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  1389اسفند  - بهمن ، 6مجله گیاهپزشک و غذا، شماره 

  در استان مازندران ي میزبانی قارچ عامل بیماري سوختگی غالف برنجدامنه 
  

  محمدعلی آقاجانی
  طبیعی استان گلستان، گرگان شناسی گیاهی بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع  بیمارياستادیار

  maaghajanina@yahoo.com :یپست الکترونیک
  

  چکیده
 Rhizoctonia solani AG قارچ يهاي برنج است که به وسیلهترین بیماريبیماري سوختگی غالف یکی از مهم

1-IAبرخوردار است و قادر است در بسیاري از گیاهان ايگستردهاین بیمارگر از دامنه میزبانی بسیار . آید به وجود می 
 میزبانی قارچ در سطح شالیزارهاي ي دامنه.هاي هوایی را ایجاد نمایدرز و درختان، سوختگی اندامهاي هزراعی، علف

 14 متعلق به  گیاهی گونه41منطقه مرکزي استان مازندران و مزارع اطراف شالیزارها مورد بررسی قرار گرفت و 
 گونه 5از گیاهان شناسایی شده، .  قرار گرفتهاي بیمارگر سوختگی غالف برنج مورد شناساییعنوان میزبان خانواده به

هاي موجود در  گونه جزو علف10هاي هرز نیز، از علف. هاي هرز بودند گونه جزو علف36جزو گیاهان زراعی و 
هاي بین شالیزارها رشد  هاي آب و اطراف خیابان  گونه روي مرزهاي اطراف شالیزارها، کنار جوي8شالیزارها هستند، 

  .هستندهاي هرز مزارع سویا، ذرت و سورگوم کنار شالیزارها مطرح  عنوان علف  گونه هم به19کنند و می
  

  .برنج، سوختگی غالف، دامنه میزبانی: هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
 1910 این بیماري ابتدا در سال .برنج در سرتاسر دنیا می باشدمهم هاي   بیماريیکی ازبیماري سوختگی غالف 

 بیماري در این.  مشاهده شده بود1901در سال یانو  بیماري مزبور قبالً توسط البتهپن گزارش شد و  از ژامیاكتوسط 
بسیاري از کشورهاي آسیایی از جمله فیلیپین، سري النکا و چین و بسیاري از سایر کشورهاي دنیا نظیر سورینام، 

ویژه کشورهاي  بیماري در بسیاري از نقاط دنیا به این ).17(ونزوئال، ماداگاسکار و ایاالت متحده آمریکا گسترش یافت 
، سوختگی غالف، مهمترین 80ي طی دهه .گردد آسیایی و ایاالت متحده، از مشکالت اصلی تولید برنج محسوب می

بیماري برنج در اراضی شالیزاري جنوب کشور آمریکا بوده و کاهش محصول در ارقام حساس و در شرایط آلودگی 
  ).2( محصول رسیده بود  درصد50شدید تا 

هاي شمالی گزارش گردید و در حال   از شالیزارهاي استان)1363(  توسط ترابی و بینشدر ایران، این بیماري
 Rhizoctonia solaniزاد  عامل بیماري، قارچ خاك. باشدحاضر نیز در این منطقه از اهمیت باالیی برخوردار می

 نخستین بار در ایران، به تعیین گروه آناستوموزي قارچ عامل بیماري براي) 1370( فروتن و رحیمیان .)2(است 
  . تعیین نمودندAG 1-IAپرداختند و گروه آن را 

پژوهشی علمی 
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با یکدیگر، در ) آناستوموز(اي ، بر اساس توانایی برقراري پیوند ریسهR. solaniهاي مختلف قارچ جدایه
 AGدر این گونه گزارش شده و ) AG(روه آناستوموزي  گ13در حال حاضر، . گیرندهاي آناستوموزي قرار می گروه

  .)1 (باشد میAG 1-IA  بیمارگر سوختگی غالف برنج
گزارش هیچ منبعی در که تاکنون اي برخوردار است، به طوري  میزبانی بسیار گستردهيدامنهقارچ عامل بیماري از 

، نام بیش از 2008هاي قارچ سال  فهرست میزبان در. گیاهی مصون نسبت به این قارچ وجود داردي که یک گونهنشده
در تحقیقات انجام شده در ژاپن مشخص شد که این . )11 (هاي آن ارایه شده است گونه گیاهی به عنوان میزبان3000

عنوان   بهي گیاهی خانواده11 گونه از 20  در ژاپن نیز. خانواده گیاهی را آلوده می سازد33 گونه از 188قارچ، 
  .)17(  معرفی شده انداي هرز برنجه علف

توان به سوختگی هوایی سویا هاي مهم میاز جمله بیماري. شوند این قارچ آلوده میيگیاهان زراعی نیز به وسیله
، سوختگی برگ )12 و 6(ها ، سوختگی ریزوکتونیایی چمن)5(م و، سوختگی نواري برگ و غالف ذرت و سورگ)4(

  .اشاره نمود) 5(هاي هرز سوختگی برگ و غالف در تعداد زیادي از علفو ) 3(درختان میوه و وحشی 
ي قارچ عامل بیماري سوختگی غالف برنج و تعیین هاي جدید و ناشناختههدف از انجام این تحقیق، یافتن میزبان

  .ي میزبانی آن در شالیزارها و اطراف مزارع برنج در استان مازندران بوده استدامنه
  

  ها روشو مواد 
 Rhizoctoniaهاي جدید قارچ  ، طی تحقیقی که جهت شناسایی میزبان1379 تا 1377هاي در طول تابستان سال

solaniانجام شد، گیاهان )شهر، سوادکوه و ساري هاي آمل، بابل، قائمشهرستان ( مرکزي استان مازندراني در منطقه 
هاي  سوختگی برگ، غالف و پوسیدگی(یزوکتونیایی هاي ر هاي هرز داراي عالیم بیماريزراعی، درختان و علف

 درصد، بر روي 95هاي بیمار پس از ضدعفونی سطحی با اتانل بافت. آوري و به آزمایشگاه منتقل گردید جمع) طوقه
گرم   میلی250( کلرامفنیکل  حاوي)PDA(دو درصد و سیب زمینی، دکستروز، آگار ) WA(هاي آب آگار محیط کشت

متري   سانتی9هاي پتري  ه به تشتکسازي به روش نوك ریس پس از خالص کشت داده شد و )یط کشتدر یک لیتر مح
گراد و شرایط تاریکی تا سه هفته نگهداري   درجه سانتی25 انتقال داده شد و در دماي PDAلیتر   میلی20حاوي 
هاي هوایی و سختینه  لید ریسهبندي، تو طی این مدت مشخصاتی از قبیل ظاهر و رنگ پرگنه، تولید منطقه. گردید

ها با  انجام شد و تعداد هسته) 13(ها با استفاده از محلول قلیایی سفرانین او رنگ آمیزي هسته. یادداشت گردید
 نقطه در زاویه عمود بر ریسه 50گیري قطر از   سلول ریسه و قطر ریسه با اندازه10هاي موجود در  شمارش هسته
 9هاي پتري  متري به مرکز تشتک  میلی5هاي میسلیومی  ماهاي اصلی رشد، قرصجهت تعیین د. تعیین گردید

 با گراد  سانتی درجه40 تا 7منتقل شد و در تاریکی و دماهاي ) PDA )MERKلیتر   میلی20متري محتوي  سانتی
ها عالمت رگنه حاشیه پ،1عنوان دوره انس  ساعت به12بعد از سپري شدن .  نگهداري شدگراد  سانتی درجه3-5فواصل 
جهت تعیین گروه . )15 (گیري گردید  جهت اندازه4 ساعت میزان افزایش طولی پرگنه در 24بعد از . زده شد

                                                
1- Acclimation period 
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هاي آناستوموزي جفت  هاي استاندارد گروه هاي ناشناخته با جدایه آناستوموزي، با روش الم پوشیده از آگار، جدایه
  .)16 و 14 (وه نسبت داده شدنداي به آن گرشدند و براساس وقوع امتزاج ریسه

هاي گیاهان قرار گرفت و ها و غالفمتري قارچ بر روي برگ  میلی8هاي میسلیومی زایی، قرصجهت اثبات بیماري
تا یک هفته نگهداري شدند )  درصد90 و رطوبت نسبی باالي گراد  سانتی درجه25-28دماي (ها در شرایط گلخانه  گلدان

  .)1 (مایه زنی شده و داراي عالیم صورت پذیرفتهاي  جداسازي مجدد از بافت.  گرفتند مورد بررسی قرارسپسو 

  
) a: هاي مختلفبر روي میزبان) Rhizoctonia solani AG 1-IA( عالیم ناشی از قارچ عامل سوختگی غالف برنج -1شکل 

) iاویارسالم زرد، ) hسوروف، ) gارویی، سورگوم ج) fتمشک، ) eتاج خروس، ) dذرت، ) cتیروکمان آبی، ) bبارهنگ آبی، 
  ).Carex ovalis(جگن ) lعلف بوریا و ) kارزن وحشی، ) jاي، سورگوم علوفه

  

  نتایج و بحث
 گیاهان بررسی يدر همه. دست آمد  گونه گیاهی به41 از solani   Rhizoctoniaقارچهاي در این تحقیق جدایه

-سختینه در اکثر موارد،. مشاهده گردید) برگ، ساقه و غالف برگ(هوایی هاي  صورت سوختگی اندام شده، عالیم به
 به رنگ PDA قارچ بر روي محیط کشت يپرگنه. هاي بیمار تشکیل گردید اي رنگ قارچ بر روي بافتهاي قهوه

روي تا  کهايسختینه، )روز سوم تا ششم (قابل مشاهده بود که در ادامه رشد پرگنه) هاي مختلف با شدت(اي قهوه
صورت منفرد یا چسبیده به هم از   به)متر  میلی1-5با قطر متوسط (قارچ  نسبتاً درشت اي تیره رنگ و بیضوي، قهوه

عدد بود و ) 3/7متوسط  CNN( ،17-3)(هاي ریسه رویشی   تعداد هسته در در سلول. بر روي آن تولید گردیدپهلو
  .ر تغییر بودمیکرومتر د) 5/7متوسط  (1/12 تا 4/4قطر ریسه از 

 و پس از انجام آزمون بودند R. solani ي متعلق به گونهها جدایهتمامهاي تشخیصی، پس از انجام آزمون
  درجه28( رشد يدر دماي بهینه.  نسبت داده شدندAG 1-IAها به گروه آناستوموزي  جدایهآناستوموز، همه

 35 و 10ترتیب   میانگین حداقل و حداکثر دماي رشد به.رسیدمتر در روز به ثبت   میلی34، رشدي معادل )گراد سانتی
  .بود گراد سانتیدرجه 
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 تا 3زنی شده، ظرف در گیاهان مایههاي نماینده با روش قرص آگاري و تولید عالیم سوختگی زایی جدایهبیماري
. ونه عالیمی مشاهده نشد، هیچ گ)شاهد( بدون قارچ PDAزنی شده با قرص روي گیاهان مایه.  روز به اثبات رسید7

  .زنی شده، مجدداً جداسازي گردیدقارچ عامل بیماري، از عالیم ایجاد شده در گیاهان مایه
 . گونه از شالیزارهاي منطقه جمع آوري شده بود11 شناسایی شده در این تحقیق،  گیاهی گونه میزبان41از بین 

ر کنار آلودگی آن به سوختگی غالف، داراي عالیم بیماري هاي هرز گیاه برنج، د گونه از علف10عبارت دیگر،  به
 گونه دیگر، جزو گیاهانی هستند که روي مرزهاي اطراف 9.  قارچ معرفی می شوند جدیدعنوان میزبان هاي بودند و به

 گونه دیگر نیز جزو گیاهانی هستند که از مزارع کنار شالیزارها 21. هاي آب رشد می کنندمزرعه شالی و جوي
 گونه جزو گیاهان زراعی بودند که معموالً در مزارع مجاور شالیزارها کشت 4از این میان، . آوري شده بودند معج

  .ز مزارع یادشده به حساب می آیندهاي هر  گونه دیگر نیز جزو علف17شوند و  می
، یکی از آیدوجود می  بهR. Solani AG 1-IA قارچ توسطبرنج که ) شیت بالیت(بیماري سوختگی غالف 

هاي مختلفی در برابر قارچ  ارقام برنج، حساسیت. شودترین مشکالت شالیزارهاي استان مازندران محسوب می مهم
دهند و ارقام جدید از مقاومت باالتري نسبت به ارقام قدیمی برخوردارند، اما این ارقام عامل بیماري از خود نشان می

کنند، در نتیجه میکروکلیماي گرم و مرطوبی را در سطح مزرعه  تولید میهاي فراوانیقدکوتاهی دارند و پنجهجدید 
هاي هرز میزبان این قارچ، باعث وجود علف. )2 (کنند که براي گسترش بیماري بسیار مناسب استمیبرنج ایجاد 

ارچ در مزرعه هاي زمستان گذران قسختینهبنابراین مقدار بیماري و . شودمساعدتر شدن شرایط این میکروکلیما می
، تناوب )ن افزوده شدهکه در این تحقیق بر گستره آ( قارچ ي میزبانی بسیار گستردهيبا توجه به دامنه. یابدافزایش می

هرز میزبان قارچ در اطراف مزارع برنج و هاي  وجود علف.باشدکار مناسبی جهت کنترل بیماري نمیمحصول، راه
تر در  گسترده آلوده کننده قارچ جهت حملهيواند باعث افزایش مقدار مایهتهاي آب می روي مرزها و اطراف جوي

  .فصل زراعی بعد به شالی گردد
 10این . )1جدول  ( به عنوان میزبان قارچ شناسایی شدندهاي هرز موجود در شالیزارهاي منطقه گونه گیاهی از علف10

 گندمیان  و)Cyperaceae( اویارسالم ،)Asteraceae( مرکبان ،)Alismataceae( بارهنگ آبی  گیاهی خانواده4گونه، در 
)Poaceae(هاي هرزي هستند که روي مرزهاي اطراف شالیزارها، اطراف نیز جزو علف گیاهی ي گونه8.  قرار می گیرند

 یان نعناع،ارسالمي اوی خانواده5به گیاهان نیز  این. )1جدول  (کنندهاي متصل به شالیزارها رشد میهاي آب و خیابانجوي
)Laminacea(،گل سرخ ، گندمیان )Rosaceae( گزنه و )Urticaceae( تعلق دارند )10(.  

اي م علوفهو سورگ،)Glycine max( نمونه برداري، در اطراف مزارع برنج، گیاهانی نظیر سویا يدر منطقه
)Sorghum vulgare  sudanense( جارویی ، سورگوم)Sorghum bicolor (و ذرت) Zea mays (کشت 

مزارع این هاي هرز   گونه از علف19 هاي ریزوکتونیایی در چهار گیاه زراعی یادشده وعالیم سوختگی .شوند می
 زراعی یادشده يچهار گونه. )1جدول  (هاي جدید قارچ در ایران قرار داد مشاهده گردید و آنها را در فهرست میزبان

 گیاهی  خانواده11هاي هرز نیز در ي علف گونه19تعلق دارند و   و گندمیان)Fabaceae ( پروانه آسابه دو خانواده
، تاج خروس )Euphorbiaceae( فرفیون مرکبان،اویارسالم، : ها عبارتند از این خانواده).10(گیرند قرار می

)Amaranthaceae( گندمیان، گل سرخ، شمعدانی ،)Geraniaceae( نعناعیان، شبدر ترشک ،)Oxalidaceae( ،
  .و پروانه آسا) Polygonaceae(، هفت بند )Plantaginaceae(بارهنگ 
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  .آوري آنها در استان مازندران ، عالیم و محل جمعRhizoctonia solani AG 1-IAهاي گیاهی میزبان قارچ  فهرست گونه- 1جدول 
  عالیم  نام علمی  نام فارسی  محل نمونه برداري  گیاه میزبان

  سوختگی برگ و غالف Oryza sativa  جبرن
  سوختگی برگ Alisma plantago-aquatica  بارهنگ آبی

  سوختگی ساقه و برگ Bidens tripartia  دونیش
  سوختگی ساقه و برگ Cyperus difformis  اویارسالم بذري

  سوختگی ساقه و برگ Cyperus rotundus  اویارسالم ارغوانی
  سوختگی برگ و غالف Echinochloa colonum  درنه سرخه

  سوختگی برگ و غالف Echinochloac crus-galli  سوروف
  سوختگی برگ و غالف Paspalum distichum  بندواش یا چایر آبی

  سوختگی برگ Saggitaria sagitifolia  تیرکمان آبی
  سوختگی برگ و غالف Scirpus macronatus  علف بوریا

  شالیزارها

  سوختگی برگ و غالف Polypogon fugax  گندمک
  سوختگی برگ و غالف Carex pseudocyperus  جگن

  سوختگی برگ و غالف Cynodon dactylon  چایر یا مرغ
  سوختگی برگ و غالف Digitaria sanguinalis  پنجه کالغ

  سوختگی برگ و غالف Eleusine indica  گندیل
  سوختگی ساقه و برگ Mentha arvensis  نعناع

  سوختگی ساقه و برگ Rubus persicus  تمشک
  سوختگی برگ و غالف Sorghum halepens  قیاق

  مرزهاي اطراف شالیزارها،
  کنار جوي هاي آب 

  و اطراف خیابان هاي بین شالیزارها

  سوختگی ساقه و برگ Urtica dioica  گزنه
  سوختگی ساقه و برگ Glycine max  سویا

  سوختگی برگ و غالف Sorghum vulgare  sudanense  سورگوم علوفه اي
  گیاهان زراعی  سوختگی برگ و غالف Sorghum bicolor  سورگوم جارویی

  سوختگی برگ و غالف Zea mays  ذرت
  سوختگی ساقه و برگ Acalypha australis  آکالیفا

  سوختگی برگ Amaranthus retroflexus  تاج خروس
  سوختگی برگ و غالف Brachypodium sylvaticum  چمن جاروي جنگلی

  سوختگی برگ و غالف Carex ovalis  جگن
  سوختگی ساقه و برگ Conyza canadensis  پیرگیاه

  سوختگی برگ و غالف Cyperus esculentus  اویارسالم زرد
  سوختگی ساقه و برگ Geum urbanum  ژئوم

  سوختگی ساقه و برگ Geranium molle  شمعدانی وحشی
  سوختگی ساقه و برگ Lamium album  گزنه سفید

  سوختگی ساقه و برگ Lamium amplexicaule  غربیلک
  سوختگی برگ و غالف Microstegium vimineum  چمن جنگلی
  سوختگی ساقه و برگ Oxalis acetosella  شبدر ترشک

  سوختگی برگ و غالف Paspalum dilatatum  سه چکه واش
  سوختگی برگ و غالف Phleum paniculatum  فلئوم

  سوختگی ساقه و برگ Plantago major  بارهنگ کبیر
  سوختگی ساقه و برگ Potentilla reptans  پنج انگشت

  سوختگی ساقه و برگ Rumex conglomerata  ترشک
  سوختگی برگ و غالف Setaria glauca  ارزن وحشی

  مزارع مجاور شالیزارها

  هاي هرزعلف

  سوختگی ساقه و برگ Trifolium repense  شبدر سفید
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ها باشد و این سوختگیهاي هوایی در گیاهان مختلف می هاي اندام، عامل سوختگیR. Solani AG 1-IAقارچ 

هاي سویا در بعضی از سوختگی هوایی، یکی از مهمترین بیماري. شود به اسامی مختلفی در گیاهان نامیده می
ظیر ایاالت متحده آمریکاست که در این تحقیق نیز عالیم آن در مزارع سویاي مجاور شالیزارها کشورهاي دنیا ن

باشد که در این  هاي مهم گیاهانی نظیر ذرت و سورگوم میهاي برگ و غالف نیز از بیماريسوختگی. مشاهده گردید
  .ارها مشاهده گردیداي و سورگوم جارویی در مجاورت شالیز بررسی، در مزارع ذرت، سورگوم علوفه

 .دنباشمیدر ایران  R. Solani AG 1-IA  جدید قارچايه جزو میزبان، گونه معرفی شده40 برنج، غیر از به
 ، سویا،برنج ( گیاهان زراعی ریزوکتونیاییهاي بیماري ثانويايهبه عنوان میزبانتوان میا ره معرفی شد رزههاي  علف
هاي هرز، از   علف. آلوده کننده قارچ و بقاي آن نقش دارند افزایش مقدار مایه که درنظر گرفت در) مو سورگ وذرت

 جنبه. رسانند طریق رقابت در جذب آب و مواد غذایی از خاك و نور خورشید به گیاهان زراعی و باغی آسیب می
ر بیماري و جمعیت هاي هرز نسبت داد، افزایش مقداتوان به علفزایی دیگري که با نتایج این تحقیق می خسارت

آلوده کننده بیمارگر براي ي  خود، افزایش حجم مایهافزایش جمعیت بیمارگر به نوبه. باشدبیمارگر در مزرعه می
هاي هرز نه تنها باعث رشد و نمو بنابراین کنترل علف. تر در فصل زراعی بعد را به دنبال خواهد داشتتهاجم گسترده

رساند و از این منظر  هاي مشترك را نیز به حداقل میود، بلکه صدمات ناشی از بیماريشبهتر گیاه اصلی در مزرعه می
  .نمایدمی نیز کنترل آنها در مزرعه را توجیه
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