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 ۲۹۷ . ..  های تيپ آميزشی در جمعيت                    وضعيت باروری و پراکنش آلل                   :   اميردهی و همکاران            

 مجله علوم كشاورزي ايران
 )۲۹۷‐۳۰۳ (١٣٨٦، سال ٢، شماره ٣٨جلد 

 
 وضعيت باروري و پراکنش آللهاي تيپ آميزشي در جمعيت قارچ

Magnaporthe grisea (Hebert) Barrعامل بيماري بالست برنج  
 در استان مازندران

 
 ۳* نيکخواه و محمد جوان۲، سيداکبر خداپرست۱الهام اميردهي

 شجوي كارشناسي ارشد و استاديار، دانشكده كشاورزي دانشگاه گيالن ،  دان۲، ۱
 ، استاديار پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران۳

 )۱۹/۷/۸۵: تصويب  تاريخ‐ ۲۹/۲/۸۳: تاريخ دريافت(
 

 چکيده
 

 عامل بالست برنج در     Magnaporthe griseaبه منظور بررسي وضعيت باروري و تيپ آميزشي          

هاي آلوده که از ارقام مختلف        ها از لکه   اين جدايه .   جدايه خالص استفاده شد     ١٧٠مازندران از   استان  

براي تعيين تيپ آميزشي جدايه ها، از      .  آوري شده بودند جداسازي شدند     برنج در سطح مزارع استان جمع     

روي ايرانی  ايه  هر جد .  چهار جدايه هرمافروديت استاندارد با تيپ آميزشي مشخص  استفاده به عمل آمد            

 آگار درون تشتكهاي پتري با دو جدايه استاندارد از دو تيپ آميزشي مختلف                 ‐محيط غذايي آرد برنج   

 ١٠‐٢٥ و زير نور ثابت، تشكيل پريتسيوم در محل تالقي          ºC٢١پس از انتقال به دماي       .  تالقي داده  شد  

 جدايه  ١٣١ جدايه مورد بررسي،     ١٧٠در نتيجه، از مجموع     .  روز پس از تالقي مورد ارزيابي قرار گرفت       

از جدايه ها نابارور بودند وهيچ     %  ٢١همچنين  .   بودند Mat1-1نربارور و از تيپ آميزشي     %)  ٧٩حدود  (

هيچيك از جدايه ها از تيپ آميزشي        .  پريتسيومي در تالقي با چهار جدايه استاندارد تشكيل ندادند            

Mat1-2 د مثل جنسي وجود هر دو آلل از تيپهاي آميزشي            با توجه به اينكه براي بروز تولي        .   نبودند

مختلف در هر جمعيت ضروري است، در اين آزمايش تنها يك تيپ آميزشي درجدايه هاي قارچ در                    

 درسطح  M. griseaاز اينرو، امكان بروز نوتركيبي  جنسي در جمعيت قارچ           .  مازندران شناسايي گرديد  

لين تحقيق در زمينه امكان بروز توليدمثل جنسي در منطقه            اين او .  مزارع مازندران بعيد به نظر مي رسد      

 . مازندران است
 

 ، تيپ آميزشي، پراكنش اللMagnaporthe grisea.  برنج، بالست،:واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

بالست يكي از مهمترين بيماريهاي برنج در اغلب               
عامل اين بيماري   .  مناطق برنج كاري دنيا محسوب مي گردد     

 Magnaporthe griseaيست هتروتاليك با نام   يك آسكوم 
(Hebert) Barr   ]آنامورف:Pyricularia grisea 

(Cooke) Sacc.  [  ثر کاين بيماري تقريبا در ا      .  مي باشد
مناطق برنج كاري ايران شايع است و يكي از بيماريهاي              

استفاده از ارقام مقاوم يك روش       .  عمده به حساب مي آيد    
 ه شمار مي آيد ولي وجود نژادهاي      موثر در كنترل بيماري ب    

 

 فيزيولوژيك متعدد در مزرعه منجر به شكستن زود هنگام          
اگرچه جهش و چرخه     ).  ٦(مقاومت در اين ارقام مي گردد     

 از منابع مهم تغيير ژنتيكي در عامل بالست            ١شبه جنسي
محسوب مي گردند، با اين وجود مطالعات نشان داده اند كه           

 تحت تاثير نوتركيبي جنسي       برخي جمعيتها ممكن است    
 در بسياري از قارچها نادر      ٢دوشكلي جنسي ).  ١٣(قرار گيرند 

براي گونه هايي بكار مي رود كه       ٣است و عنوان تيپ آميزشي   
                                                                               
1.   Parasexual cycle 
2.  Sexual dimorphism 
3. Mating type 

  نيکخواه محمد جوان : نويسنده مسئول*
 ۰۲۶۱‐۲۸۱۸۷۰۵:تلفن

E-mail: jnikkhah@ut.ac.ir 
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 ۱۳۸۶، سال ۲، شماره ۳۸مجله علوم کشاورزي ايران، جلد  ۲۹۸

از لحاظ مورفولوژي اندامهاي زايشي يكسان بوده ولي در             
براي اولين بار    )  ۱۹۰۴(بلكسلي  .  عين حال خود ناسازگارند  

و اصطالح هموتاليك و        يزشي پي برد  تيپهاي آم ودوجبه   
را به ترتيب براي گونه هاي خودبارور و دگربارور           هتروتاليك
 .بكار برد

سازگاري جنسي در آسكوميستهاي هتروتاليك بوسيله       
يك ژن كه داراي دو آلل است كنترل مي گردد و دو جدايه             
از تيپهاي آميزشي مختلف كه هر يك واجد يكي از آللهاي            

). ٥(، قادر به توليد آسك و آسكوسپور هستند         مخالف باشد 
دو آلل از نظر ساخنماني و نوع پروتئيني كه توليد مي كنند            

 1با هم فرق مي كنند لذا به هريك از آنها يك آيديومورف              
اين آللها در قارچ عامل بالست به صورت          ).  ١٨(گويند   مي

Mat1-1    و Mat1-2   براي بروز توليد    .   نامگذاري شده اند
سي وجود هر دو آلل در جمعيت هر منطقه الزم             مثل جن 
نوتركيبي جنسي در جمعيتهاي طبيعي قارچهاي          .  است

بيماريزا يك مكانيسم براي ايجاد تنوع از طريق ميوز                
اين تنوع از طريق دسته بندي مستقل كروموزومها        .  مي باشد

 و ژنوتيپ جديدي را        دهد می و نوتركيبي داخل آنها رخ      
رسي پراكنش تيپ آميزشي در يك         بر .)٤(ايجاد مي كند 

جمعيت همگام با تجزيه و تحليلهاي فيلوژنتيكي كمك             
 ).١۵( مؤثري براي يافتن تاريخ تكاملي مي باشد

براي اولين بار فرم جنسي قارچ را با نام         )  ١٩٧٠(  هبرت
Ceratosphaeria grisea             معرفي كرد كه بعد به 

Magnaporthe grisea (Hebert) Barr  افت ي  تغيير نام .
پس از آن نيز تالشهاي زيادي براي توليد فرم جنسي اين             
قارچ با استفاده از جدايه هاي برنج، گندم و ارزن  انگشتي در            

باروري در جدايه هاي    ).  ٦(سراسر جهان صورت پذيرفت       
عامل بالست برنج از ناباروري تا نرباروري و باروري كامل             

وجود يك  ل  حداقتوليد مثل جنسي   بروز  متغير است و جهت     
هر چند تاكنون افراد     ).  ١۱(   بارور الزامي است    جدايه ماده 

مختلفي فرم جنسي عامل بالست برنج را در تالقي با                 
جدايه هاي هرمافروديت در شرايط آزمايشگاه توليد كرده اند،       
ولي تاكنون گزارشي از تشكيل فرم جنسي اين قارچ در              

) ١٣٨١(نژاد  در ايران نيز موسي      ).  ٤( طبيعت وجود ندارد  
                                                                               
1 .  Idiomorph 

هاي  براي اولين بار فرم جنسي قارچ را از طريق تالقي جدايه          
مختلف برنج و جدايه هاي هرمافروديت استاندارد در شرايط         

وري آهاي جمع   تمام جدايه .  آزمايشگاه در گيالن بدست آورد    
تاكنون .   بودند Mat1-1شده در گيالن از تيپ آميزشي          

ي قارچ در منطقه     تحقيقي در زمينه مطالعه باروري جنس       
با توجه به اهميت قارچ در        .  مازندران صورت نگرفته است    

منطقه و نقش عمده توليد مثل جنسي و نوتركيبي در بروز            
تنوع ژنتيكي در قارچ، انجام اين تحقيق ضروري به نظر               

لذا هدف از اين مطالعه ارزيابي وضعيت باروري             .  رسيد
كنش آللهاي  جنسي در جدايه هاي قارچ و تعيين نحوه پرا         
 .تيپ آميزشي در مزارع برنج استان مازندران بود

 
 ها مواد و روش

 جمع      آوري، جداسازي و نگهداري جدايه ها
نمونه هاي آلوده به بالست از قسمتهاي مختلف بوته            

 از سطح   ٨٠‐٨١طي سالهاي   )  برگ  گردن خوشه و  (برنج  
وده قطعات آل .  مزارع برنج استان مازندران جمع آوري گرديد      

 ۵/۱( رقيق شده    پس از ضدعفوني بوسيله محلول كلراكس      
در تشتكهاي  ,  و شستشو با آب مقطر    %    ٣٠  )درصد کلر فعال  

. پتري حاوي كاغذ صافي مرطوب استريل قرار گرفتند             
 روز در دماي     ٤‐٥به مدت   قارچ  تشتكها جهت اسپورزايي     

ºC  در داخل انكوباتور و يا شرايط آزمايشگاه          ٢٥‐٢٧ ) ºC

سوسپانسيون اسپور ها با استفاده از .  قرار داده شدند)٢٢‐٢٥
 ميلي ليتر آب تهيه و روي      ٥‐٦قطعات آلوده واجد اسپور در      

 . ريخته شد% ٢ آگار –محيط آب 

 ساعت تك اسپورهاي جوانه زده به روي          ٢٤پس از    
سپس تك اسپور ها به    .   انتقال داده شدند     PDAمحيط  
تقال داده شدند و     حاوي كاغذ صافي استريل ان    PDAمحيط  

كاغذ هاي صافي واجد ميسليوم پس از خشك شدن در              
 ساعت، به صورت     ٤‐٥شرايط استريل زير هود به مدت          

 ميلي ليتري  ٥/١ درون لوله هاي اپندورف        کوچکقطعات  
 ).١۳(  نگهداري گرديدند‐ºC٢٠ درب دار در دماي

 جدايه هاي هرمافروديت استاندارد
يت باروري هر جدايه     جهت تعيين تيپ آميزشي و وضع     

ايراني از چهار جدايه هرمافروديت استاندارد با تيپ آميزشي         
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 ۲۹۹ . ..  های تيپ آميزشی در جمعيت                    وضعيت باروری و پراکنش آلل                   :   اميردهی و همکاران            

 و  TH16جدايه هاي استاندارد    .  مشخض استفاده گرديد   
KA9   با تيپ آميزشيMat1-2      تعيين كننده تيپ آميزشي 

Mat1-1          و جدايه هاي استاندارد    TH12     وKA3   با 
 Mat1-2   تعيين كننده تيپ آميزشي    Mat1-1تيپ آميزشي  

 و  1از ارزن انگشتي    KA3 و    KA9 جدايه هاي  ).  ٤(بودند
اين .   از جو بدست آمده اند       TH16و  TH12 جدايه هاي  

از كشور فرانسه در اختيار        جدايه ها توسط پروفسور نوتگم    
 . نگارندگان قرار گرفت

 ارزيابي تيپ آميزشي جدايه ها
  با جدايه هاي تستر         ايراني  جدايه هايهريك از      

فروديت با فاصله دو سانتيمتر از همديگر به روش سه             هرما
 گرم  ١٤شامل    (  2 آگار ‐نقطه اي روي محيط غذايي آرد برنج     

 گرم آگار به عالوه      ١٧و     گرم عصاره مخمر    ٥/٢آرد  برنج،   
در تشتكهاي پتري  هشت      )   گرم كاه خشك     ٣٠عصاره  

به اين صورت كه در هر         .  سانتيمتري تالقي داده شدند     
هاي  ايه  ايراني با دو جدايه تستر با تيپ           تشتك يك جد   

سپس كشتها تا   .   آميزشي مختلف در دو تكرار كشت گرديد       
 ºC٢٨زمان رسيدن ميسليو مهاي دو جدايه به هم در دماي          

 و زير نور ثابت المپ      ºC٢١و پس از آن به انكوباتور با دماي         
توليد يا عدم  توليد پريتسيوم       .)۴(مهتابي انتقال داده شدند     

روز پس از كشت بوسيله            ١٠‐٢٥در فاصله زماني        
در صورتيكه پريتسيومها   .   بررسي گرديد  استريوميکروسکوپ

در يك رديف و در سمت جدايه تستر تشكيل مي شدند،              
جدايه ايراني نربارور و اگر در دو  رديف تشكيل مي گرديد             

اگر هيچ پريتسيومي در . جدايه هرمافروديت  محسوب مي شد
ايه توليد نمي شد جدايه مورد نظر نابارور           تالقي دو جد    

جهت تعيين تاريخ دقيق توليد           .  محسوب مي گرديد  
 تكرار، كشت    ٣‐٤پريتسيوم ده جدايه با باروري زياد در           

  استريوميکروسکوپ گرديدند و به طور روزانه به وسيله           
 براي محاسبه اندازه آسکوکارپها نيز طول و          .بررسي شدند 

 .گيري شد اندازه پريتسيوم بالغ سيعرض 
قدرت باروري جدايه ها نيز با شمارش تعداد پريتسيوم          
توليد  شده در هر سانتيمتر مربع سطح محيط غذايي در              
محل تالقي هر جدايه و زمان بلوغ پريتسيومها بوسيله               
                                                                               
1. fingermillet (Eleusine coracana) 
2. RFA (Rice‐Flour Agar) 

جهت بررسي قدرت   ).  ١٤(تعيين گرديد   استريوميکروسکوپ  
لي ليتر  مي ١‐٢ پريتسيوم در     ٥‐٦جوانه زني آسكوسپورها،    

. آب مقطر استريل شكسته و آسكوسپورهاي آن خارج شدند        
درون %  ٥/٢  آگار   –سوسپانسيون حاصل روي محيط آب        

 ٢٥‐ºC٢٧ شد و تشتكها به دماي           تشتك پتري پخش   
 ساعت  ٤٨جوانه زني آسكوسپور ها بعد از     .  انتقال داده شدند  

اين آزمايش براي هشت جدايه بارور انجام         .  بررسي گرديد 
 .گرديد
 

 نتايج
 زمان تشكيل پريتسيومها 

هاي ايرانی و      ده روز پس از کشت جدايه          "  تقريبا
، TH12  ،TH16  هاي تستر هرمافروديت به نامهاي         جدايه

KA3  و  KA9         هاي بارور،   کنار يکديگر، در مورد جدايه
پريتسيومهاي سفيد رنگي در خط تماس ميسليومهاي دو           

س از گذشت بيست    به مرور زمان و پ      .جدايه تشکيل گرديد  
روز از تالقي اين جدايه ها با يکديگر، پريتسيومها بالغ تر و              

پس از بلوغ پريتسيومها،      .)۱شکل    (به رنگ تيره در آمدند     
هاي توليد شده  پريتسيوم.  طول و عرض آنها اندازه گيري شد      

 ، به ترتيب     TH16   وKA9  هاي   در تالقي با جدايه      
  ۳۰۰  ‐  ۵۰۰  ×  ۱۱۰  ‐  ۱۷۰ و   ۴۳۰  ‐  ۶۸۰  ×  ۱۲۰  ‐  ۲۰۰

 از لحاظ    .)٣ و ٢شکلهاي  (ند  گيري شد  اندازهميکرومتر  
هاي  ظاهري نيز پريتسيومهاي تشکيل شده در تالقي جدايه        

گردني بلندتر و واضح تر     KA9 مورد مطالعه و جدايه تستر      
در مقايسه با پريتسيومهاي تشکيل شده در تالقي                  

مان با  همز.   بودند TH16هاي ايرانی و جدايه تستر         جدايه
برخي  آسکوسپورها نيز از           ،ها بالغ شدن آسکوکارپ     

 . شدند ميپريتسيومهاي شکسته شده، خارج
 وضعيت باروري قارچ و نحوه پراكنش آللهاي تيپ آميزشي

 ١٣١ جدايه تك اسپور بررسي شده،          ١٧٠از مجموع    
آميزشي  بارور بودند كه همه آنها ازتيپ     %)  ٧٩حدود(جدايه  

Mat1-1    جدايه  ١٣١از بين    ).  ١جدول  (د   و نربارور بودن 
  ٤١،  KA9 جدايه در تالقي با جدايه استاندارد           ٤٦ بارور،

 جدايه با هر دو جدايه      ٤٤و  TH16جدايه در تالقي با جدايه      
در تالقي با   %)  ٢١حدود  (  جدايه٣٩.  پريتسيوم توليد كردند  

 .هيچيك از چهار جدايه استاندارد پريتسيوم توليد نكردند          
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 ۱۳۸۶، سال ۲، شماره ۳۸مجله علوم کشاورزي ايران، جلد  ۳۰۰

ار جدايه استاندارد به جاي دو جدايه امكان          استفاده از چه  
تشخيص تيپ آميزشي تعداد بيشتري از جدايه ها را فراهم           

رقمهاي طارم، طارم معمولي، هاي بدست آمده از   جدايه.كرد
طارم هاشمي كه نمونه برداري جدايه هاي بالست در منطقه         
مازندران به طور عمده از اين سه رقم انجام شده بود به                 

باروري بودند كه در ميان      %  ٦٨و  %  ٧٠،  %٨٣داراي  ترتيب  
آنها طارم هاشمي كمترين درصد جدايه هاي بارور را به خود          

در مورد نحوه پراكنش جدايه هاي بارور       .  اختصاص داده بود  
درصد .  نيز سه منطقه غرب، مركز و شرق در نظر گرفته شد          

% ۵۶و  %    ٨٠،  %٨٤جدايه هاي بارور بدست آمده به ترتيب        
 ).٢ و ١جدولهاي ( اين مناطق مي باشد در

 
 Magnaporthe grisea هاي  وضعيت باروري و جدايه‐۱جدول

 .اند برداري شده در استان مازندران براساس ارقامي که از آن نمونه

تعداد  بارورتعداد جدايه تعداد جدايه نابارور
 نوع رقم جدايه

 طارم معمولي ٥٥ ۳۹ ۱۶
 طارم ٥٦ ۴۶ ۱۰
 ارم هاشميط ٢٥ ۱۷ ٨
 طارم محلي ١٠ ۹ ۱
 طارم پاکوتاه ٥ ۳ ٢
 ندا ٥ ٥ ‐
 طارم رمضاني ٣ ٣ ‐
 طارم امرالهي ٥ ٣ ۲
 گرم طارم ١ ١ ‐
 اهلمي طارم ١ ١ ‐
 طارم ديلماني ١ ١ ‐
 خزر ٢ ٢ ‐
 شمسي طارم ١ ١ ‐
  جدايه هامجموع ١٧٠ ۱۳۱ ۳۹

 
 Magnaporthe  تعداد و درصد باروري جدايه هاي‐۲جدول
grisea استان مازندران شرق، غرب و مرکز  جمع آوري شده از  

 منطقه جدايه هاي بارور جدايه هاي نابارور
 شرق استان %۱۴)۰/.۵۶( %۱۱)۴۶/۰(
 مرکز استان %۸۰)۸۰/۰( %۲۱)۲۰/۰(

 غرب استان %۳۷)۸۴/۰( %۷)۱۶/۰(
  جدايه هامجموع ۱۳۱ ۳۹

 
 بررسي قدرت باروري جدايه هاي قارچ

اروري جدايه هاي بارور قارچ با شمارش تعداد          قدرت ب 
پريتسيومهاي توليد شده در واحد سطح محيط غذايي درون         

براين اساس سه گروه جدايه       .  تشتك پتري تعيين گرديد    
با %  ٢١،  ) پريتسيوم ٧٠بيش از   (با باروري باال    %  ٢٤شامل  

 با باروري پايين   %  ٥٤و  )  پريتسيوم٣٠‐٧٠(باروري متوسط   
 جدايه كه    ٤٥  .شناسايي شدند )   پريتسيوم ٣٠كمتر از    (

داراي باروري باال بودند نيز جهت بررسي توانايي توليد آسك 
 ٣٤در نتيجه در     .  و آسكوسپور مورد استفاده قرار گرفتند       

جدايه توليد آسك و آسكوسپور مشاهده گرديد ولي در              
 .غالب موارد ميزان آن پايين بود

 بررسي قدرت جوانه زني آسكوسپور 
 جدايه  باروري كه جهت تعيين قدرت             ٨ ميان     از

جوانه زني آسكوسپور مورد استفاده قرار گرفته بودند تنها در         
 ساعت  ٤٨مورد دو جدايه جوانه زني آسكوسپورها پس از           

از اينرو، توانايي آسكوسپورها در اين مورد        .  مشاهده گرديد 
 .نيز ضعيف ارزيابي گرديد

 
 

 Maz-17 جدايهتالقي در  مها از پريتسيوي رديفتشكيل ‐١شكل
 Magnaporthe قارچ TH16 استانداردمازندران و جدايه از 

grisea. استاندارد با تيپ آميزشيدر سمت جدايه پريتسيومها 
Mat1-2بزرگنمايي تقريبي (  تشكيل شده استx۲۵۰.( 

 
 

 
  ازMaz-39  جدايهتالقي نتيجه  توليد شده درم پريتسيو‐٢شكل

 Magnaporthe griseaقارچ  KA9 استانداردمازندران و جدايه 
 )x۲۵۰بزرگنمايي تقريبي . (Mat1-2با تيپ آميزشي 
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از  Maz-39  تالقي جدايهنتيجه توليد شده درمپريتسيو ‐٣شكل

 Magnaportheقارچ  TH16استاندارد مازندران و جدايه 
grisea با تيپ آميزشي Mat1-2) .قريبيبزرگنمايي ت  x۲۵۰( 

 
 بحث

در اين تحقيق، ميزان باروري و نحوه پراكنش آللهاي            
 در سطح مزارع     M. griseaتيپ آميزشي جدايه هاي قارچ     

در نتيجه، از   .  برنج استان مازندران مورد بررسي قرار گرفت       
 جدايه جمع آوري شده از نقاط مختلف استان،            ١٧٠بين  

ه هاي هرمافروديت  بارور بوده و در تالقي با جداي      %  ٧٩حدود  
باقيمانده آنها توانايي توليد    .  استاندارد پريتسيوم توليد كردند   

پريتسيوم با هيچيك از چهار جدايه تستر استاندارد را               
تنها تحقيقي كه در اين مورد در ايران انجام شده،           .  نداشتند

باروري پايين و وجود تنها يك تيپ آميزشي را در ميان               
تمام جدايه هاي  .  ن نشان مي دهد   جدايه هاي قارچ در گيال    

بررسي شده در منطقه گيالن نربارور و از تيپ آميزشي               
Mat1-1 درصد زيادي از جدايه هاي بدست آمده       ).٢( بودند

از برنج كه درمناطق ديگر جهان همچون تايلند و هند در              
تالقي با جدايه هاي هرمافروديت استاندارد مورد بررسي قرار        

در صورتيكه  ).  ١۳( تشخيص داده شدند    گرفتند، نيز نابارور  
جدايه هاي بدست آمده از روي ارزن انگشتي داراي قدرت           

 ).١۶(باروري باالتر بوده و اغلب آنها هرمافروديت بودند 
اين تحقيق نشان داد كه همه جدايه هاي قارچ در منطقه 

وجود تنها  .   تعلق داشتند  Mat1-1مازندران به تيپ آميزشي    
 جمعيت قارچ يك امر غير عادي نبوده و        يك تيپ آميزشي در  

تاكنون از ساير مناطق دنيا نظير ژاپن و بعضي مناطق ديگر            
در يك بررسي نيز كه روي        ).  ١۰(نيز گزارش شده است      

 كشور انجام گرديد، تنها يك       ٣٤ جدايه برنج قارچ از       ١٦٧

تيپ آميزشي در ميان جدايه هاي جمع آوري شده از اروپا و           
عالوه بر اين، جدايه هاي بارور     ).  ١۰( گرديد   آفريقا شناسايي 

مازندران همگي نربارور بودند كه اين نتيجه با نتايج بدست           
) ١٩٨٥(، ليونگ ونوتگم  )١٩٨٦(  آمده توسط ياگاشي و يامادا    

) ١٩٩٦(لزلي و كلين       .  مطابقت دارد  )  ١٩٩٢(  وسيلو
جهش هاي مستقل و منفرد را مسئول نربارور شدن                 

 براي توليد مثل     اساساً.  ديت دانسته اند جدايه هاي هرمافرو 
جنسي وجود هر دو آلل تعيين كننده تيپ آميزشي در هر             

تحقيق حاضر نشان داد كه بعلت       .  جمعيت قارچ الزم است   
وجود فقط يك تيپ آميزشي در جمعيت قارچ در مازندران،          
بروز توليدمثل جنسي در اين منطقه بعيد به نظر مي رسد و            

لتي در بروز تنوع در ساختار جمعيتي        نوتركيبي جنسي دخا 
لذا تنوع ژنتيكي كم در جمعيت قارچ و وجود           .  قارچ ندارد 

 توسط جوان    در منطقه كه قبالً     1فقط چند دودمان كلوني    
در اين  .  گزارش شده بود قابل توجيه است     )  ١٣٨٠(نيكخواه  

 فقط با بررسي جدايه هاي بدست      Mat1-1تحقيق وجودآلل   
در آينده  .  يت قارچ به اثبات رسيد      آمده از برنج در جمع      

ممكن است با مطالعه جدايه هاي بدست آمده از ارقام غير            
 . نيز شناسايي گرددMat1-2برنج تيپ آميزشي 

هاشمي داراي     رقم طارم   , شده در ميان سه رقم بررسي    
كمترين ميزان جدايه هاي بارور بود كه ممكن است اين              

 در شرق استان رابطه     مطلب با باروري كم جدايه هاي بالست     
داشته باشد زيرا بخش عمده نمونه هاي بالست در اين               

همچنين در  .  منطقه به رقم طارم هاشمي تعلق داشت           
بررسي كه روي ميزان باروري جدايه هاي اين قارچ صورت           

كم يا عدم توليد آسك، آسكوسپور و قدرت             گرفت توليد 
ود جوانه زني كم در آسكوسپورها مشاهده گرديد كه وج            

آسكهاي غير عادي و كاهش تعداد آسكوسپور در آسكها در           
تالقي ميان جدايه هاي برنج و ارزن انگشتي بارها گزارش            

بنظر مي رسد كه يكسري از وقايع ژنتيكي        ).  ١٤(شده است   
 مضاعف شدن كرموزومها در        و  غير عادي مانند جهش ها    

زمان تشكيل آسك مسئول توليد پريتسيومهاي بدون آسك        
 ).١۰( كوسپورهاي فاقد قدرت جوانه زني باشنديا آس

                                                                               
1. Clonal lineage 
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تاكنون تنها فرم غيرجنسي اين قارچ در طبيعت مشاهده        
شده است و پريتسيومها فقط در شرايط آزمايشگاهي و با             
. حضور دو جدايه سازگار از نظر جنسي تشكيل شده اند             

 بدست  M. griseaمحققين حدس مي زنند كه جدايه هاي       
 زمان توانايي تكثير جنسي خود را از          به مرور  آمده از برنج  

بااين وجود، هنوز اين فرايند كامل نشده و . دست داده باشند
جدايه هاي هرمافروديتي از برنج در مناطق مهم و قديمي            

 .كشت برنج گزارش مي شود
 

 سپاسگزاري
اين تحقيق با همكاري معاونتهاي پژوهشي دانشگاههاي       

تبار پژوهشي طرح شماره    تهران و گيالن و با استفاده از اع        
 دانشگاه تهران در آزمايشگاه بيماريهاي گياهي        ٧٤١/٣/٧١٨

لذا .  مؤسسه تحقيقات برنج کشور در رشت انجام شده است         
از آن معاونتهاي محترم و همچنين مسولين محترم مؤسسه         
تحقيقات برنج به خاطر فراهم آوردن امكانات الزم                  

 .سپاسگزاري به عمل مي آيد
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