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 چکیده
 باکتریایی و قارچی متعدد عوامل که است عاملی چند یا مرکب بیماری یک برنج خوشه رنگ تغییر بیماری

 محسوب اصلی کشت یک عنوان به برنج اصفهان استان لنجانات منطقه در .هستند دخیل آن ایجاد در
 هایبیماری و دانه ریزش به حساس زودرس، سرما، به مقاوم پابلند، ارقام از لنجان برنج ارقام .شودیم

 استان در کشت مورد برنج تمامی اقلیمی خاص شرایط به توجه با .اندخوشه رنگ تغییر و طوقه پوسیدگی
 شالیزارهای از توجهی قابل درصد سالیانه برنج خوشه رنگ تغییر بیماری .است بومی ارقام به متعلق اصفهان

 ،بنابراین .شودمی محصول کیفی و یکمّ کاهش باعث و کرده آلوده قارچی عوامل توسط عمدتاً را استان این
 تواندمی استان و کشور در شده نجاما تحقیقات و میدانی هایبررسی اساس بر بیماری این کنترل و مدیریت

 بر تکیه با توانمی راستا همین در .نماید ایفا  استان برنج محصول کیفی و کمی افزایش در موثری نقش
 صورت در و متعادل تغذیه زارعی،به اصول رعایت شده، ضدعفونی ربذ از استفاده جمله از علمی هاییافته
  .کرد مدیریت و کنترل را بیماری مزرعه، در هاکشقارچ کاربرد نیاز

 لنجان برنج، بیمارگر هایباکتری و هاقارچ زاد،بذر هایبیماری خوشه، سوختگی :کلیدی هایواژه
 

 مقدمه
 است محصولی تنها آبی، محصوالت بین در و است جهان جمعیت از نفر میلیارد 5/2 اصلی غذای برنج

 دنیا زراعی یهانیزم از درصد 9 که یطوربه ،استکرده اشغال غذایی مواد تولید برای را زمین بیشترین که
 درصد 15 و انرژی از درصد 21 محصول این .(2011 همکاران، و کانبر) دارد قرار محصول این کشت ریز
 ،اصفهان استان لنجانات منطقه در .(2011 همکاران، و )دیپر کندیم نیمات را دنیا جمعیت پروتئین کل از

 زودرس، سرما، به مقاوم پابلند، ارقام از لنجان برنج ارقام .شودیم محسوب اصلی کشت یک نعنوا به برنج
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 لنجان برنج ارقام کشت .هستند خوشه رنگ تغییر و طوقه پوسیدگی هایبیماری و دانه ریزش به حساس
 رودخانه شیهحا در بختیاری چهارمحال و اصفهان استان دو در گذشته از و نبوده اصفهان استان به محدود
 و فارس هایاستان در ارقام این کار و کشت هفتاد، دهه از ،عالوههب .است شدهمی کار و کشت رود،زاینده

 است داده نشان خوبی بسیار سازگاری و یافته توسعه نیز دارند اصفهان مشابه اقلیمی شرایط که لرستان
 به توجه با و است بوده برخوردار نسبی باتث از گذشته دهه یک در لنجان برنج قیمت .(1396 )رمضانی،

 حایز منطقه کشاورزان برای مطمئن و ریسک کم کشت یک عنوان به دارد، که ییباال انبارداری قابلیت
  .(1392جاللی، و )رمضانی است اهمیت
 

 برنج خوشه رنگ تغییر بیماری
 رنگ تغییر یا خوشه رنگ ییرتغ خوشه، سوختگی هاینام به جهان در برنج خوشه رنگ تغییر بیماری

 تایوان تایلند، کره، هند، آمریکا، جمله از مختلف کشورهای از و باشدمی معروف دروغی بالست و هاگلوم
 فوق بیماری متعددی محققین .(2005 همکاران، و پات ؛ 1992 گانل، و )وبستر است شده گزارش ژاپن و
 ییایباکتر و یقارچ بیمارگر زیادی تعداد که ،مرکب بیماری یک عنوان به را آن و داده قرار بررسی مورد را
 میسرا، و میو ؛ 2005 همکارن، و چاو ؛ 1992 گانل، و )وبستر اندنموده معرفی ،هستند دخیل آن ایجاد در

 حساسیت گیاه، سن محیطی، شرایط آن، در دخیل بیمارگر عوامل به بسته بیماری شدت و میعال .(1994
 کم ایقهوه از برنج هایخوشه رنگ تغییر باعث مذکور بیماری .است متفاوت ایغذیهت شرایط و میزبان
 مختلف هایقسمت تواندمی و گرفته بر در را خوشه از بخشی یا تمام بیماری .شودمی تیره ایقهوه به رنگ

 باعث اریبیم همچنین .شود شامل را هاگلچه و هاگره ها،گره میان فرعی، هایشاخه گردن، مثل خوشه
 و پر نیمه الغر، ضعیف، و سست اغلب آلوده، خوشه از حاصل هایدانه و شده بذر عقیمی و پوکی افزایش

 و میو ؛ 2005 همکارن، و چاو ؛ 1992 گانل، و وبستر) دهدمی کاهش را محصول کیفیت و بوده عقیم بعضاً
  .(1994 میسرا،

 خوشه رنگ تغییر بیماری در دخیل بیمارگرهای نوانع به را متعددی هایباکتری و هاقارچ ،پژوهشگران
 به توانمی اندشده برنج خوشه رنگ تغییر باعث مزرعه در که هاییقارچ جمله از .اندکرده معرفی برنج

Cercospora oryzae, Alternaria padwickii, Bipolairs oryzae, از هاییگونه و Fusarium 
 ،Aspergillus مثل هاییقارچ نیز انبارداری دوره در که است الیح در این .نمود اشاره Alternariaو

Penicillium در هاپژوهش .نمایند ایجاد رنگ تغییر آن روی و داده قرار حمله مورد را شلتوک توانندمی 
 از همیشه که اندبوده هاییقارچ از Alternaria, Bipolaris, Fusarium هایقارچ که دهدمی نشان ایران

 همکاران، و سماواتیان ؛1394 دهکایی، پاداشت ؛1389 خسروی،) اندشده جدا یافته رنگ تغییر هایخوشه
 که محققین سایر نظرات با نیز اصفهان شالیزارهای در گرفته انجام پژوهش از آمده دستهب نتایج (.1397
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 بیماری ایجاد در سئولم بیمارگرهای عنوان به را Fusarium و Alternaria هایقارچ جنس از هاییگونه
 (.1992 گانل، و وبستر ؛1989 الوارز، و زایگر ؛ 1394 دهکایی، پاداشت) داشت مطابقت اندنموده معرفی
 دامنه است، شده معرفی لنجان برنج خوشه رنگ تغییر غالب عامل عنوان به که Alternaria alternata قارچ

 استشده گزارش هابیماری از بسیاری در بذر با همراه یا بذرزاد قارچ یک عنوان به و داشته وسیعی میزبانی
 پا برنج رقم شد انجام خارجی و داخلی ارقام از تعدادی روی که تحقیقی در (.1393 صدروی، و شرفی)

  (.1394 دهکایی، پاداشت) است شده معرفی حساس بسیار رقم عنوان به لنجانی بلند

 جوی شرایط در که باشندمی برنج تولید و کشت کننده محدود عوامل از یکی نیز باکتریایی یهایماریب
 متعددی یهایباکتر ،علمی منابع در .(2012 گوتو،) نمایندمی وارد محصول به را سنگینی خسارت مساعد،

 هایگونه نقش میان این در که اندشده معرفی برنج خوشه رنگ تغییر بیماری در دخیل بیمارگرهای عنوان به
 عامل عنوان به P. glumae باکتری .(1989 الوارز، و )زایگر است برجسته Pseudomonas جنس مختلف

 را آلوده هایربذ و شده هادانه و پوشینه روی میعال ایجاد باعث که استشده معرفی برنج دانه پوسیدگی
 و )زایگر یرندگمی قرار حمله مورد سنبله هایدانه کلیه تقریباً باشد، شدید آلودگی اگر و سازدمی عقیم

 کمرنگ ایقهوه رنگ به برنج خوشه رنگ تغییر باعث نیز Erwinia herbicola باکتری .(1989 الوارز،
 .Pantoea ananas, P. marginalis, Acidovorax avenae sub sp جمله از دیگر یهایباکتر .شودمی

avenae و Xanthomonas oryzae pv oryzae برنج بذر همراه باکتریایی مارگرهایبی عنوان به دنتوانمی نیز 
 هاباکتری این از تعدادی ایران، در .(1992 گانل، و وبستر ؛1989 الوارز، و زایگر ؛2004 )کوتر، دنباش مطرح
 )رستمی، است شده ذکر P. ananas غالب باکتری و شده معرفی برنج خوشه رنگ تغییر بیماری با مرتبط
 و Pseudomonas جنس از باکتری جدایه تعدادی نیز اصفهان رد .(1392 همکاران، و رستمی ؛1388

 زاییبیماری آزمایش در که شد جدا ،رنگ تغییر عالیم دارای برنج هایخوشه از Entrobactriaceae خانواده
 در که برنج خوشه رنگ تغییر بیماری لذا .نمایند ایجاد برنج خوشه روی را رنگ تغییر عالیم نتوانستند

 قارچ خصوصهب و قارچی بیمارگرهای توسط بیشتر است شده شایع استان شالیزارهای در راخی هایسال
Alternaria alternata انجام اصفهان شالیزارهای در فوق بیماری روی که تحقیقاتی در .شودمی ایجاد 

 در موثر و اصلی بیمارگرهای عنوانبه Fusarium sambucinam و Alternaria alternata قارچ دو گرفت
 خواص بر منفی تاثیر اصفهان استان در برنج خوشه رنگ تغییر بیماری شیوع .شدند شناسایی مذکور بیماری

 از که رودزاینده رودخانه به نزدیک شالیزارهای در بیماری اکنون هم و است داشته محصول کیفی و کمی
  .دارد بیشتری شدت ،است برخوردار باالیی رطوبت
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 لنجان برنج ارقام روی خوشه رنگ رتغیی بیماری عالیم
 باعث و نموده تبدیل تیره ایقهوه رنگ به را خوشه رنگ کم ایقهوه رنگ برنج، خوشه رنگ تغییر بیماری
 هاشلتوک تمامی ،بیمار هایخوشه در .شودمی آن پوکی حتی و برنج هایدانه پرشدننیمه بذر، کیفیت کاهش

 همچنین .(2و 1 )شکل یابدمی رنگ تغییر آن از قسمتی یا و دانه طحس همه همچنین هاآن از تعدادی یا و
  .یابدمی افزایش نیز دانه الغری و شکستگی پوکی، درصد

 بیماری شدت و پراکندگی
 متفاوت ضعف و شدت با بررسی مورد یهاشهرستان برنج مزارع تمام در مذکور بیماری به آلودگی

 مورد یهاشهرستان برنج مزارع یافته رنگ تغییر هایخوشه از هنمون 36 آلودگی درصد .ه استشد مشاهده
  .ه استشد برآورد درصد 7/57 تا 9/0 بین مطالعه،

  
 

 سازندگی رقم سالم و آلوده خوشه مقایسه -2شکل سازندگی رقم برنج خوشه رنگ تغییر بیماری عالیم -1 شکل

 

 
 اصفهان استان هایشهرستان کاری شلتوک مزارع در لودهآ هاینمونه از شده جدا هایقارچ فراوانی -3 شکل
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  گیرینتیجه
 خصوصهب و قارچی هایبیمارگر اثر بر اصفهان استان هایشالیزار در برنج خوشه رنگ تغییر بیماری

 از بار اولین برای که Fusarium sambucinam قارچ نقش از که چند هر .شودمی ایجاد A. alternata قارچ
 (1394 دهکایی، )پاداشت شده انجام تحقیقات .شد غافل نبایستی بیماری ایجاد در شودمی زارشگ اصفهان

 لنجانی برنج که دهدمی نشان مزرعه شرایط در خارجی رقم چند و ایرانی شده اصالح محلی، ارقام روی
 شالیزارهای در رقمی هیچ لنجانی رقم جز به اینکه به توجه با و باشدمی بیماری به حساس بسیار پابلند

 مهم هایبیماری از برنج خوشه رنگ تغییر بیماری بنابراین ،شودنمی کشت بختیاری و چهارمحال و اصفهان
 میکروبی پتانسیل رسدمی نظربه .دهدمی قرار تاثیر تحت را لنجان برنج کمیت و کیفیت که رودمی شمار به

 اقلیمی و هوایی و آب متفاوت شرایط و کشت دمور ارقام ژنتیکی احتمالی یهاتفاوت منطقه، متفاوت
 شده نقاط سایر با مقایسه در اصفهان منطقه در بیماری این کننده ایجاد هایبیمارگر در تفاوت باعث ،منطقه
  .است

 ترویجی یهاتوصیه
 ودهآل بیمارگر هایقارچ به و باشد شده تولید خبره کارشناسان نظر تحت که شده گواهی بذر از استفاده -
  .نباشد
 شده ایجاد بذرزاد و سطحی هایآلودگی بردن بین از برای مناسب هایکشقارچ با بذر ضدعفونی -

  .است مفید و ضروری کامأل اقدامات از بیمارگر، هایقارچ توسط
 شده توصیه استانداردهای رعایت ،برنج خوشه رنگ تغییر بیماری شدت در رطوبت نقش به توجه با -
 بین هوا تهویه و جابجایی عدم باعث زیاد تراکم .رسدمی نظرهب ضروری اصلی زمین در بوته تراکم برای
  .دهدمی افزایش را بیماری شدت و شده هابوته

 و منگنز آهن، پتاسیم، فسفر، نیتروژن، مثل عناصری مورد در خصوصهب مزرعه، بهینه و متعادل تغذیه -
  .باشد داشته بیماری با گیاه مقابله در مثبت اثر تواندمی موقع هب کاشت و منیزیم
 با مناطق در نمایندمی کنترل را هاقارچ از وسیعی طیف که مزرعه در مناسب هایکشقارچ از استفاده -

 گرم 160 میزان به ناتیوو یا و هکتار در لیتر یک میزان به تیلت مثل ،بیماری میعال مشاهده با و باال رطوبت
  .است موثر آلودگی کاهش و بیماری کنترل در که دانه شدن سفت تا خوشه ظهور زمان در هکتار در
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 سپاسگزاری
 در دخیل هایقارچ شناسایی زحمت که زارع رسول دکتر آقای و ارشاد جعفر دکتر آقای از بدینوسیله

 در که قیحقو مجید سید و الماسی حسن مهندس آقایان و شدند متحمل را اصفهان برنج خوشه رنگ تغییر
  .گرددمی سپاسگزاری اند، نموده همکاری تحقیقاتی پروژه اجرای
 منابع

 .کشور برنج تحقیقات موسسه .21 شماره فنی نشریه .لنجان برنج ارقام و محلی هایتوده .1396 .ا رمضانی،
  .صفحه 19

 خوابیدگی و عملکرد زایاج عملکرد، بر نشاکاری تاریخ و نیتروژن کود تاثیر .1392 .ا جاللی، و .ا رمضانی،
  .57-65 (.3)9 .باغی و زراعی محصوالت فرآوری و تولید مجله .اصفهان منطقه در برنج ساقه

 برنج ارقام در خوشه رنگ تغییر بیمارگر عوامل شناسایی .1397 .و خسروی، و .ا رمضانی، .ح، سماواتیان،
 .ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه .کشور برنج همایش هجدهمین .اصفهان استان در لنجان

  .1397 آبان 29 و 28 .طبرستان فناوری زیست و ژنتیک پژوهشکده
 و ایرانی شده اصالح و محلی برنج ارقام در دانه رنگ تغییر بیماری به مقاومت .1394 .ف ،دهکایی تپاداش 

 .2 شماره .چهارم سال .پزشکی گیاه در کاربردی هایپژوهش نشریه .مزرعه شرایط در خارجی رقم چند
26-14.  
 پروژه نهایی گزارش .مازندران استان در برنج بذرزاد زایبیماری هایباکتری مطالعه .1388 .م رستمی،

  .صفحه 35 .کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان .تحقیقاتی
 هایویژگی برخی تعیین و پراکنش شناسایی، .1392 .و خسروی، و .ح رحیمیان، .ا قاسمی، .م رستمی،
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