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  ۲۸۹ :۱۳۹۱ سال / ۲شماره  / ۴۸جلد   /هاي گياهي بيماري 

  

۲۸۹  

  

  گزارش كوتاه علمي
  

  

  رانياز ا  در ذرتRhizoctonia oryzaeن گزارش ياول
  

  

  

FIRST REPORT OF Rhizoctonia oryzae ON MAIZE IN IRAN 
  

  

  

   ۲ر رضازادهي و ام۱انيمي، حشمت اله رح۱يک قنبري تاجي، محمدعل۱يا تلماه تلمادره
  

  ي ساريپزشکي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيع گروه گياه. ۱

  گروه باغباني، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان. ۲

  

). Tullis, 1934( گزارش شد .Tirchoderma spانا به عنوان قارچ ي زيا، آرکانزاس و لويفرنين بار از کالي اولي لکه غالف برنج برايماريب

ـ ي توسط ريماريسپس عامل ب ـ  گرديي شناسـا R. oryzaeعنـوان   هکر و گوچ ب   ي گـروه آناسـتوموز  ي داراWaitea circinata). ۱۹۳۸ (دي

WAG-Oيباشد که با فرم جنس ي م R. oryzae مرتبط است  .R. oryzae ران گزارش نشده استي در ا۱۳۹۰ عامل لکه غالف برنج تا سال .

ـ     ي، وضع ي کلن يف، مورفولوژ ي آن براساس ه   يي شد و شناسا   يساز  از غالف ذرت خالص    يا هيجدا نش آناسـتوموز صـورت     ت هـسته و واک

 يةجدا. باشد يوس م يلسي درجه س  ۳۲نه رشد   ي به يکرومتر و دما  ي م ۱۰ تا   ۴سه از   ي عدد، قطر ر   ۱۰ تا   ۳سه  ي ر يها تعداد هسته در سلول   . گرفت

 يرا رنـگ اسـت و دا  يا د تـا گلبـه  ي پس از گذشت چهـارده روز سـف   يرنگ کلن . کند ي برقرار م  C3 از نوع    يا سهيوند ر ين گروه با خود پ    يا

.  اسـت  يا انـد و رنـگ آنهـا گلبـه         شکل ي ب ةد شده تود  ي تول يها اغلب اسکلروت . باشد ي و نرم و اغلب فرو رفته در آگار م         ياسکلروت موم 

براسـاس  . ل وجود دارد  يقا و برز  يکا، غرب آفر  ين، آمر يپيليوان، ف يلند، تا يا، تا ين گونه نشان داد که بيماري در ژاپن، کامبود        ي پراکنش ا  يبررس

ـ  وجـود دارد و براسـاس ا  يريمـه گرمـس  ي و نيري گرمسين قارچ در مناطق برنج کارينو ايوکا و ماکيرش هوشگزا  R. oryzaeن گـزارش  ي

 عامـل لکـه غـالف    R. oryzaeا ي استراليدر جنوب شرق). ۱۹۶۹(ن است يي آن پاي تحمل سرماة گرم و آستانيط آب و هوايمحدود به شرا

ز ي از گندم، جو و برنج ني قارچةن گونيا). Lanoiselet et al. 2001( مشاهده شده است يريمه گرمسين و يريبرنج، خارج از مناطق گرمس

ـ  باال در مزارع گندم، جـو و نخـود پ  ييزا يماريع و با بي با پراکنش وسR. oryzaeن يچن هم). ۱۹۳۸کر و گوچ، ير( شده است يجداساز دا ي

مارگر در ذرت، برنج و گندم ذکـر نـشده اسـت و    ي به عنوان بR. oryzae از يران، نامي شده ايدر منابع بررس). Paulitz 2002(شده است 

، بـا   R. oryzaeه ي از جداDNAپس از استخراج  .شد يابياهچه ذرت و گندم مثبت ارزيشه و غالف گي در رR. oryzae ييزا يماريآزمون ب

 PCRمحـصول   . قه اعمال شـد   يک دق ي به مدت    C°۶۰ در ي ژنوم DNAه  اتصال آغازگر ب  .  قرار گرفت  ي مورد بررس  ITS4&5جفت آغازگر   

ر شده در ي محصول تکثيبررس.  جفت باز بود۶۷۰يبي با اندازه تقرDNAک قطعه ي متشکل از %۵/۱ ژل آگارز يروITS4&5 جفت آغازگر 

ـ  نوکلئوتين تـوال يـي بـا تع  .دي گرديک گروه شش بانديل ي منجر به تشک۸%د يل آميژل اکر  از روش يا خوشـه  زي، آنـال  R. oryzae يدهاي

Maximum Parsimony Tree افـزار   و نرمMEGA 5  ـ ج نـشان داد در سـطح تـشابه بـاال جدا    ينتـا .  انجـام شـد    وR. oryzae ۴۷۶ه ي

FJ 766523.1 گرفته شده از NCBI ـ ک گروه و مستقل از جداي در .  قـرار گرفتنـد  Waitea circinata var. circinata وR. zeae يهـا  هي

بـا توجـه بـه     . نـشد ديـده کر وگوچ يف شده توسط ري و گونه توصين بررسيدست آمده در ا  بهR. oryzae ي کلنيشناس ختي در رياوتتف

 غـالف  يران از روين بار در اي اولي براR. oryzaeان کرد که يتوان ب ي مWAG-Oه ي جداي مولکولي و بررسي کلني مورفولوژيها يژگيو

  .شود مي و گزارش يجداساز) توشن گرگان(گلستان  استان ي مرکزيةذرت در ناح
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