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                                                                                                                  های گیاهیتحقیقات بیماری یفصلنامه

 0931 پاییز، دوم یسال اول، شماره

 09-39 صص
 

 

  نبررسی وضعیت بیماری سوختگی غالف برنج در شالیزارهای استان مازندرا
 

  مهدی رستمی ، ، حسن رضا اعتباریان علی آقاجانی، محمد* فرشته توکلی

 

 چکیده

های مهم برنج در شود، یکی از بیماریایجاد می Rhizoctonia solani AG1-IA ی قارچوسیلهسوختگی غالف که به       

لتودیی مترارا استتان، دتی دو ستا       جهت  بررستی وضت ی  آ   . باشتد های شمالی ایران، از جمله استتان مازنتدران متی   استان

. شهرستان آمل، ساری، قائم شهر، سوادکوه و بهشهر متورد ارزیتابی قترار یرفت      پنجمررعه در   3 ت داد ،33  و 31  زراعی

هتای ناشتی از   ارتفاا لکه) S)و شدت متوسط بیماری( I)های آلودهاساس درصد بوته بر ،های بیماریتجریه و تحلیل آماری داده

 .در هر مررعته انجتاگ یردیتد    ((های ییاه بیمارت داد پنجه بیمار نسب  به ت داد کل پنجه)S2 و  (نسب  به ارتفاا ییاه بیماری

( > P 1/ 1)دارمورد بررسی، از لحاظ وقوا و شتدت، کتامال   م نتی    ینتایج نشان داد که اختالف آلودیی مرارا در پنج منطقه

ترتیت   بته ، (S2و  S)و شتدت متوستط بیمتاری   ( I)برای درصد وقتوا  بهشهر یماری درترین مقدار متوسط بکمترین و بیش. بود

 .درصد مشاهده یردید   /22و  3 /66،   /31 برابر آمل در درصد و 2/2و  33/6، 1 / 2برابر

 

 .های آلوده، شدت متوسط بیماری، برنج، وض ی  آلودیی، درصد بوته Rhizoctonia solani :های کلیدیواژه

                                                 
 .ریحان، دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد یروه بیماری شناسی ییاهی پردیس ابو - 

 .استادیار پژوهش، بخش تحقیقات ییاهپرشکی،  مرکر تحقیقات کشاورزی و منابع دبی ی استان یلستان، یریان - 

 .استاد یروه بیماری شناسی ییاهی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران - 

 .مربی پژوهش، بخش ییاهپرشکی، م اون  موسسه تحقیقات برنج کشور، آمل - 

 ftavakoli5@gmail.com: سنده مسئو  مقالهنوی*
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  . . .دفاعی  پاسخ یالقابر   Trichoderma harzianum BI اثر قارچ آنتاگونیست یمطالعه

 مقدمه

این بیماری برای نخستین بار . ترین عوامل کاهش عملکرد در ییاه برنج اس بیماری سوختگی غالف یا شی  بالی  از مهم     

بیمتاری از   ب تدها . نامیتد  Sclerotium irregulare وی عامل بیمتاری را . از ژاپن یرارش یردید 1 2 توسط مایاك در سا  

سپس بیماری (. Ou, 1987)یرارش شده اس ... ایی، آمریکا و بسیاری از کشورهای آسیفیلیپین، سریالنکا، چین، هندوستان و 

چین و سایر کشورها نظیر سوریناگ، ونروئال، مادایاسکار و  ،های آسیایی از جمله فیلیپین، سریالنکاسرع  در بسیاری از کشوربه

هان میربان را در منادق مختلف دنیتا تحت  تتا یر قترار     عامل این بیماری، برنج و سایر ییا. ایال  متحده آمریکا یسترش یاف 

ی است  کته یتو یونته     یسترده اس  که تاکنون هیچ منب ی با ادمینان ادعا نکرده قدردیف میربانی این بیماریر آن. دهدمی

و م تدله مشاهده بیماری در سراسر منادق تولید برنج در دنیا، در نواحی یرمسیر . ییاهی مصون نسب  به این قارچ وجود دارد

عامتل بیمتاری   (. Webster and Gunnell, 1992)کنتد های کش  متراکم، خسارت بیشتری ایجتاد متی  شود و در سیستممی

                    استتتت  AG1-IAو یتتتتروه آناستتتتتوموزی آن   Rhizoctonia solani Kuehnستتتتوختگی غتتتتالف بتتتترنج، قتتتتارچ 

(Webster and Gunnell, 1992; Hashiba and Kobayashi, 1996 .) 

 ستتوختگی غتتالف بتترنج  . صتتورت ختتاکری و انتتدمیو وجتتود دارد  در اغلتت  منتتادق تولیتتد بتترنج، بتته    یایتتن بیمتتار      

توانتد از دریتق آ    بیمتاریر متی  . تبتدیل شتود   محصو  ی تولیدکنندهت کوتاهی به یو بیماری مهم محدودتواند ظرف مدمی

سوختگی  ،(211 -231 )دی حدود ده سا . رعه انتشار یابدماده کردن زمین در مرآبیاری و نیر جابجایی خاك دی عملیات آ

ترین بیماری برنج در اراضی شالیراری جنو  ایاالت متحده آمریکا بتوده و خستارت بیمتاری در ارقتاگ حستاس و در      مهم غالف

درصد شالیرارهای دنیا را  31تا    کلی سوختگی غالف، دوربه. درصد عملکرد محصو  رسیده بود 31شرایط آلودیی شدید تا 

 Ou, 1987; Webster and)اندی این اراضی در نواحی م تد  و یرمسیر دنیا واقع شدهدهد که تقریبا  همهتح  تا یر قرار می

Gunnell, 1992.) درصتدی محصتو  یردیتد     3 تتا   3در آرکانراس، مشاهده شتد و موجت  کتاهش      11 در سا   بیماری  

(Tan et al., 2007 .) 

 ،ویتژه مازنتدران  بته  از منادق برنج خیر شما  کشتور در ب ضی   با کش  برنج حساس رقم آمل 31  این بیماری در سا       

نیر اشاعه یاف  و در نتیجه به محدود شدن   و ییل  ، ییل بیماری روی ارقاگ پرمحصو  آمل 61  در سا  . شیوا پیدا کرد

و  ترابتی اولتین بتار   (. 36  ؛ آقاجتانی،   3  آقاجتانی،  )ن و مازنتدران منجتر یردیتد   در یتیال   رقتم پرمحصتو  آمتل    کاش 
آنها اظهار داشتند که ارقاگ محلی نسب  به . های شمالی کشور یرارش کردنداین بیماری را از شالیرارهای استان(  6  )بینش

هتای عامتل   جدایته  یپراکندیی و مقایسته  ینیر به مطال ه( 11  )رحیمیانو  فروتن. بیماری از حساسی  کمتری برخوردارند

، بابائیان واکنش مقاوم  ارقاگ 66  در سا  . های سوختگی غالف و سوختگی موجی غالف برنج در مازندران پرداختندبیماری

 او به این نتیجته رستید کته ارقتاگ پابلنتد و زودرس مرتل دتارگ       . مختلف را نسب  به بیماری شی  بالی  مورد بررسی قرار داد

 ی ارقتاگ جترو  حساس هستند و بقیهو جرو ارقاگ نیمه مقاوگ تا نیمه شوندو غیره کمتر به بیماری آلوده می تنکابن، دارگ محلی

 .ارقاگ حساس یا خیلی حساس هستند

 شهرستان استان مازندران و ت یتین  پنجهدف از اجرای این تحقیق، بررسی وض ی  بیماری سوختگی غالف برنج در سطح      

 .اهمی  و پراکنش بیماری در نقاط مختلف استان بوده اس 

 

 مواد و روش ها

 برداریی نمونهمنطقه

ی مرکتری استتان مازنتدران    در سطح مرارا برنج در منطقته ( 33  و  31  های زراعی سا )این بررسی به مدت دو سا 

، قتائم شتهر   (دش  ناز)های آمل، ساریج از شهرستانی برنمررعه 3 مررعه و در سا  دوگ  3 در سا  او  ت داد . انجاگ یردید

. مررعته انتختا  شتد    پتنج ها نیتر  در هر یو از این شهرستان. و بهشهر مورد بازدید قرار یرفتند( پل سفید)، سوادکوه(قراخیل)
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   0931 پاییز/ دومشماره / سال اول/ های گياهی تحقيقات بيماری

درجته و    3 دقیقه شمالی و دو    درجه و 6 دقیقه تا  6درجه و  6 های ی جغرافیایی بین عرضمرارا انتخابی در محدوده

 .دقیقه شرقی واقع شده بودند 6 درجه و  3 دقیقه تا  3 

 یادداشت برداری مقدار بیماری

دتور متنظم، یتو بتار در     هر مررعه به. آغاز یردید( از نشاپس )ماری در مرارا از اواخر خردادماهیاداش  برداری از مقدار بی

مربع در نظر یرفته کرت به مساح  تقریبا  یو متر پنجهر مررعه  در(. Willocquet et al.,2000)رف هفته مورد بازدید قراری

م تاد   ( I)میران وقوا بیمتاری در این تحقیق، .  ب  یردید( وقوا و شدت بیماری)برداری، مقدار بیماریاش دشده و در هر یاد

 :دس  آمده های بیمار اس  که با استفاده از فرمو  زیر بنسب  بوته

( ) I = ∑ X / N 

     باشتد متی ( N)هتای ارزیتابی شتده   تقستیم بتر ت تداد کتل بوتته     ( X)بیمتار  هتای شامل ت تداد بوتته  ( I)وقوا بیماری میران

(Cardoso et al., 2004 .)همکارانو  تن(Tan et al., 2007) یر وقوا بیماری سوختگی غالف بترنج ن(I )   را از تقستیم ت تداد

، (S)شتدت بیمتاری   .صتورت درصتد بیتان نمودنتد    آورده، سپس حاصل را بهدس  های  ب  شده بههای بیمار بر ت داد بوتهبوته

        شتود هتای ییتاهی بیتان متی    صتورت نستبتی از مستاح  یتا حجتم کتل بافت        ا حجم باف  بیمار ییاه اس  کته بته  مساح  ی

(Seem, 1984; Nutter, 2001.)  شتتدت بیمتتاری  دستت  آوردن مقتتدار جهتت  بتته(S) همکتتارانو  تتتن، دبتتق روش                   

(Tan et al., 2007) شدی زیر استفاده از رابطه: 

 (S)شدت بیماری=  ∑(های ناشی از بیماری ارتفاا لکه/ ارتفاا ییاه / )ت داد ییاه مورد ارزیابی ( )

تواند میران شدت بیمتاری در ستطحی برریتتر    کند که میران وقوا بیماری در یو سطح میبیان می( Seem, 1984)سیم

         شتتودهتتای آلتتوده در هتتر ییتتاه بیتتان متتیعنتتوان مرتتا  شتتدت آلتتودیی در ستتطح ییتتاه بتتا شتتمارش ت تتداد بتتر  بتته .باشتتد

(McRoberts et al., 2003.)  از این رو در این تحقیق ازS2 عنوان ت ریفی دیگر از شتدت بیمتاری ستوختگی غتالف بترنج      به

 :محاسبه یردیدزیر  یاستفاده شد که از رابطه

 (S2)شدت بیماری =  ∑(های بیمارت داد پنجه/های یو بوته برنجت داد کل پنجه/ )اد بوته مورد ارزیابیت د ( )

 هاتجزیه و تحلیل آماری داده

ی نستخه  هتای آمتاری از  و بترای انجتاگ تجریته و تحلیتل     Microsoft Excel 2003ها از نرگ افترار  برای مرت  کردن داده

 Multifactor anovaهتا نیتر از روش   واریتانس داده  یو در تجریته ( StatPointشترک   )StatGraphicsنرگ افترار   13. .3 

 .استفاده یردید

 مزارع و ارقام مورد کشت هر منطقه، تعداد داریمناطق یادداشت بر -0جدول 

 رقم تعداد مزارع شهرستان

 7831 7833 7831 7833 

 فجر، شيرودي، طارم فجر، طارم  1  5 آمل
 طارم فجر، طارم  5  5 ساري

 طارم طارم  6  5 قائم شهر
 طارم طارم  5  5 سوادكوه
 طارم طارم  5  5 بهشهر

  -  -  53  55 جمع
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  . . .دفاعی  پاسخ یالقابر   Trichoderma harzianum BI اثر قارچ آنتاگونیست یمطالعه

  نتایج

 پتنج  در 33  و  31  دتی دو ستا     ،ی بترنج مررعته   3برداری از وض ی  بیماری ستوختگی غتالف بترنج در    یادداش 

نتایج این تحقیق دو ساله نشان داد که مقتدار بیمتاری در منتادق مختلتف     . ف شهرستان مختلف استان مازندران صورت پذیر

  .اس های مختلفی بروز کردهمورد بررسی، با توجه به شرایط مختلف محیطی و زراعی با شدت و وقوا

  
 بیماری سوختگی غالف در مزارع برنج در مناطق مختلف استان مازندران ( I)نهایی  وقوعدرصد  -0 شکل

 0933 (ب) و0931(الف) الدر س

نتایج حاصل از بررسی وض ی  آلودیی مرارا برنج استان مازندران به عامل سوختگی غتالف، نشتان داد کته در ستا  او ،          

  مرزعته شتماره  )درصتد  23تتا  ( ای ستاری و بهشتهر  هت چندین مررعه در شهرستتان )، بین صفر(I)نهایی بیماری وقوا تغییرات
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   0931 پاییز/ دومشماره / سال اول/ های گياهی تحقيقات بيماری

تتا  ( شهر و ستوادکوه های ساری، بهشهر، قائمچندین مررعه در شهرستان)، این تغییرات بین صفردر سا  دوگ و (شهرستان آمل

بیمتاری در مترارا   ( I)های وقوا متوستط واریانس داده یتجریه (. شکل )اس  بوده (شهرستان آمل 1 مرزعه شماره)درصد  1

کتامال    ( P<1/ 1)هتای انجتاگ تحقیتق   ت بتین ستا   و تفاو (P<1/ 1)تحقیق یی اجرامنطقه 3برنج نشان داد که تفاوت بین 

( 33  )و دوگ (31  )بیماری مرارا در سا  او ( I)وقوا متوسط(.  جدو  )بود( P<13/1)دار م نینیر  بین مرارا و دارم نی

مربتوط بته   ترتیت   به Iکمترین و بیشترین مقدار  ،دی این دو سا . درصد بوده اس  6 /2و    /3ترتی  به      تحقیقاجرای 

-در سا  او  نشتان متی  ( I)های وقواواریانس داده یتجریه. ( شکل )اس بوده(   /31)آمل و (1 / 2)های بهشهر شهرستان

در ستا  دوگ  . داری وجود نتدارد اما بین مرارا اختالف م نی ،باشددار میکامال  م نی( P=3/1 11)دهد که اختالف بین منادق

  (. جدو  )ددار بواختالف کامال  م نی (P=1/ 11)مرارا و بین (P=1133/1) بین منادق

 سوختگی غالف برنج استان مازندرانمتوسط بیماری  مقادیرواریانس  یتجزیه -3جدول 

 .تحقیقو مجموع دو سال اجرای  0933و  0931هایطی سال

 ميانگين مربعات     درجه آزادي  منابع تغييرات

      S S2 I  

7831سال    

 منطقه

 مزرعه

 اشتباه آزمايشي

4 

4 

76 

   

ns474/0 

ns055/0 

055/0 

ns055/0 

ns085/0 

080/0 

**505/0 

ns050/0 

087/0 

     7833سال  

 منطقه

 مزرعه

 اشتباه آزمايشي

4 

6 

71 

  

**045/0 

*055/0 

000/0 

**067/0 

**0415/0 

000/0 

**055/0 

**065/0 

000/0 

    مجموع دو سال

 سال

 منطقه

 مزرعه

 آزمايشي اشتباه

7 

4 

6 

47 

  

ns076/0 

**035/0 

ns080/0 

074/0 

ns 076/0 

**704/0 

*056/0 

070/0 

**806/0 

**715/0 

*010/0 

051/0 

ns ، *باشنددرصد می 22و 23دار در سطح ادمینان دار و وجود اختالف م نیبه ترتی  بیانگر عدگ اختالف م نی** و. 

درصتد   31تتا  ( هتای ستاری و بهشتهر   چندین مررعه در شهرستان)بین صفر   او ،در سا (S)شدت نهایی بیماری تغییرات     

شهر های ساری، بهشهر، قائمچندین مررعه در شهرستان)در سا  دوگ، این تغییرات بین صفر و (شهرستان آمل  مرزعه شماره)

( S)هتای شتدت متوستط    نس دادهواریتا  یتجریته (.  شکل )بوده اس  (شهرستان آمل 6مررعه شماره)درصد 31تا ( و سوادکوه

امتا تفتاوت بتین     ،ی اجرای تحقیق وجود دارد منطقه پنجبین ( P<1/ 1)داریبیماری در مرارا برنج نشان داد که تفاوت م نی

و دوگ ( 31  )بیمتاری مترارا در ستا  او    ( S)شدت متوسط(.  جدو  )باشد دار نمیهای انجاگ تحقیق و بین مرارا م نیسا 

ترتیت   بته  Sدی این دو سا  کمتترین و بیشتترین مقتدار     .درصد بوده اس    /  و   / 2به ترتی   تحقیقاجرای ( 33  )
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  . . .دفاعی  پاسخ یالقابر   Trichoderma harzianum BI اثر قارچ آنتاگونیست یمطالعه

در ستا   ( S)های شدتواریانس داده یتجریه(.  شکل )بود( درصد 3 /66)و آمل( درصد 33/6)های بهشهرمربوط به شهرستان

دار اما در سا  دوگ بین منادق  اختالف کامال  م نتی  ،ندارد داری بین منادق و مرارا وجوددهد که اختالف م نیاو  نشان می

(1  1/1=P )و بین مرارا(3/1 13=P )( جدو  )دار بودتقریبا  م نی. 

 ج در مناطق مختلف استان مازندرانبیماری سوختگی غالف در مزارع برن( S)درصد شدت نهایی  -3شکل  

  0933(بو  0931( الف در سال
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( های ساری و بهشتهر چندین مررعه در شهرستان)در سا  او ، بین صفر( S2)شدت نهایی بیماری تغییرات، در این بررسی     

هتای ستاری،   چنتدین مررعته در شهرستتان   )تغییرات بین صفردر سا  دوگ، این  و (شهرستان آمل  مرزعه شماره)درصد 23تا 

های شدت واریانس داده یتجریه (. شکل )اس بوده (آمل شهرستان 1 مرزعه شماره)درصد 11تا ( شهر و سوادکوهبهشهر، قائم

( P<13/1)و بتین مترارا  (  P<1/ 1)تحقیتق  یی اجترا منطقته  3بیماری در مرارا برنج نشان داد که تفاوت بین ( S2)متوسط

 بیماری مرارا در ستا  او  ( S2)شدت متوسط. داری وجود نداردهای مورد بررسی اختالف م نیاما بین سا  .باشددار میم نی

کمترین و بیشترین مقدار  ،در دی این دو سا  .اس درصد بوده 3 / 1و  2 / ترتی  به تحقیقاجرای ( 33  )و دوگ (31  )

S2 هتای  واریتانس داده  یتجریته . ( شکل )اس بوده( درصد  /22)آمل و( درصد2/2)های بهشهرترتی  مربوط به شهرستانبه

 بتین منتادق   ،امتا در ستا  دوگ   ،باشددار نمیدهد که اختالف بین منادق و  بین مرارا م نینشان می او  در سا ( S2)شدت

(11  /1=P  )و بین مرارا(1/1 11=P ) ( جدو  )دار بوداختالف کامال  م نی. 

 
 ج در مناطق مختلف استان مازندرانبیماری سوختگی غالف در مزارع برن( S2)نهایی شدتدرصد  -9شکل 

 0933 (ب و 0931 (الف در سال
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 بحث

ی اجرای تحقیق دتی ایتن دو   منطقه 3دهد که اکرر مرارا برنج بررسی شده در سطح نتایج حاصل از این تحقیق نشان می     

درصتد از مترارا متورد     6/11 زیرا با مرت  کردن مرارا بر اساس شدت نهایی بیماری،  ؛سا  از آلودیی نسبتا  کمی برخوردارند

ی آمتل هستتند، شتدت    درصد مرارا که مت لق بته منطقته     /  دهند ودرصد را نشان می 1 دت آلودیی کمتر از ش، بررسی

درصتد از مترارا    6/36ری ااز نظر وقوا بیم(.   شکل)دهندرا نشان می( درصد 1 بیش از  S2و )درصد  1 باالتر از ( S)بیماری

بتاالتر از  ( های آمل و قائم شهر هستتند که مت لق به شهرستان)ز مرارادرصد ا   / درصد و  1 ، آلودیی کمتر از تحقیقمورد 

 (.   شکل)دهنددرصد را نشان می 1 

  
 در پنج منطقه استان مازندران( S2و  I ،S)مقادیر متوسط بیماری سوختگی غالف برنج  -4شکل 

 طی دو سال اجرای تحقیق

ییری شدت تر و تکرارپذیرتر از اندازهتر، دقیقاس  و مقادیر آن اغل  صحیح ز شدتتر اییری میران وقوا بسیار آساناندازه     

ییری شدت بیماری تح  شرایط مررعه، کاری پرزحم ، پرهرینته  اندازه(. Campbell and Madden, 1990)باشدبیماری می

ارزیابی بصری شدت (. James,1971)شخصی و خطاهای آزمایشی قرار ییردییر اس  و ممکن اس  تح  تا یر تمایالت و وق 

بتا  (. James, 1971; Campbell and Madden, 1990)شتود ها و کلیدهای مصور انجتاگ متی  ها، مقیاسبا استفاده از دیایراگ

          باشتتدییتتری میتتران وقتتوا بیمتتاری متتیییتتری شتتدت بیمتتاری بتتیش از انتتدازهوجتتود استتتفاده از ایتتن ابرارهتتا، خطتتای انتتدازه

(Nutter, 2003; Nutter, 2001 Campbell and Madden, 1990; Guan and .)    ییتری  علیترغم ایرادهتای وارد بتر انتدازه

ی خسارت بیماری و تا یر تیمارهای مختلتف متدیری    شدت، این متغیر در بیان مقدار بیماری موجود در مررعه جه  محاسبه

 (.Seem, 1984; Nutter, 2001)اشدببیماری، در مقایسه با میران وقوا، از اهمی  بسیار باالتری برخوردار می
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درصدی مرارا،  1 در صورت آلودیی بیش از دهد کهنشان می ،ی بیماری سوختگی غالفنتایج تحقیقات انجاگ شده درباره     

اشی علیه پسمبنابراین تنها، مرارا برنج شهرستان آمل نیاز به (.  3  سلیمانی و الریجانی، )ها انجاگ ییردکشسمپاشی با قارچ

بیشترین مقدار بیماری در شهرستان آمل و کمترین آن  ،دور که در نتایج تحقیق اشاره شدهمان. بیماری سوختگی غالف دارند

ها قبل نسب  به دیگتر منتادق   شهرستان آمل و ب د از آن شهرستان قائم شهر از سا . اس  شهرستان بهشهر مشاهده شده در

با بررسی پراکندیی بیماری سوختگی غالف برنج در (  6  )ترابی و بینش. دادندتری نشان میمورد بررسی، مقدار بیماری بیش

ایشتان در  . های آمل و بابتل را کتانون آلتودیی م رفتی نمودنتد     های شمالی، مازندران و در آن نیر شهرستانسطح مرارا استان

و اظهتار   اعالگ کترده بهشهر را با کمترین مقدار بیماری  های مختلف استان مازندران،در شهرستان ،ارزیابی درصد آلودیی ارقاگ

های دتارگ  یرچه درصد آلودیی بوته .باشند، به بیماری، مقاوم  نسبی نشان دادندمیارقاگ محلی که شامل انواا دارگ  ،داشتند

هتای  دتارگ را در شهرستتان  همچنین آنهتا میتران آلتودیی رقتم     . اما بیماری از غالف سوگ باالتر نرفته بود ،در مواردی زیاد بود

 .درصد بیان کردند 2 /3و   /2، 3/3، 3/1ترتی  بهشهر، ساری، قائم شهر و آمل، به

های مختلف استان مازندران، اشاره داشتند کته بتر   آوری شده از شهرستانی جمعنمونه 11 از ( 11  )رحیمیانو  فروتن     

درصتد جدایته    1 /31و    /1 ،   /3،   / ترتیت   ئم شتهر و آمتل بته   بهشتهر، ستاری، قتا    های شهرستان روی رقم دارگ در

Rhizoctonia solani ها بوده وجود این عامل بیماری در شهرستان آمل بیشتر از دیگر شهرستان ،به عبارتی. استخراج نمودند

و ، خترر   هتا نظیتر آمتل    محصو  رایج آن سا رستان بهشهر حتی بر روی ارقاگ پرهمچنین آنان بیان داشتند که در شه. اس 

اس  که بیشترین میران عامل بیمتاری از روی رقتم خترر در     در این یرارش آمده. اس  عامل بیماری کمتر دیده شده ،مصباح

 باشتند با توجه به این که ارقاگ پرمحصو  برنج به بیماری سوختگی غالف حساس می. شهرستان قائم شهر جداسازی شده اس 

بیشتری به کش  ارقاگ محلتی کته بته ایتن     کشاورزان تمایل ، (;Nathan et al., 2003  Seem, 1987؛ 6  بینش و ترابی، )

 .دهندو از د م بهتری نیر برخوردارند، نشان می(  6  بینش و ترابی، )تر هستندبیماری مقاوگ

توان به مرارعتی کته   باره میدر این .بود 31کمتر از سا   33واریانس نشان داد که میران وقوا بیماری سا   ینتایج تجریه     

چرا که افرایش تماس بر  به بر  و متدت  . اشاره کرد ،تنو بودند و کود پتاس و سولفات آمونیوگ مناسبی دریاف  کرده بودند

 ,.Savary et al., 1995; Castilla et al)باشتند دو عامل مهتم در یستترش بیمتاری متی     هازمان متناو  خیس ماندن بر 

     (. Cu, 1996)شتود از دالیتل افترایش ستوختگی غتالف بترنج محستو  متی        یزیاد کودهای نیتروژنته یکت   یو استفاده( 1996

های قبل نیر در شهرستان آمل آلودیی مرارا برنج به قارچ عامل بیماری ستوختگی  های سا در بررسی ،دورکه اشاره شدهمان

، شرایط آ  در این منطقه. اس  ی مشابهی مشاهده شدهتحقیق نیر نتیجه در این. اس  ها بودهغالف، بیشتر از دیگر شهرستان

عدگ تناو  کش  و تمایل کشتاورزان   ،عالوه بر آن. باشدویژه شرایط دمایی جه  وقوا و شدت بیماری مساعدتر میو هوایی به

 .تواند از دیگر دالیل این امر باشدمی ،منطقه به کش  ارقاگ پرمحصو 

(  6  )ترابتی  و بینش و( 11  )رحیمیانو  فروتننجاگ شده در این تحقیق و دیگر تحقیقات که توسط های ادبق بررسی     

رسد که نظر میبه. ماری سوختگی غالف برنج دارندی ض یفی در آلودیی به عامل بیانجاگ یرف ، مرارا شهرستان بهشهر سابقه

 ،رویتم  از استان مازندران به سم  استان یلستان پیش متی  چهدر خاك این منطقه کمتر بوده و هرجم ی  قارچ عامل بیماری 

باشتد  کاهش یافته و مقدار بیماری در استان یلستان نسب  به استان مازندران کمتر متی Rhizoctonia solani جم ی  قارچ 

 (.آقاجانی، منتشر نشده)

ی برخوردار اس  کته دمتای هتوای آن    اس ، از اقلیمی کوهستانشهرستان سوادکوه که در جنو  استان مازندران واقع شده     

تر از منادقی اس  که در ی رشدی ییاه برنج نیر در این منطقه، دوالنیهای مورد بررسی و دورهم موال  کمتر از دیگر شهرستان

همچنین کشاورزان ایتن منطقته از   . شودعدی جه  پیشرف  بیماری فراهم نمیاین شرایط دمایی مسابنابر. انددش  واقع شده

از این رو مقتدار بیمتاری ستوختگی غتالف بترنج در ایتن       . کنندترند، بیشتر استفاده میرقاگ محلی که به بیماری مذکور مقاوگا

 .کندمنطقه کمتر بوده و در صورت وقوا بیماری، شدت آن چندان پیشرف  نمی
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