumو  F. fujikuroiهـاي   گونـه 

هاي بـذر بـرنج مـورد بررسـی در ایـن       فراوانی را در نمونه
زاي ضعیف و  هاي مختلف بیماري شتند، درگروهپژوهش دا

  ). 1جدول (شدید حضور دارند 
ــاري    ــفت بیم ــانس ص ــه واری ــی  تجزی ــه  47زای جدای

Fusarium    خیـز نشـان داد کـه     از پنج اسـتان اصـلی بـرنج
هــاي مــورد بررســی از نظــر شــاخص  هــاي اســتان جدایــه
ر سطح یک درصد دارنـد و  دار د زایی اختالف معنی بیماري

هـا از نظـر خاسـتگاه، تنـوع زیـادي       از این جنبه بین جدایه
 وقــوع در جـدول مقایســه میـانگین میـزان    .وجـود داشـت  

روي  Fusariumجدایـه   47بیماري و درصد گیاهچه سالم 
پـنج اسـتان از    Fusariumهاي  کاغذ صافی مرطوب، جدایه

رند امـا از  بیماري با همدیگر اختالف دا وقوع نظر شاخص
در مقایسه بـا شـاهد قـرار    ) a(نظر آماري در گروه مشترك 

مازندران و گیالن به ترتیـب   Fusariumهاي  جدایه. گرفتند
بیمـاري را نشـان دادنـد    وقوع بیشترین و کمترین شاخص 

هـاي سـالم و    همچنین از نظـر تعـداد گیاهچـه   ). 2 جدول(
هر چنـد   .هاي مناطق مختلف اختالفی نبود بیمار بین جدایه

هاي بیمار، مازندران اندکی بیشتر و  که از نظر تعداد گیاهچه
گلستان کمتر بـود، کـه مشـابه نتیجـه باشـیال و همکـاران       

)Bashyal et al.2016 (هـاي  با توجه به اینکه جدایه. است
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به دست آمده از پنج استان روي گیاهچه برنج در 

Table 2. Comparison of mean of pathogenicity of 47 
seedling invitro 

 Provinces 
Disease incidence(%)*

29b Guilan 
44.44ab Golestan 
46.79ab Fars 
47.04ab Khuzestan 
57.18a Mazandaran 

* There is no significant difference between 

دار دارند و از این جنبه بیـانگر وجـود تنـوع در بـین     
ن صـفات درصـد گیاهچـه    مقایسه میـانگی 

سالم، درصد گیاهچه مرده، درصد گیاهچه بیمار و شاخص 
ــه   ــاري هشــت گون ــوع بیم ــه  Fusariumوق ــان داد ک نش

F. fujikuroi  و  باالترین شاخص وقوع بیمـاري
 ، و از نظر)1 شکل(درصد گیاهچه سالم را داشتند 

ــه    ــه گون ــاري، بقی ــوع بیم ــاخص وق ــب    ش ــه ترتی ــا ب ه
 ،F. andiyazi ،F. proliferatum ،F. 

 
  زنی بذر بعد از دو هفته روي گیاهچه برنج در مرحله جوانه

Figure 1. Evaluation of pathogenicity of 
weeks 
 

Fusariumچند گونه  ييزا يماريب يابيارز: و همكارانخسروي 

به دست آمده از پنج استان روي گیاهچه برنج در  Fusariumمتعلق به هشت گونه  جدایه 47مقایسه میانگین میزان وقوع بیماري 

Table 2. Comparison of mean of pathogenicity of 47 Fusarium isolates obtained from five provinces on rice 

Dead seedlings(%) Healthy seedlings(%) (%)* 
15.83b 71a 

35a 53.75ab 
27.62ab 53.21ab 
19.07b 53.15ab 
27.96ab 42.82b 

* There is no significant difference between means having the same letters 

زا در همــه منــاطق مــورد مطالعــه حضــور دارنــد، 
بنابراین، افزایش وقـوع بیمـاري در برخـی منـاطق ممکـن      
است به دلیل کشت ارقام حسـاس در ایـن منـاطق و تنـوع     

زایـی هشـت    یانس صفات مربوط بـه بیمـاري  
هـاي مـورد بررسـی از     نشان داد که گونـه 

نظر صفات درصد گیاهچـه سـالم، درصـد گیاهچـه مـرده،      
درصد گیاهچه بیمـار و شـاخص وقـوع بیمـاري اخـتالف      

دار دارند و از این جنبه بیـانگر وجـود تنـوع در بـین      معنی
مقایسه میـانگی . باشد ها می گونه

سالم، درصد گیاهچه مرده، درصد گیاهچه بیمار و شاخص 
ــه   ــاري هشــت گون ــوع بیم وق

F. fujikuroiهاي  جدایه

درصد گیاهچه سالم را داشتند  ترین کم
ــه    ــه گون ــاري، بقی ــوع بیم ــاخص وق ش

F.graminearum ،

روي گیاهچه برنج در مرحله جوانه Fusarium fujikuroiگونه  F194جدایه 
Figure 1. Evaluation of pathogenicity of Fusarium fujikuroi F194 on rice seedling at germination stage after two 
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مقایسه میانگین میزان وقوع بیماري . 2جدول 
 آزمایشگاه 

isolates obtained from five provinces on rice 

Unhealthy seedlings(%) 
13.17b 
9.44b 

19.17ab 
27.78a 
29.21a 

  
زا در همــه منــاطق مــورد مطالعــه حضــور دارنــد،  بیمــاري

بنابراین، افزایش وقـوع بیمـاري در برخـی منـاطق ممکـن      
است به دلیل کشت ارقام حسـاس در ایـن منـاطق و تنـوع     

  .آب و هوایی باشد
یانس صفات مربوط بـه بیمـاري  تجزیه وار

نشان داد که گونـه  Fusariumگونه 
نظر صفات درصد گیاهچـه سـالم، درصـد گیاهچـه مـرده،      
درصد گیاهچه بیمـار و شـاخص وقـوع بیمـاري اخـتالف      

  

جدایه  زایی ارزیابی بیماري.1شکل 
germination stage after two 
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  روي گیاهچه برنج در آزمایشگاه
Table 3. Comparison of mean of pathogenicity of eight 

Species 
Disease incidence(%)*

62.5a F. fujikuroi 
32.86a F. incarnatum 
45.83a F. andiyazi 
25ab F. thapsinum 

40.42a F. prolifratum 
0c F.merismoides 

54.17a F.graminearum 
30a F. oxysporum 
0c Control 

* There is no significant difference between means having the same letters
 

 
 Fusarium گونــه F5جدایــه زایــی  ارزیــابی بیمــاري

زنی بذر برنج در آزمایشگاه بعد از  در مرحله جوانه
  ) B(روز 

Fig 2. Evaluation of the pathogenicity of 
merismoides F5 at the germination stage of rice seed 
in the laboratory after 21 days (A) and 34 days (B)

هـاي   ها در تشتک شاهد دچار مرگ و میر شدند اما گیاهچه
روز  34بعـد از   F. merismoidesتلقیح شده با اسـپورهاي  
توان این جدایه را به عنـوان یـک    سالم بودند و بنابراین می

 Leslie & Summerell( اندوفیت کنتـرل بیولوژیـک  

 ۲۰۸-۱۹۳ :۱۳۹۸ سال / ۳ شماره

روي گیاهچه برنج در آزمایشگاه Fusariumزایی هشت گونه  مقایسه میانگین میزان بیماري
Table 3. Comparison of mean of pathogenicity of eight Fusarium species on rice seedling in the laboratory 

 
Unhealthy Dead seedlings(%) Healthy seedlings(%) (%)* 

34.21a 37.50c 
12.92abc 67.18abc 
22.92ab 54.17bc 
11.67abc 75abc 
20.42ab 59.58abc 

0c 100a 
39.17a 45.83c 
18.33ab 70abc 

0c 100a 
There is no significant difference between means having the same letters 

F. oxysporum  وF. thapsinum ــرار  قـ
 جـدول (گرفتند، هر چند در یک گروه مشترك قرار داشتند 

 .F. fujikuroi ،Fهــاي  جدایــه

F. verticillioides ،F. anthophilum ،
F. incarnatum ،F. globosum ،F. solani 

با تزریق سوسپانسیون اسپور بـا غلظـت   
 هـاي بـرنج  لیتر روي طوقه گیاهچـه 

Vardasbi 2016 ( پـنج گونـه    .انجام شـد
اول به عنوان بیماریزاي برنج معرفی شدند اما چهـار گونـه   

امـا در  . ج داشـتند زایی خفیف روي ساقه بـرن 
جدا شده از بذر  Fusariumهاي 
این یافته از جنبـه  . زا بودند برنج روي گیاهچه برنج بیماري

هـاي بـذرزاد بـرنج، ضـد عفـونی بـذر بـا        
کش مناسب و تولیـد نشـاي سـالم در خزانـه اهمیـت      

ــه    ــک جدای ــراي ت ــی ب  .Fزای

درصد نشاها سالم بودنـد و شـاخص   
از (هـا   حتی وضع ظاهري گیاهچـه 

در این تیمار بعد ) ها نظر میزان شادابی و سبز بودن گیاهچه
همانگونه کـه  ). 2 شکل(روز بهتر از شاهد بود 
  هـاي پتـري   ها در تشـتک  شود گیاهچه

ارزیــابی بیمــاري.2شــکل 
merismoides در مرحله جوانه

روز  34و ) A(روز  21
Fig 2. Evaluation of the pathogenicity of Fusarium 

F5 at the germination stage of rice seed 
in the laboratory after 21 days (A) and 34 days (B) 

  
شاهد دچار مرگ و میر شدند اما گیاهچه

تلقیح شده با اسـپورهاي  
سالم بودند و بنابراین می

اندوفیت کنتـرل بیولوژیـک   عامل

شماره / ۵۵ جلد / گياهي هايبيماري
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مقایسه میانگین میزان بیماري. 3جدول 
species on rice seedling in the laboratory  

Unhealthy seedlings(%) 
28.29a 
19.84a 
22.92a 

13.33ab 
20a 
0b 

15ab 
11.67ab 

0b 

incarnatum ،F. oxysporum

گرفتند، هر چند در یک گروه مشترك قرار داشتند 
جدایــه زایــیآزمــون بیمــاري). 3

proliferatum، F. verticillioides

F.culmorum ،F. incarnatum

با تزریق سوسپانسیون اسپور بـا غلظـت    F. oxysporumو 
لیتر روي طوقه گیاهچـه اسپور در هر میلی 106

Vardasbi 2016(توسط ورداسبی 

اول به عنوان بیماریزاي برنج معرفی شدند اما چهـار گونـه   
زایی خفیف روي ساقه بـرن  دیگر، بیماري

هاي  پژوهش حاضر، همه گونه
برنج روي گیاهچه برنج بیماري

هـاي بـذرزاد بـرنج، ضـد عفـونی بـذر بـا         مدیریت بیماري
کش مناسب و تولیـد نشـاي سـالم در خزانـه اهمیـت       قارچ

 .زیادي دارد

ــاري  ــایش بیم ــه    در آزم ــک جدای ــراي ت ــی ب زای
merismoides ،100    درصد نشاها سالم بودنـد و شـاخص

حتی وضع ظاهري گیاهچـه . وقوع بیماري صفر بود
نظر میزان شادابی و سبز بودن گیاهچه

روز بهتر از شاهد بود  34و  21از 
شود گیاهچه می در شکل مشاهده

  



  ... يابيو رد شگاهيدر آزماجدا شده از بذر برنج  Fusariumچند گونه  ييزا يماريب يابيارز: و همكارانخسروي 
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2006, Zakaria et al. 2010, Khalmuratova et al. 
و بهبود دهنـده رشـد گیاهچـه بـرنج دانسـت کـه        ),2015

  .باشد نیازمند بررسی بیشتر می
مورد بررسی در آزمـون   Fusariumهاي هشت گونه  جدایه
کـاهش   زایی باعث افزایش شاخص وقوع بیماري و بیماري

در مقایسه بـا شـاهد   ) زنی درصد جوانه(درصد نشاي سالم 
هاي  درصد جدایه 2/38با توجه به این نتایج، حدود . شدند

 زایـی شـدید   مورد بررسی داراي قدرت تهاجمی و بیمـاري 
بودنـد  ) درصـد  51-100شاخص وقوع بیماري آنهـا بـین   (
با توجه بـه کشـت متـوالی و درازمـدت ارقـام      ). 1جدول (

در کشور، تبادل بذر بین مناطق مختلف، تنوع شرایط بومی 
پـذیري ژنتیکـی در    خیـز و تنـوع   هـاي بـرنج   اقلیمی اسـتان 

زایـی و ظهـور    ایجاد تنوع در بیماري،  Fusariumهاي گونه
هاي پرآزارتر در شالیزارهاي کشـور ممکـن خواهـد     جدایه
نشان داده است که کشت متوالی گندم سبب ها  بررسی. بود

شـود   مـی  Fusariumهاي  درت ویروالنس جدایهافزایش ق
)Akinsanmi et al. 2004 .(  رضوي و همکـاران)Razavi 

et al. 2016 (هـاي عامـل    زایی فوزاریـوم  در بررسی بیماري
پوسیدگی طوقه و ریشه مزارع گندم بیان داشتند که تفـاوت  

هـا از نظـر قـدرت تهـاجمی وجـود      داري بین جدایـه معنی
زایـی   هـایی کـه از قـدرت بیمـاري     یهداشت و احتماال جدا

انـد  برداري شـده  باالتري برخوردار هستند از مزارعی نمونه
انـد و  که چندین سال به طور متوالی گندم کشـت گردیـده  

از نتـایج  . تر دانستندهاي دقیقاین موضوع را نیاز به بررسی
تـوان در شناسـایی منـابع مقاومـت بـه       پژوهش حاضر مـی 

-در واقع، از بین جدایه. ستفاده نمودپوسیدگی طوقه برنج ا

زایی خیلی شدید و متعلق بـه منـاطق    هاي با قدرت بیماري
توان براي شناسایی منابع مقاومت به  جغرافیایی مختلف، می
با توجه به وجود تنوع و تفـاوت  . این بیماري استفاده نمود

هـا الزم اسـت در هـر گونـه      زایی جدایـه  در قدرت بیماري

طیـف   F. fujikuroiدي و اصالحی مقاومت بـه  نژا برنامه به
ها استفاده شود و ارقـام مقـاوم بایسـتی بـه      زیادي از جدایه

ها مقاوم باشند و در صورت استفاده  طیف وسیعی از جدایه
شـود لـذا    از یک جدایه، مقاومت ارقام به زودي شکسته می

هایی که در این بررسی بیشترین قـدرت تهـاجمی    از جدایه
تـوان در   را داشتند و از مناطق جغرافیایی مختلف بوده مـی 

 .Fشناسایی منابع مقاومت بـه پوسـیدگی طوقـه بـا عامـل      

fujikuroi     استفاده نمود و انجام ایـن پـژوهش راه را بـراي
-جدایه .شناسایی منابع مقاومت به این بیماري هموار نمود

هـاي بـرنج   هاي مختلف از نظر میزان مرگ و میر گیاهچـه 
و  زنی بـذور تنـوع  و درصد جوانه) شاخص وقوع بیماري(

هاي مختلف، بین اعضاي  این تنوع بین گونه. تفاوت داشتند
. ها مشـاهده شـد   هاي خاستگاه جدایه هر گونه و بین استان

، درصد شاخص بیماري را بیشـتر  F. fujikuroiهاي جدایه
افــزایش دادنــد و باعــث  F. incarnatumهــاي از جدایــه

در نشـاهاي بیمـار   . هاي بیمار بـرنج شـدند   افزایش گیاهچه
اي و تیره شدن ریشه، طوقه، ساقه، کم حجـم و   عالئم قهوه

هـا پوشـیده از    ایـن ریشـه  . نخی شدن ریشه مشـاهده شـد  
هـا   اما ریشه. هاي سفید تا کمی صورتی رنگ بودند میسلیوم

ــد  در . در نشــاهاي شــاهد، ســفید، افشــان و پــرحجم بودن
کاغـذ صـافی    G. fujikuroiهاي متعلق به گونه مرکب  گونه

روي برخـی از  . رارگیري بذر بـنفش رنـگ شـد   در محل ق
بذور اسپورودوشیوم نارنجی به فراوانـی تشـکیل شـد کـه     

 .Fهـاي   همچنـین بـین جدایـه   . مملو از ماکروکنیدیوم بود

incarnatum      تنوع و اختالف قابـل توجـه از نظـر درصـد
هـاي مختلـف    شاخص بیمـاري وجـود داشـت و درگـروه    

امـا  . داشـتند زاي ضـعیف و خیلـی شـدید حضـور      بیماري
زاي  بیمـاري   هاي این گونه در گروه درصد جدایه 50حدود 

 1-20ضعیف قرار گرفتند که درصد شاخص بیمـاري بـین   
هاي بسیاري از دخیل بودن  اگر چه گزارش). 1جدول (بود 
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F. incarnatum هـاي مختلـف وجـود دارد امـا      در بیماري
نشده  اغلب به عنوان یک بیمارگر مهم گیاهی در نظر گرفته

ایـن گونـه باعـث    ). Leslie & Summerell 2006(اسـت  
اي  زنـی بـذر و رشـد گیاهچـه ذرت خوشـه      کاهش جوانـه 
هاي  و یکی از قارچ) Gopinath et al.1985(گردیده است 

تواند دلیلی بـر همراهـی مکـرر     غالب دانه ارزن است و می
این گونه با کپک زدگی خوشه و دانه این دو میزبـان باشـد   

)Leslie & Summerell2006 .( کلیچ)Klich 1986 ( فقدان
 Fusarium همبســتگی بــین نســبت بــذرهاي آلــوده بــه 

semitectum Berk & Ravenel     در تـوده بـذرهاي پنبـه و
زایـی بـذر را مربـوط بـه      ظهور عالئم در آزمایشات بیماري

میزان زادمایه در پوشش بـذر دانسـت، کـه ایـن میـزان بـه       
با . ل مرحله زایشی بستگی داردشرایط آب و هوایی در طو

 .Fهاي  زا بودن جدایه توجه به اینکه براي اولین بار بیماري

incarnatum شود و با توجه فراوانی  روي برنج گزارش می
 ;Mew & Gonzales 2002(ایـن گونـه روي بـذر بـرنج     

Khosravi 2018 (هاي بیشتر در این زمینه ضروري  بررسی
 F. graminearumهش گونـه  در این پـژو . رسد به نظر می

زنـی بـذر گردیـد امـا در بررسـی       جوانه% 54باعث کاهش 
بذور آغشـته  ) Amatullia et al. 2010(آماتولیا و همکاران 

. زنـی داشـتند   کاهش جوانه% F. graminearum 15شده با 
زا روي نشاي بـرنج نبـود و    بیماري F. merismoidesگونه 

. هیچگونه عالیم بیماري مشاهده نشد و نشاها سالم بودنـد 
شـاهد چنـد نشـاي بیمـار در اثـر        هاي پتـري  اما در تشتک

. هاي تیره بعـد از سـه هفتـه ثبـت گردیـد     آلودگی به قارچ
ایــن آزمــایش در شــرایط آزمایشــگاه   هــاي پتــري تشــتک

نشاهاي حاصـل از بـذور    روز 34نگهداري شدند و بعد از 
همچنان سالم و سبز بودند،  F. merismoidesتیمار شده با 

این جدایه باعـث  . اما نشاهاي شاهد اکثرا از بین رفته بودند
ها نسبت به شاهد گردید و تاثیر  بهبود وضع رشدي گیاهچه

بنـابراین  . هاي همراه بذر داشـت بازدارندگی در مقابل قارچ
دهندگی رشد نشاي برنج توسط ایـن  بررسی پتانسیل بهبود 

هاي بیمارگر بـرنج  جدایه و تاثیر بازدارندگی در مقابل قارچ
 Leslie & Summerell(لزلی و سـامرل  . باشد ضروري می

2006 (F. merismoides     را به عنـوان سـاپروفیت در نظـر
گرفتند، اما بیان داشتند که این قارچ، پتانسیل ایجـاد برخـی   

هی در شـرایط آب و هـوایی مناسـب را    هاي گیااز بیماري
) Damadzadeh & Abedi 1998(دامادزاده و عابدي . دارد

واکنش بیست رقم برنج نسبت به هفت جدایه قارچ عامـل  
بیماري پوسیدگی طوقه برنج را در اصـفهان مـورد بررسـی    

نتایج آزمایش روي کاغـذ صـافی درون تشـتک    . قرار دادند
زنـی بـذور    ي درصد جوانـه پتري نشان داد که فوزاریوم رو

هـا در چهـار گـروه و    تأثیر دارد و در این خصوص جدایـه 
تـأثیر متقابـل بـین    . ارقام در پنج گروه مختلف قرار گرفتند

-ها وجود نداشت، لیکن بعضـی از جدایـه  ها و الین جدایه

هاي قـارچ، شـدت بیشـتري در ایجـاد آلـودگی داشـتند و       
شـتري نسـبت بـه    ها حساسیت و یا تحمل بی بعضی از الین
با توجه به پتانسـیل،  . ها از خود نشان دادندمجموعه جدایه
از بذر  F. fujikuroiهاي  زایی و فراوانی جدایه تنوع بیماري
خیز کشور که با نتایج پژوهش هـاي آمـواه و    استانهاي برنج

ــا و همکــاران )Amoah et al. 1996(همکــاران  ، آماتولی
)Amatulli et al. 2010( همکاران ، ولف و)Wulff et al. 

و باشـیال و  ) Cruz et al. 2013(، کروز و همکاران )2010
ــایج ) Bashyal et al.2016(همکــاران  ــق دارد، از نت تطبی

تـوان در شناسـایی منـابع مقاومـت بـه       پژوهش حاضر مـی 
پوسیدگی طوقه و ارایه راهبردهاي مناسب و کاربردي براي 

تنوع . استفاده نمودمدیریت تلفیقی بیماري پوسیدگی طوقه 
 F. fujikuroiدر بیماریزایی، کنترل چند ژنی میزان تهـاجم  

 هـاي ناشـی  دهد که مشابه سایر بیماري در برنج را نشان می
باشـد   مـی F. graminearum هاي فوزاریـوم ماننـد   از گونه
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)Cumagun & Miedaner 2004(.     تغییـر در درجـه وقـوع
دهد که بیش از یک  نشان می F. graminearumبیماري در 

 & Cumagun(بیمارگر دخالت دارنـد   ژن در میزان تهاجم

Miedaner 2004.(زایـی بـا روش آغشـتگی     آزمون بیماري
بذر را به دلیل اینکـه نیـاز بـه نشـاکاري نـدارد، در فضـاي       
محدودتري با تعداد زیاد جدایـه قابـل انجـام اسـت، زمـان      

ــول نتیجــه الزم دارد    ــري بــراي حص ، روش تلقــیح کمت
تـري در مـورد آن مـی     تري دارد، شرایط کنترل شده راحت

توان اعمال کرد و اینکه انواع عالیم بیمـاري را بـه خـوبی    
تـر از روش تزریـق سوسپانسـیون     دهـد، مناسـب   نشان مـی 

اي، روش تزریـق  اما براي مشاهده عالیم تیپ مزرعه. است
 باشـد  تر مـی  روزه مناسب 50-70هاي  سوسپانسیون به بوته

)Alian 2005(.  

بررسی انتقال عامل بیماري پوسیدگی طوقه توسـط بـذر   
  برنج از آزمایشگاه به خزانه و مزرعه

زایـی عامـل    تجزیه واریانس صفات مربوط بـه بیمـاري  
 در ســه محــیط ) F152 )F. fujikuroiبیمــاري جدایــه  

مزرعه نشان داد  ، خزانه و)کاغذ صافی مرطوب( آزمایشگاه
هاي فوق روي همه صـفات مـورد بررسـی تـاثیر      که محیط

همچنـین دو تیمـار   . دار در سطح یک درصـد داشـتند   معنی
محیط روي صفات فوق تـاثیر   ×آزمایش و اثر متقابل تیمار 

ــی ــال عامــل بیمــاري  . دار داشــتند معن ــزان انتق ــابراین می بن
تـا مزرعـه    پوسیدگی طوقه برنج از بذر آلوده در آزمایشگاه

تحت تاثیر محیط و شرایط کشت و مـدیریت اعمـال شـده    

نشـان  ) Amoah et al. 1995(آموا و همکاران . خواهد بود
 G. fujikuroiزایی اعضـاي گونـه مرکـب     دادند که بیماري

هاي مختلـف ممکـن اسـت وابسـته بـه سـویه        روي میزبان
اي گیاه و تعادل سـموم و   بیمارگر، محیط و وضعیت تغذیه

نتـایج مشـابهی از   . هـاي رشـد بیمـارگر باشـد     یم کنندهتنظ
تغییرات بیمارزایی نیز توسط آماتولی و همکـاران گـزارش   

) Ou, 1985(او . )Amatulli et al. 2010(شــده اســت 
توسعۀ عالئم بیماري پوسیدگی طوقه را وابسـته بـه سـویه    
قــارچ عامــل بیمــاري و شــرایط محیطــی از جملــه دمــا و  

ایســه میــانگین صــفات مربــوط بــه  مق. دانــد رطوبــت مــی
زایی عامل بیمـاري پوسـیدگی طوقـه بـرنج در سـه       بیماري
، خزانه و مزرعه نشـان داد کـه دو صـفت    آزمایشگاهمحیط 

درصد نشاي سالم و شاخص وقوع بیمـاري در سـه گـروه    
ــد  ــرار گرفتن ــاري از  . مجــزا ق ــوع بیم ــاخص وق ــزان ش می

ز خزانـه بـه   دار یافت امـا ا  آزمایشگاه به خزانه کاهش معنی
ایـن نتیجـه   ). 4 جـدول (مزرعه مجددا کمی افزایش یافـت  

بیانگر این موضوع مهم است که در صـورت آلـودگی بـذر    
برنج به عامل بیماري پوسیدگی طوقـه بـرنج و عـدم ضـد     
عفونی صحیح بذر، میزان انتقال بیمـاري از بـذر آلـوده بـه     

امـا انتقـال ایـن    . یابـد  درصد کاهش مـی  60خزانه، بیش از 
نشاهاي حامل آلودگی و فاقد عالیـم بـه مزرعـه، و ایجـاد     

 افزایش دماي هـوا ( شرایط آب و هوایی مناسب در مزرعه 
را  فرصت بـروز بیمـاري  ) در شمال کشور بعد از نشاکاري

فراهم خواهـد نمـود و شـاخص وقـوع بیمـاري از خزانـه      

  
 ، خزانه و مزرعهآزمایشگاهدر سه محیط  Fusarium fujikuroiگونه  F152 زایی جدایه مقایسه میانگین نتایج بیماري -4جدول 

Table 4. Comparison of  mean of pathogenicity of Fusarium fujikuroi F152 in invitro, nursery and field 

 Healthy plants (%)* Dead plants (%) Unhealthy plants (%) Disease incidence (%) 

laboratory 0.0c 100a 0.0c 100a 
nursery 61.92a 11.57b 26.52b 38.09c 
paddy field 54.88b 13.03b 32.12a 45.15b 
* There is no significant difference between means having the same letters 
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در سـه محـیط    Fusarium fujikuroiگونـه   F152جدایه  زایی هاي اثر متقابل تیمارها روي صفات بیماري مقایسه میانگین داده -5جدول 
 ، خزانه و مزرعهآزمایشگاه

Table 5. Comparison of  mean of interaction data of treatments on pathogenicity traits of Fusarium fujikuroi 
F152 in invitro, nursery and field. 

Treatment Healthy plants 
(%)* 

Dead plants 
(%) 

Unhealthy plants 
(%) 

Disease 
incidence(%) 

Laboratory Artificial contaminated control 0.0c 100a 0.0b 100a 
Treated with Carboxin Thiram 83.33a 16.67b 0.0b 16.67c 

Nursery Artificial contaminated control 61.92b 11.57b 26.52a 38.09b 
Treated with Carboxin Thiram 94.49a 2.27c 3.23b 3.56d 

Paddy field Artificial contaminated control 54.88b 13.03b 32.12a 45.15b 
Treated with Carboxin Thiram 78.61a 1.96c 19.43a 21.39b 

* There is no significant difference between means having the same letters 
 

  . به مزرعه روند افزایشی نشان خواهد داد
مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارها روي صـفات مربـوط   

زایی عامل بیماري پوسیدگی طوقه بـرنج در سـه    به بیماري
، خزانه و مزرعه نشان داد که تیمار شـاهد  آزمایشگاهمحیط 

ترین شـاخص  آلوده، روي محیط کاغذ صافی مرطوب بیشـ 
قرار گرفـت و تیمـار   ) a(بیماري را داشت و در گروه اول 

ضد عفونی بـذر آلـوده بـا قـارچکش سیسـتمیک تماسـی       
کاربوکسین تیـرام در خزانـه کمتـرین شـاخص بیمـاري را      

بنـابراین میـزان   ). d(نشان داد و در گروه آخر قرار گرفـت  
ــرایط     ــه ش ــبت ب ــالیزاري نس ــه ش ــاري در خزان ــروز بیم ب

همچنـین  ). 5 جـدول (دار یافـت   ه کـاهش معنـی  آزمایشگا
درصد نشاي سالم در تیمارهاي ضد عفـونی بـا قـارچکش    

، خزانـه و مزرعـه   آزمایشگاهکاربوکسین تیرام در سه محیط 
ایـن موضـوع اهمیـت ضـد     . قرار گرفـت ) a(در گروه اول 

عفونی بذر برنج با قارچکش مناسب و موثر، براي مدیریت 
  . ان میدهدهاي بذرزاد را نش بیماري

در خـاك خزانـه نسـبت بـه      F. fujikuroi  زایی بیماري
بعبـارت  . شرایط کنترل شده روي کاغذ صافی کاهش یافت

دیگر شرایط نامناسب بـراي بیمـارگر در خزانـه از رشـد و     
یافته هاي دیگـر محققـین   . توسعه آن جلوگیري کرده است

نمایند که میـزان انتقـال بیمـاري از     این موضوع را تایید می

لی روند کاهشـی دارد و  بذر آلوده به خزانه و بعد زمین اص
حتی در مورد برخی از قارچ هاي بذرزاد به صفر می رسـد  

)Mew & Gonzales, 2002 .(  در این پژوهش میزان انتقـال
و به % 38به خزانه، ) درصد آلودگی 100با ( بیماري از بذر

امـا بـا ضـد عفـونی     ). 5جدول (برآورد گردید % 45مزرعه 
قـارچکش مناسـب    بـا ) درصد آلـودگی  100با (همان بذر 

درصـد کـاهش    4بـه   38میزان انتقال بیماري بـه خزانـه از   
این نتایج اهمیت ضد عفونی بذر برنج با قارچکش . یابد می

گونه قـارچ همـراه بـا     80بیش از . دهد مناسب را نشان می
گونه، بیمـارگر   20بذور برنج معرفی شده است، که حدود 

هـاي قابـل    مـاري البته همه آنها باعـث بی . روي برنج هستند
شــوند و رانــدمان انتقــال آنهــا هــم  توجــه در مزرعــه نمــی

به جـز عامـل بیمـاري پوسـیدگی طوقـه،      . مشخص نیست
زاي دیگـر، ممکـن اسـت بـه      زادمایه بذرزاد عوامل بیماري

عنوان یک منبع مهم از مایه تلقـیح در مزرعـه عمـل نکننـد     
)Mew & Gonzales, 2002 .(F. fujikuroi  تـرین  فـراوان
 ,Mew & Gonzales 2002(ونه فوزاریوم در برنج است گ

Amatulli et al. 2012, Vardasbi 2016, Khosravi 
هـاي   هاي بذر برنج بـا گونـه   آلودگی قارچی نمونه). 2018

عامـل بیمـاري    F. fujikuroiمختلف فوزاریوم و از جملـه  
پوسیدگی طوقه مشکل بزرگی براي کشاورزان در بسـیاري  
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ــورهاي در  ــی  از کش ــورمان م ــعه و کش ــال توس ــد  ح باش
)Desjardins et al. 2000; Mathur & Manandhar 

2003, Mew & Gonzales 2002; Khosravi 2018 .(
هرچند میـزان  . بذرهاي آلوده برنج منبع اولیه زادمایه هستند

پوسیدگی طوقه از بذر آلوده بـه خزانـه   انتقال عامل بیماري 
امـا بهتـرین راهبـرد    رد داري دا و مزرعه روند کاهشی معنی

براي مدیریت این بیماري استفاده از بذرهاي سالم و عاري 
 Dodan et al. 1994,Mew & Gonzales(از آلودگی است 

ضـد  همچنین براي تولید و پرورش نشاي سـالم،  ) . 2002
 زادمایـه  عفونی بذر برنج با قارچکش مناسب بـراي کنتـرل  
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