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 چکیده
 هاای  بیمااری  ترین مهمیکی از  شود میایجاد  Bipolarisمختلف قارچ  های گونهبرنج که توسط  ای قهوهبیماری لکه 

شده از مزارع برنج استان گایالن،   آوری جمعنمونه آلوده  ۶۵۲است. در این تحقیق، از مجموع  در ایران و جهان برنج

 هاای  قارچ. بر اساس نتایج، بود ها قارچجدایه قارچی جداسازی گردید. اساس شناسایی، خصوصیات مورفولوژیکی  ۵۳۵

  ،Bipolaris oryzae ،Bipolaris victoriae، Alternaria tenuissima ،Alternaria infectoriaشااده بااه   جاادا

Alternaria citri ،Alternaria alternata،  Alternaria franseriae وAlternaria pellucida  داشاتند  تعلاق. 

از  در مطالعاات آزمایشاهاهی   .بودند زا بیماری  Bipolaris victoriaeهای جدایهنشان داد که همه  زایی بیماری آزمایش

با اساتفاده از عصااره کشات، کشات      .victoriae Bمطالعه بازدارندگی رشد  کشت متقابل، مختلفی مثل های روش

فارار در   هاای  متابولیات کشات اساالید و ا ار     روش  باه  .victoriae Bآنتاگونیست مورد نظار و   های قارچمتقابل 

 هاای  جدایاه  ترتیب بهمورد مطالعه،  های جدایهاز میان براساس نتایج  .بازدارندگی رشد این قارچ استفاده گردید

A. pellucida،A. alternata  ،A. franseriae، A. tenuissima ،A. infectoria و A. citri   دارای بیشاترین

 زنای  مایهروی برنج  ها قارچاین  ،ای گلخانهدرصد مهار میسلیومی در مقابل قارچ عامل بیماری بودند. در مطالعات 

با   A. pellucida و ری شدت بیماری را کاهش دادند ؤم طور به A. tenuissimaبه استثنای  ها جدایهشدند. همه 

بود. نتایج این تحقیاق نشاان    ای گلخانهدر مطالعات   رترین آنتاگونیستؤکاهش در شدت بیماری م درصد ۶۲/۳۳

 هاای  آنتاگونیسات  عناوان  باه  توانند میآلترناریا وجود دارند که  های گونهاز  زایی غیربیماری های جدایهداد که 

 برنج معرفی گردند. ای قهوهبالقوه برای کنترل بیماری لکه 
 

 آلترناریا های گونهبرنج، کنترل بیولوژیکی،  ای قهوه لکه بیماری :ها واژه کلید
 

 مقدمه

 همای  بیمماری  تمری   مهم  که یکی از  ای قهوهبیماری لکه 

اخیمر دارای اهمیمت بیشمتری     های سالبذرزاد برنج است، در 

اسمتان گمیالن در شمرای      همای  کماری  برنجدر  ویژه بهشده و 

 مسمماعد، خسمماری وسممیبی را بممه کمیممت و کیفیممت مح ممول  

 ,.Safari Motlagh et alوارد نمموده اسمت )  بمرنج  

 هممای زمممی  هممای بممرنجبممرنج روی  ای قهمموهلکمه   (.2005

 کماری  بمرنج و تاالبی در تمام مناطق عمده مرتفع )فرابوم( 

در  6305. اپیدمی ای  بیمماری در سمال   دهد میجهان رخ 

درصد کاهش داد و  34تا  04بنگال، مح ول را به میزان 

در ایم  کشمور بمود     6305حدودی مسئول قحطی سال تا 

(Padmanabhan, 1973 عالئ  ای  بیمماری .)    ممکم

بمر  و   است به شکل سوختگی گیاهچه یا به شکل بیماری

 همای  گیاهچمه اهان بالغ ظماهر شمود. قمارو روی    گلوم در گی

کمه   کنمد  میمدور و کوچکی تولید  ای قهوه های لکهمیزبان، 

د و سمم   نممممکمم  اسممت کممامالک دور کولئوپتیممل را بگیر   

د. در ممواردی، قمارو   ناولیه و ثانویه گرد های بر بدشکلی 

را سمیاه کنمد کمه در     هما  آنممک  است ریشه را نیز آلموده و  
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یما از بمی     ماننمد  ممی آلموده از رشمد بماز     همای  هگیاهچم نتیجه 

. قمارو  (Safari Motlagh et al., 2005) رونمد  ممی 

گمرد تما بی می تولیمد      همای  لکهروی بر  گیاهان پیرتر 

روشم  یما خاکسمتری     ای قهموه کمه دارای مرکمز    کنمد  می

مایممل بمه قرمممز احاطممه   ای قهموه هسمتند و بمما یمش حاشممیه   

ممک  است به  ها لکه. وقتی آلودگی شدید باشد شوند می

آلموده   های بر وسیبی از  های قسمته  مت ل شوند و 

 ،هما  گلومرا از بی  ب رند. قارو همچنی  ممک  است روی 

تا سیاه ایجاد کنمد. عمالوه بمر     تیره ای قهوهبی ی  های لکه

 هما  آنآن ممک  است دانه را آلوده کند و س   سیاه شدن 

در همر خوشمه و   موجمود   همای  دانمه تبداد  ،شود. آلودگی

ایم    (.Ou, 1985) دهد میوزن هر دانه برنج را کاهش 

بیماری دارای گسترش جهانی بوده و از بیشتر کشورهای 

 (. Ou, 1985برنج گزارش شده است ) کننده کشت

 کماری  بمرنج در ایران ایم  بیمماری عمالوه بمر منماطق      

گیالن، مازندران و گلستان از دیگر مناطق کاشت برنج از 

جملممه لنجممان اصممفهان و شممهرکرد نیممز گممزارش شممده و  

عامل بیمماری   عنوان به Bipolarisمختلفی از  های گونه

، Bipolaris oryzae نمد از: ا که ع اری اند شدهمبرفی 

B. sorgichola ،B. victoriae،B. bicolor   و

B. indica (Safari Motlagh and Kaviani, 2008.) 

B. victoriae  از بیشمتری  فراوانمی    درصد ۵5با حدود

قارو مزبور در استان گیالن برخوردار بموده   های گونهدر بی  

 (.Safari Motlagh and Kaviani, 2008اسممت )

میزان خساری ایم  بیمماری در ممزارر بمرنج روی برخمی      

 درصمد  34در خزانه گاهی تا  ویژه بهنبمت  چون ه ارقام 

 .(Safari Motlagh et al., 2005)برآورد شده است 

 اهمیت فراوان حفظ منابع ط یبی و لزوم کماهش  علتبه 

 آب، خاک و هوا، اهمیمت کنتمرل بیولموژیکی    های آلودگی

 همواره افزایش یافته است. اگرچه کنترل بیولوژیکی عواممل 

ی دارای اثرای گیاهی، تا حدی کند است ول زای بیماری

و  زیست بوده طوالنی مدی، ارزان و بدون ضرر برای محی 

می تواند یش روش جایگزی  مناس  برای کاربرد ممواد  

 (.McSpadden and Fravel, 2002)شمیمیایی باشمد   

عواملی هستند کمه در   تری  مه آنتاگونیست از  های قارو

گیاهی مورد اسمتفاده قمرار    های بیماریکنترل بیولوژیکی 

 (.McSpadden and Fravel, 2002) گیرند می

 هممای قممارو عنمموان بممهآلترناریمما عموممما   هممای گونممه

در  هما  آناگرچمه برخمی از    ،شموند  میساپروفیت شناخته 

 ؛Guo et al., 2004) هسممتند زا بیممماریاز گیاهممان  بب ممی

Thomma, 2003) . بیشمتر   ،آلترناریا های گونهبرخی از

 به مح موالی  ها آنخواص آنتاگونیستی دارند و تبدادی از 

 (.Hammed et al., 2002) کننمد  ممی زراعی آسی  وارد 

 هما  آنبرخمی از   ،هما  قاروای   زایی بیماریدرکنار ماهیت 

(. Sing et al., 2014در گیاهمان انمدوفیت هسمتند )   

 عامل کنترل بیولموژیکی  عنوان بهآلترناریا  های گونهبرخی از 

، A. pellucida که چنان، اند شدههرز مبرفی  های علف

 چون ه هرزی  های علفعامل کنترل زیستی در  عنوان به

مبرفمی شمده اسمت     واش قاشمق تیرکمان آبی، سوروف و 

(Safari Motlagh, 2011.) 

 ثانویه متبمددی  های متابولیتمختلف آلترناریا  های گونه

 کمه ممکم  اسمت در    کننمد  ممی را تولیمد   هما  توکسمی  از جمله 

 (.Chen et al., 2005ثر باشند )ؤهرز م های علف بیوکنترل

 .A. alternata f.spبرای مثمال توکسمی  مترشمحه از   

lycopersici ( برای کنترل علف هرز تاتورهDatura 

stramonium ریمزی  تما  ( و (Solanum nigrum )

 (.Abbas et al., 1993رفت ) کار به

 بممومی تریکودرمممای  هممای جدایممه تممیثیر ای مطالبممهدر 

 گممیالن و مازنممدران  یهمما نااسممتشممده از مممزارر بممرنج جممدا 

  وسمیله  بمه بمرنج ایجماد شمده     ای قهموه بیمماری لکمه    در کنترل

B. oryzae  .جدایمه   605 تبدادمورد بررسی قرار گرفت

و  T. atroviride ،T. harzianum همای  گونمه متبلمق بمه   

T. virens بمرای   ای گلخانمه مطالبای آزمایشگاهی و  در

 B. oryzae یافت  بهتری  گونه بیموکنترلی ممؤثر در کنتمرل   

 طمور  به T. harzianumغربال شدند. دو استری  متبلق به 

بیممماری را کنتممرل نممموده و دو اسممتری   ای مالحظممه  قابممل

رشد جوانمه را افمزایش دادنمد     T. atrovirideمتبلق به 

(Khalili et al., 2012.) 
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 Bipolaris، کنترل بیولوژیکی در یش مطالبه دیگر

spp.    کمارگیری  بمه بما  بمرنج   ای قهموه عامل بیمماری لکمه 

مورد بررسی قرار  در استان گیالن آنتاگونیست های قارو

 ثرتری ؤم .Preussia spو مشخص گردید که قارو  گرفت

 ,Mohammadian) آنتاگونیست در کنترل بیماری بوده است

 کارگیری بهبا  B. oryzaeکنترل زیستی  نی چهم .(2013

در اسمتان گمیالن    .Streptomyces spاز  همایی  جدایمه 

 Gنتایج نشمان داد کمه جدایمه     مورد بررسی قرار گرفت. 

فبالیت آنتاگونیستی بیشتری در مقابل قارو عامل بیماری 

 (.Soltani Nejad et al., 2014) دهد مینشان 

ایم  تحقیمق بررسمی خمواص آنتاگونیسممتی      از همدف 

 Bipolaris victoriaeمختلمف آلترناریما علیمه     های گونه

برنج در اسمتان   ای قهوهکه گونه غال  عامل بیماری لکه )

کمه   بمود از آلترناریما   همایی  گونمه گیالن اسمت( و مبرفمی   

قمارو عاممل    و فبالیمت  بیشتری  بازدارندگی را روی رشد

 داشته باشند.در استان گیالن  برنج ای قهوه لکهبیماری 

 

 ها روشمواد و 

 های قارچنمونه، جداسازی و شناسایی  آوری جمع

 مورد مطالعه

و مزارر آلوده و از نشا، بمر    ها خزانهاز  برداری نمونه

و خوشه برنج انجمام گرفمت. جداسمازی قطبمای آلموده از      

بدی  مبنی که پس از جداسمازی   .بر  و خوشه انجام شد

 قطبای از حد فاصل بی  بافمت آلموده و سمال  در بمر  و     

نیممز بممذرهای آلمموده در خوشممه، ضممدعفونی سممطحی بمما     

و شستشو با آب مقطر انجمام  درصد  5/4هیپوکلریت سدی  

 همای  محمی  روی  ترتیم   بمه ، قطبای یریگآبشد و پس از 

بمرای جداسمازی و    ،WAو  PDAکشت مختلفی شمامل  

کمردن و   اسمپور  تمش و  سمازی  خمالص رشد پرگنمه قمارو،   

 قارچی قرار داده شمدند   های جدایهشناسایی مورفولوژیکی 

(Safari Motlagh et al., 2005) .   بمرای نگهمداری

قارچی، از روش کاغذ صافی سمترون اسمتفاده    های جدایه

 جداسازیپس از (. Safari Motlagh et al., 2005) شد

 هما  آن، خ وصمیای ماکروسمکوپی   هما  قمارو  سمازی  خالص و

شکل و رنگ پرگنه و نحموه رشمد روی محمی      چون ه 

PDA  مممورد بررسممی قممرار گرفممت. سممپس خ وصممیای

با تهیه اسمالیدهای میکروسمکوپی و    ها آنمیکروسکوپی 

 .استفاده از کلیدهای مختلف شناسایی بررسی شد

 زایی بیماریآزمایش 

جممدا شممده در محممی   هممای قممارو زایممی بیممماریاث ممای 

داشت انجمام گرفمت.    کنترل قابلدسیکاتور که شرای  کامالک 

برای ای  منظور مقداری خاک مزرعه در ظروف ارلم  ممایر   

بمار، همر    5ریخته شد و در دستگاه اتوکالو سمترون گردیمد )  

دقیقمه( و سمپس مقمداری از ایم  خماک بمه        94بار به ممدی  

به دن ال آن مقداری پتری سترون انتقال داده شد.  های تشتش

 هیپوکلریمت سمدی   بذر رق  هاشمی به مدی یش ساعت در 

عدد بذر در داخل همر   64ضدعفونی شد و تبداد  درصد 94

تشتش پتری در میان خاک سترون قرار گرفت. ای  عمل در 

عنموان شماهد    عنوان تیمار و دیگری بمه  دو دسیکاتور، یکی به

انجام شد که در هر دسمیکاتور از دو تشمتش پتمری اسمتفاده     

گردید. به هر تشتش پتری مقداری آب مقطر سترون اضمافه  

در تمام مدی آزمایش تقری اک حالت غرقاب  که طوری بهشد، 

 همای  تشمتش روز که نشماهای داخمل    61-6۵داشتند. پس از 

ها روی اسمپور  زنمی  مایمه رسمیدند،   دوبرگمی پتری به مرحلمه  

. در (Khalili et al., 2012)صمموری گرفممت  همما آن

اسمپور در   0×640 از سوسپانسمیونی شمامل   هما  آزمایشتمامی 

آب مقطر سمترون اسمتفاده شمد کمه بمرای شممارش        لیتر میلی

رفت. عالوه بر آن برای افمزایش   کار به شمار گل ولالم  ها آن

 6اسممتفاده شمد کممه بمه نسمم ت    54-جمذب سممطحی از تموئی   

در  دسمیکاتورها رفت. الزم به ذکمر اسمت کمه     کار به درصد

و  گمراد  سمانتی درجه  51طول آزمایش در انکوباتور با دمای 

درصد )رطوبت اشم ار( و تنماوب نموری     34رطوبت بیش از 

سمماعت تمماریکی قممرار داشممتند    65سمماعت روشممنایی و   65

(Safari Motlagh et al., 2005). 

 مطالعات کنترل بیولوژیک

 دوتایی )کشت متقابل(روش کشت 

 مورد استفادهSivakumar et al.  (2000 )روش

 کمه   متر میلی 5قرار گرفت. یش دیسش میسلیومی به قطر 
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 B. victoriaeروزه  5-0کشمت   ای حاشمیه  همای  قسمتاز 

درون یمش تشمتش    سمترون گرفته شده بود در زیمر همود   

 متمری  سانتی 5به فاصله  PDAحاوی  متری سانتی ۵پتری 

 پتمری سپس تشتش  .قرار داده شد پتریاز دیواره تشتش 

درجممه  51سمماعت در انکوبمماتور بمما دمممای   0۵بممه مممدی 

نگهداری شمد تما قمارو مموردنظر رشمدش را       گراد سانتی

 5یمش دیسمش میسملیومی بمه قطمر       گماه  آنآغاز نمایمد.   

 همای  گونمه روزه  5-0کشمت   همای  کنماره کمه از   متر میلی

 متری سانتی 9گرفته شده بود، در فاصله  مختلف آلترناریا

پتری در دمای  های تشتشقرار گرفت.  زا بیماریاز قارو 

 0-64قمرار داده شمدند و ارزیمابی     گمراد  سمانتی درجه  51

 .(Sivakumar et al., 2000)روز ببد، انجام گرفت 

کشمت   همای  کنماره در شاهدها، یش دیسش میسلیومی از 

 ۵در مرکز یش تشتش پتمری   B. victoriaeروزه  0-5

پتمری شماهد نیمز در     همای  تشتشقرار گرفت.  متری سانتی

نگهداری شمدند.   گراد سانتیدرجه  51انکوباتور با دمای 

 B. victoriaeقطمری  انکوباسیون، رشمد   در پایان دوره

 گردید. گیری اندازهدر شاهد و تیمار 

بمر اسماف فرممول زیمر محاسم ه       قطمری کاهش رشمد  

  گردید:

سلیومیمی  مهار رشد      

 
      

 

 همای  تشتشدر  B. victoriae قطریمیزان رشد  Cکه 

در ح مور   B. victoriae قطریرشد  Tپتری شاهد و 

 .(Sivakumar et al., 2000) بود آلترناریا های گونه

 9تیمار و  1ت ادفی با  آزمایش در قال  یش طرح کامالک

 تکرار انجام گرفت.

 باا اساتفاده   .victoriae B رشدمطالعه بازدارندگی 

 از عصاره کشت

 Dennis andبمرای انجمام ایم  آزممایش از روش    

Webster (1971a)    استفاده گردید. برای ایم  منظمور

 حاوی محمی  کشمت   لیتری میلی 554های ظرفدر داخل 

Potato dextrose broth (PDB ،) از  همایی  جدایمه

 ممدی  بمه کشت داده شدند و  مختلف آلترناریا، های گونه

دور در  04بما سمرعت    دهنمده  تکانروز روی دستگاه  64

قمرار داده شمدند.    گمراد  سمانتی درجمه   51دقیقه در دممای  

بیولموژیکی و پممخ خمال ،     های صافیسپس با استفاده از 

 55انجام شد. سپس ای  ع ماره )بمه نسم ت     گیری ع اره

 های تشتشاضافه شد. در  PDAدرصد( به محی  کشت 

اضمافه   PDAمحی  کشت که به  ای ارهع پتری شاهد، 

 فاقد هرگونه قارچی بود. یمش دیسمش میسملیومی   شده بود، 

 همای  تشتشمرکز  در  B. victoriaeاز کشت سه روزه

روز قرارگیری  64پتری تیمار و شاهد قرار گرفت. پس از 

  قطمری رشمد   ،گمراد  سمانتی درجمه   51در انکوباتور بما دممای   

B. victoriae  گردیممد  گیممری انممدازهدر شمماهد و تیمممار

(Sivakumar et al., 2000). 

 مختلف آلترناریاا  های گونهمطالعه کشت متقابل 

 کشت اسالید روش به .victoriae B و
 .Sivakumar et alبرای انجام ایم  آزممایش از روش   

استفاده گردید. یش الم آزمایشگاهی )اسمالید(   (2000)

شمکل در درون یمش تشمتش     L ای شیشهتمیز روی دو میله 

قرار داده شد و سمترون گردیمد. سمپس     متری سانتی 65پتری 

درصمد ممذاب روی    5آگمار  -مقداری از محی  کشمت آب 

اسالید ریخته شد تا یش الیه نازک آگمار روی آن تشمکیل   

میسلیومی کوچکی از قارو آنتاگونیسمت   های دیسشگردد. 

از  تمممریم سمممانتی 5در فاصمممله  .victoriae Bمممموردنظر و 

یکدیگر روی اسمالید قمرار داده شمدند. بمرای جلموگیری از      

آب مقطر سترون بمه همر تشمتش     لیتر میلیخشش شدن چند 

درجمه   51پتمری در دممای    همای  تشمتش پتری اضافه گردید. 

روز اسمالیدها در زیمر    0نگهداری شدند. پس از  گراد سانتی

 هایی ویژگیمیکروسکوپ نوری مورد بررسی قرارگرفتند و 

متقابمل   تمیثیر قارچی به یکدیگر و  های ریسهرسیدن  چون  ه

 روی یکدیگر مطالبه گردید.   ها آن

فارار در بازدارنادگی    هاای  متابولیتمطالعه ا ر 

 .victoriae Bرشد 
از حاشمیه   متمر  میلمی یش دیسش میسلیومی به قطر پنج 

در مرکممز یممش تشممتش  .victoriae Bکشممت سممه روزه 

سماعت   0۵قرار گرفت.   PDAپتری حاوی محی  کشت 

از کشممت سممه روزه  متممر میلممیببممد دیسممکی بممه قطممر پممنج  

مورد آزمایش در مرکز یش تشتش پتری دیگمر   های قارو
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 همای  درپوشقرار داده شد. سپس  PDAمحی  کشت  حاوی

برداشمته شمده و    سمترون پتری در زیمر همود    های تشتشای  

وارونممه روی  صمموری بممه .victoriae B تشممتش حمماوی

ممورد آزممایش گذاشمته شمد. در      همای  قمارو تشتش پتری 

 همای  قمارو  گزی  جای PDAشاهد، دیسکی از محی  کشت 

روز  64ممورد آزمممایش شمد. درصممد بازدارنمدگی پممس از    

 ؛ Dennis and Webster, 1971b) محاسم ه گردیمد  

Sivakumar et al., 2000). 

های فوق  الزم به ذکر است که در تمامی آزمایش

Alternaria tenuissima، Alternaria infectoria، 

Alternaria citri، Alternaria alternata، 

Alternaria franseriae و Alternaria pellucida  

 های آنتاگونیست مورد استفاده قرار گرفتند. عنوان قارو به

 ای گلخانهمطالعات 

بذر رق  هاشممی بمه ممدی یمش سماعت در      مقداری 

ضمدعفونی گردیمد و سمپس بما آب      درصد 94کلراکس 

گلمدان   50 دادتب سپسداده شد.  وشو شست سترونمقطر 

، از خاک مزرعمه بمرنج   متری سانتی 66پالستیکی با دهانه 

 پر گردید. 

عممدد بممذر داخممل هرگلممدان کاشممته شممد و     64تبممداد 

آبیماری شمدند و داخمل گلخانمه قمرار داده شمدند.        هما  ناگلد

  همما گیاهچممهدرجممه حممراری گلخانممه در زمممان رشممد و نمممو  

 درجممه 60-54در روز و  گممراد سممانتیدرجممه  55-94بممی  

در  درصمد  ۵4-644در ش  و رطوبت نس ی بمی    گراد سانتی

 (.Safari Motlagh et al., 2005نوسمان بمود )  

برگمی در ایم     0-1از زمان کاشت تما مرحلمه    ها گیاهچه

شدند. در ای   داری نگهشرای  و در مبرض نور خورشید 

، گرفممت مممیمبمممول انجممام   صمموری بممهمممدی آبیمماری  

 دائ  حالت غرقمابی داشمتند.   طور به ها آنگلدکه  طوری به

 برگممی رسممیدند، 0-1بممه مرحلممه  همما گیاهچممهزمممانی کممه 

 ترتیم    بمدی  صوری گرفمت.   ها آناسپور روی  زنی مایه

دسمتی، آب   همای  افشانهکه ابتدا روی همه نشاها به وسیله 

سپس سوسپانسمیون اسمپور الزم    .پاشیده شد سترونمقطر 

برای تلقیح فراه  گردید و روی نشاها پاشیده شمد. بمرای   

اسمتفاده شمد. بمرای     شممار  گل مول از الم  هاشمارش اسپور

+ میسلیوم(  )اسپور 0×640از سوسپانسیونی شامل  زنی مایه

عممالوه بممر آن  .اسممتفاده شممد سممتروندر لیتممر آب مقطممر 

انجمام شمد    54افزایش جذب سطحی با استفاده از تموئی   

رفمت. ق مل از اسپورپاشمی     کمار  بمه  درصمد  6که به نس ت 

برگی رسیدند، تبمداد   0-1به مرحله  ها گیاهچهزمانی که 

عدد در هر گلدان کاهش یافت  9نشاها با تنش کردن، به 

(Safari Motlagh et al., 2005 از .)کمه   جمایی  آن

در ایم  مطالبمه،    ای قهموه گونه غال  عامل بیمماری لکمه   

victoriae Bipolaris  بود در مطالبای کنترل زیستی

 ده شد.استفا Bi-309از ای  گونه و جدایه 

تیمار  1ت ادفی با  آزمایش در قال  یش طرح کامالک

تکرار انجام شد. به ازای هر قارو آنتاگونیسمت یمش    9و 

مجموعه گلدان در نظر گرفته شد. در هر مجموعمه یمش   

سری گیاهان شاهد وجود داشت کمه فقم  بما آب مقطمر     

 زنمی  مایمه شدند. سری دیگر شامل گیاهان شاهد  زنی مایه

 زنمی  مایهبود و یش سری گیاهان  .victoriae Bشده با 

و آنتاگونیسمت مموردنظر یبنمی     B. victoriaeشمده بما   

 نیز در نظمر گرفتمه شمد.    Alternariaمختلف  های گونه

 وسمیله هر قسممت بمه    های گیاهچهق ل از شرور اسپورپاشی، 

مجمزا شمدند. ببمد از     هما  آنگلمد پالستیش شفاف از بقیه 

 هممای کیسممهوسممیله  بممه همما آنگلممداسپورپاشممی نیممز روی 

 طمور  بمه کنفمی کمه    های گونیپالستیکی پوشانده شد و با 

، شدند میشیلنگ مت ل به شیر آب خیس  وسیله بهمداوم 

داشمته شمد. ببمد از     نگه درصد 35رطوبت نس ی باالتر از 

و میمزان   درصمد  35 -644، رطوبت نس ی حمدود  زنی مایه

 54-55 و در شم   گراد سانتیدرجه  5۵-94حراری در روز 

نوسان داشت. دمای ممورد نیماز توسم      گراد سانتیدرجه 

 حرارتی تنظی  و تبدیل گردید. های دستگاه

روزانه بمه   صوری بهتغییرای ایجاد شده روی گیاهان 

پمس از گذشمت   روز مورد بررسی قرار گرفت.  64مدی 

مدی زمان مبی  و ظهور عالئ ، عالئ  مورد بررسی قرار 

جدا شده در ایم  مرحلمه بما پماتوژن      های پاتوژنگرفت و 

  (.Khalili et al., 2012) نداولیمه مطابقمت داده شمد   
 



 01 ...عامل  Bipolaris victoriaeکنترل بیولوژیکی : صفری مطلق

 Horsfall) بماری  -ییمد از مقیماف هورسمفال   یپس از ت

and Barratt, 1945)گیممری شممدی  ، بممرای انممدازه

گیری م تنی بر مشماهدای   بیماری استفاده شد. اساف اندازه

ب ممری از عالئمم  ایجمماد شممده بممود و توصممیف عالئمم  و    

سال  بمود و   : بر 6 بدی  ترتی  انجام گرفت: بندی درجه

و بمر    6-64 ها لکه: تبداد 5وجود نداشت؛ ای لکههیچ 

بسممیار ریممز و  همما لکممه، 64-55 همما لکممه: تبممداد 9سممال ؛ 

، 55-04 هما  لکه: تبداد 0و بر  بسیار مقاوم؛  هنیافت توسبه

: تبمداد  5تا حدودی توسمبه یافتمه و بمر  مقماوم؛      ها لکه

و بمر  بما    یافتمه  توسمبه متوسم  و   هما  لکه، 04-14 ها لکه

متوس  و  ها لکه، 14-۵4 ها لکه: تبداد 1مقاومت متوس ؛ 

 همای  سموختگی ، بر  با مقاومت ک  و دارای یافته توسبه

متوس  تا بمزر    ها لکه، ۵4-644 ها لکه: تبداد 0جزئی؛ 

جزئی  های سوختگی، بر  حساف و دارای یافته توسبهو 

، 644-654 هما  لکه: تبداد ۵وسیع؛  های سوختگیو گاهی 

، بر  بسیار حسماف و دارای  یافته توسبهبزر  و  ها لکه

؛ وسمیع  همای  سموختگی جزئی فراوان و گاهی  های سوختگی

و  هما  ضمایبه دارای  هما  بمر  ، 654-544 هما  کمه ل: تبداد 3

سموخته و   : بر  کامالک64وسیع و فراوان؛  های سوختگی

 .(Horsfall and Barratt, 1945مرده )

سپس میزان شدی )درجه( بیماری با استفاده از رابطه 

 زیر محاس ه گردید:
 

 
 

 ای بیمماری درجم  یمش از  ، بر  در همر جا ای در  Nکه 

 (.Bertrand and Gottwald, 1997)بود

 ها تجزیه و تحلیل داده

ت ادفی انجام  ای  آزمایش در قال  یش طرح کامالک

شد. تجزیه واریانس و مقایسمه میمانگی  صمفای بمه روش     

 افزار نرم( و با استفاده از LSD) دار مبنیحداقل اختالف 

 Excelافزار  و رس  نمودارها به کمش نرم SASآماری 

 انجام شد.

 و بحث نتایج

 های قاارچی  ارزیابی وضعیت تاکسونومیکی جدایه

 بر اساس صفات مورفولوژیکی

همای قمارچی    پس از شناسمایی مقمدماتی هممه جدایمه    

جدایمه قمارچی    54آمده در سطح جمنس، تبمداد    دست به

و مطالبای کنترل بیولوژیمش   زایی بیماریبرای مطالبای 

جدایمه   5، هما  جدایمه در آزمایشگاه انتخاب و از میان ای  

و مممورد  نممدانتخمماب گردید ای گلخانممهبممرای مطالبممای  

. نمد ارزیابی بیشمتر و شناسمایی در سمطح گونمه قمرار گرفت     

م تنمی بمر صمفای مورفولمموژیکی     هما  آناسماف شناسمایی   

، نحوه رشمد میسملیوم،   پرگنه، رنگ پرگنهشکل  چون ه 

بممودن کنیممدیوفور، اببمماد و رنممگ     منفممرد یمما گروهممی  

 همای  دیمواره و تبمداد  کنیدیوفور، طول و عمرض کنیمدی   

هشمت   ،بر اساف صفای فموق  بود. و ... ها عرضی کنیدی

 گروه قارچی شناسایی شدند که ع اری بودند از:

پخمممش  پرگنمممه: Bipolaris oryzae گمممروه اول

بما رشممد همموایی سمریع، خاکسممتری تمما    همما ریسممهیکنواخمت،  

روشم  تما    ای قهموه ، ای پن ه: منشب ، ها ریسه .خاکستری تیره

کوچش، راست  های گروهکنیدیوفور منفرد یا در  .رنگ ک 

نموک   طمرف  تیره که بمه  ای قهوهتا مارپیچی، گاهی زانودار، 

×  0-0عرضی بمه اببماد    های دیواره، با گردید می تر رنگ ک 

 هما  کنیدیوممیکرومتر(.  5×  544 میکرومتر )متوس  5۵4-094

، گماهی  وارونمه ، دوکی تا گرزی شکل قایقیخمیده،  مبموالک

تیمره، صماف،    ای قهموه تما   رنمگ  ک ، زرد یها نااستواوقای 

 5/01-655×  64-51دیممممواره عرضممممی بممممه اببمممماد  65-5

کوچمش،   6(، هیلوممیکرومتر 61/ 5×  30میکرومتر )متوس 

بودنمد   دار پاپیمل جزئمی   طور بهتیره یا روش ، اغل  برآمده و 

  بما گونمه   هما  جدایهمشخ ای ای  گروه از  (.Bو  A-6 شکل)
 

Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker  
 

 (.Sivanesan, 1987داشت ) مطابقت

پخمش   پرگنمه : Bipolaris victoriae گمروه دوم 

منشمب ،   هما  ریسمه  .یکنواخت، خاکستری تا خاکستری تیمره 

                                                 
1- Hilum 
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کنیمدیوفور منفمرد یما    . خیلی روشم   ای قهوهتا  رنگ ک زرد 

کوچش، راسمت تما ممارپیچی، گماهی در بماال       های گروهدر 

  ، بمه اببماد  دار دیمواره روش  تا تیمره، صماف،    ای قهوهزانودار، 

جزئی خمیمده،   طور به ها کنیدیوم .میکرومتر 904-54×  3-5

روشم    ای قهوه وسیع دوکی یا دوکی گرزی وارونه، طرز به

دیواره عرضی، ( ۵-64 )اغل  0-69تا تیره، صاف، دارای 

کوچمش بموده    میکرومتمر، هیلموم   95-609×  3-50د به اببا

 (.Dو  C-6 شکل) ولی دارای برآمدگی یا پاپیل ن ودند

 Bipolaris بما گونمه   هما  جدایمه مشخ ای ای  گروه از 
 

victoriae (Meehan and Murphy) Shoemaker  
 

   (.Sivanesan, 1987؛ Ellis, 1971مطابقت داشت )
هما   پرگنمه  :Alternaria tenuissimaگروه سموم  

ای مایل به سیاه، مخملی با رشد سریع، کنیمدیوفورها   قهوه

 همای سماده یما منشمب ، راسمت       طور منفرد یا در گمروه  به

 دار، زرد  همممای، دیمممواره نایممما خمیمممده، کممممابیش اسمممتو

 ای روشمم ، صمماف، بمما یممش یمما چنممد  رنممگ یمما قهمموه کمم 

میکرومتمر   0-1میکرومتمر طمول و    665خار کنیدیایی، تا 

همای   طور منفرد یا در زنجیره ها به دارند. کنیدیضخامت 

ای  کوتاه، راسمت یما خمیمده، دوکمی خمیمده یما بما بدنمه        

تممدریج بممه سمممت نمموک باریممش  بی مموی شممکل کممه بممه

  رسمید، امما غال ماک    گردید که تا نیمه طول کنیمدیوم ممی   می

 در راف متممورم بممود، جممایی کممه ممکمم  اسممت چنممدی    

 ای  گ تمما قهمموه خممار وجممود داشممته باشممد، زرد کمرنمم    

  0-0دار، عمومماک بما    طالیی، مبموالک صماف، گماهی زگیمل   

هما   دیواره عرضی و چندی  دیمواره طمولی. طمول کنیمدی    

میکرومتممر  ۵-63( میکرومتممر، 50)بمما میممانگی   35-55

میکرومتر در نوک و  5-0تری  بخش،  ضخامت در وسیع

  میکرومتمر ضمخامت داشمت )شمکل     0-5در نوک متورم 

6-E  وF.)    هما بما گونمه    خ وصیای ایم  گمروه از قمارو 

Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire  
 (.Ellis, 1971مطابقت داشت )

هما منتشمر،    : پرگنهAlternaria citriگروه چهارم 

 ای زیتونی مایل به سیاه، در محی  کشمت، خاکسمتری، قهموه   

 زیتممونی یمما سممیاه و گمماهی غشممادار بودنممد. کنیممدیوفورها  

ای  دار، قهموه  منشب ، راسمت یما ممارپیچ، دیمواره     ساده یا

ای زیتمونی، بما    ای متوس  یما قهموه   رنگ مایل به قهوه ک 

میکرومتر، بما   9-5میکرومتر، ضخامت  944طول بیش از 

یش شکاف انتهایی و گاهی یش یما دو شمکاف جمان ی.    

همای   صموری منفمرد یما سماده یما در زنجیمره       ها بمه  کنیدی

یا کمی خمیده، با اشکال متنور  تایی، راست 5-0 منشب 

 شکل(، اغل    مرغی اما عموماک کروی مایل به بی ی )تخ 

 ای  ای روشمم  مایمل بممه قهمموه  دارای نموک )منقممار(، قهموه  

 ای زیتمونی، صماف    ای تیره یما قهموه   متوس  یا گاهی قهوه

همای   دیمواره عرضمی و دیمواره    ۵دار بما بمیش از    تا زگیمل 

تمری    میکرومتمر و در عمری    ۵-14طولی زیاد، به طمول  

  G-6)شممکل  میکرومتمر ضمخامت داشمتند    1-50قسممت  

  همما بمما گونممه   خ وصممیای ایمم  گممروه از قممارو    (.Hو 

(Ellis & Pierce)Alternaria citri    مطابقت داشمت

(Ellis, 1971.) 

هما بمه    : پرگنمه Alternaria infectoriaگروه پمنج   

رنممگ یمما نممارنجی   رنممگ سممفید مایممل بممه خاکسممتری کمم   

زردآلویی یا یکی از ای  دو و عمومما  بافمت کرکمی داشمتند.     

های عقی  سفید )غیراسپورزا( در مرکمز پرگنمه    پرزهای هیف

هما عمومماک  نمارنجی یما      گردید. زیمر سمطوح پرگنمه    نمایان می

هما تولیمد    وسمیله ایم  جدایمه    هایی به انهنارنجی تیره بود. رنگد

همای   همای ایم  گمروه بما تشمکیل زنجیمره       گردید. جدایمه  می

همای   کنیدی و ایجاد تبمداد زیمادی زنجیمره    5-۵کنیدیایی با 

شدند. طول کنیدیوفورهای  مشخص می کنیدی 5-0دیگر با 

همما  همما بممود. کنیممدی ثانویممه اغلمم  یممش سمموم طممول کنیممدی

شممکل بمما تبممداد زیممادی     مرغممی صمموری تیپیممش تخمم   بممه

یافته متمایز راسی و بب ی اوقمای بزرگتمر    های توسبه کنیدی

 90تمما  54همما  از طممول تنممه کنیممدیوم بودنممد. طممول کنیممدیوم 

 (.Bو A -5میکرومتمر( بمود )شمکل     50میکرومتر )میانگی  

همای قمارچی بما مشخ مای      مشخ ای ای  گمروه از جدایمه  

نط مق  م Alternaria infectoria Simmonsگونمه  

 (.Simmons and Roberts, 1993بود )
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 B. victoriae پرگنه :Cبرابر،  ۵۶11با بزرگنمایی  B. oryzaeکنیدیوم  : PDA،Bروی محیط کشت  B. oryzae پرگنه :A -۵شکل 
 A. tenuissimaقارچ  پرگنه :Eبرابر،  ۵۶11با بزرگنمایی  B. victoriaeکنیدیوم و کنیدیوفورهای  :PDA ،Dروی محیط کشت 

، PDA روی محیط کشت A. citri پرگنه :Gبرابر،  ۵۶11با بزرگنمایی  A. tenuissimaکنیدیوم  :PDA ،F کشت محیط روی

H: و کنیدیوفورهای  ها کنیدیومA. citri  برابر ۵۶11با بزرگنمایی 

Figure 1. A: Colony of B. oryzae on PDA, B: Conidium of B. oryzae (× 1200), C: Colony of B. victoriae 

on PDA, D: Conidium and conidiophores of B. victoriae (× 1200), E: Colony of A. tenuissima on  
PDA, F: Conidium of A. tenuissima (× 1200), G: Colony of A. citri on PDA, 

 H: Conidia and conidiophores of A. citri (× 1200) 

 

: پرگنمه بمه   Alternaria franseriaeگروه شش  

رنگ خاکستری مایل بمه سمفید، مخملمی بما رشمد سمریع       

 زایمی  کنیمدی کنیدیوفورها روی میزبان، ساده، با یش مکمان  

 یمت بموده   راسی منفرد بودنمد و در حالمت خمیمدگی پرولیفر   
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و یمش هیلموم انتهمایی در همر      زایمی  کنیمدی که یش سوراخ 

 65-14 × 9-5توسممبه کوتمماه داشممتند. اببمماد کنیممدیوفورها    

 اکعممدت  هما  کنیمدی بودنمد.   هما  کنیمدی  رنمگ  هم  میکرومتر و 

گمرد،   با یش نوک کامالک و بی وی کشیده شکل  مرغی تخ 

یا بی موی و   مرغی تخ  در برخی حاالی بدون نوک، تقری اک

طالیی، صاف و در هنگمام بلموع عممدتا  بمه      ای قهوهبه رنگ 

عرضممی و  هدیمموار 5-۵میکرومتممر بمما  94-04×  ۵-65اببمماد  

راسممی روی  یممهثانوگمماهی اریمم  بودنممد. کنیممدیوفورهای   

تشممکیل  نشممانگروجممود داشممت و   همما کنیممدیبسممیاری از 

 9-0تمایی بمه اببماد     5تما   6باریمش   همای  سملول از  ای زنجیره

ایم    خ وصمیای  (.Dو C -5 شکل)میکرومتر بود  64-9×

 Alternaria franseriae گونمه بما   هما  قاروگروه از 

Simmons ( مطابقت داشتSimmons, 2007.) 

ه پرگنم قطر  : Alternaria alternata گروه هفت 

خاکستری مایل به سیاه بود و چهمار   رنگ بهمتر و  سانتی 0

رشدی روی محمی  کشمت   های متحدالمرکز  جفت از حلقه

هما تشمکیل    همای منشمب ی از کنیمدی    زنجیمره . تشکیل شمدند 

هما فشممردگی کمتمری داشممتند.    پرگنممهشمدند. بخممش هموایی   

کنیممدی روی کنیممدیوفورهای کوتمماه   0-1هممایی از  زنجیممره

بودند و یش خوشه  مستقی  نیمهوجود آمدند. کنیدیوفورها  به

کوچممش هممای  هممای منشممب  از کنیممدی انتهممایی از زنجیممره

وسیله کنیدیوفورهای ثانویه کوتاه، مجزا شدند. کنیدیوفور  به

میکرومتمر   04-04 × 9-0طور نس ی کوتاه و ابباد آن  اولیه به

انشباب یافتمه و   6-9ماند یا  بود. ای  کنیدیوفور ساده باقی می

همای اولیمه زممانی     شد. انشباب در داخمل زنجیمره   زانودار می

کنیمدیوفورهای ثانویمه برخمی     شد که تبداد کمی از آغاز می

زایممی را توسمبه دهنممد یمما وقتممی کممه   هممای کنیممدی از جایگماه 

کنیمدیوم، انشمباب    6های بدنی کنیدیوفورهای ثانویه از سلول

همای منفمرد کنیمدیومی ممکم  اسمت در راف       زنجیمره . یابند

کنیمدی اولیمه در    6-5کنیدی داشمته باشمند.    65-54انشباب 

همای ببمدی در    دنمد. کنیمدی  یش زنجیره، بی موی و بمالغ بو  

 بودنمد. اببماد    کروی نیمهمرغی شکل، بی وی یا  زنجیره، تخ 
 

                                                 
1- Body cells 

  میکرومتمر بمود و   55-94 × 5-3همای بی موی اولیمه     کنیدی

دیواره عرضی داشتند. اما تبداد کمی دیواره طولی هم    0-0

میکرومتر بمود   0-55 × 5-65های ببدی  داشتند. ابباد کنیدی

( دیواره عرضی داشته و تبداد کممی  9طور مبمول  )به 6-0و 

رنگ، خاکستری  ها زیتونی دیواره طولی ه  داشتند. کنیدیوم

 (.Fو E -5 شممکل) ای بودنممد کمرنممگ یمما سمم ز، قهمموه   

 Alternariaهما بما گونمه     خ وصیای ای  گمروه از قمارو  

alternata Keissiler, Beih (Fries)   مطابقت داشمت 

(Ellis, 1971 ؛Simmons, 2007.) 

 پرگنمه قطر : Alternaria pellucidaگروه هشت 

پمنج  خاکستری مایل به سمیاه بمود و    رنگ بهو  متر سانتی 1

 های متحدالمرکز رشدی روی محمی  کشمت   جفت از حلقه

کنیمدیوفورها سماده یما منشمب  و هریمش       .تشکیل شدند

کنیدیوم بودند و اببماد   64تا  ۵حامل یش زنجیره ساده از 

 هما  کنیمدیوم  .میکرومتمر بمود   14-04 × 9-0کنیدیوفورها 

و اغلم  فاقمد نموک     شمکل   بی موی تما   شکل  مرغی تخ 

گمرد یما مخروطمی     ها کنیدیوم)منقار( بودند. سلول راسی 

، یش مکمان اسمپورزایی راسمی    ها کنیدیومبود. هریش از 

 هما  کنیدیومیا کنیدیوفور راسی کوتاهی تولید نمود. ابباد 

 هما  کنیمدیوم  تری  زر بمیکرومتر بود.  04-94 × 65-64

 شمکل )دیواره طمولی داشمتند    6-5دیواره عرضی و  0-5

5-G  وH.) هما بما گونمه     شخ ای ایم  گمروه از قمارو   م

Simmons Alternaria pellucida    مطابقمت داشمت

(Simmons, 2007.) 

 زایی مطالعات بیماری

پس از شناسایی مقدماتی در حد  های قارچی همه جدایه

زایی مورد استفاده قرار گرفتنمد   بیماریجنس، برای مطالبای 

در گیماه    .Bipolaris sppهمای  زایی همه جدایه و بیماری

همایی   های آلترناریا، جدایمه  از میان جدایه برنج اث ای گردید.

زا ن ودنممد بممرای مطالبممای کنتممرل    کممه روی بممرنج بیممماری 

زایی  الزم به ذکر است، بیماری بیولوژیش انتخاب گردیدند.

بمه اث مای رسمید و     هشناسایی شده ط مق اصمول کم    های قارو

همای اولیمه    های جمدا شمده در ایم  مرحلمه بما پماتوژن       پاتوژن

 ها به اث ای رسید. مطابقت داده شد و یکسان بودن آن
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با بزرگنمایی  A. infectoriaو کنیدیوفورهای  ها کنیدیوم : PDA،Bروی محیط کشت  A. infectoria پرگنه :A -۶شکل 

با بزرگنمایی   A. franseriaeو کنیدیوفورهای  ها کنیدیوم :PDA ،Dروی محیط کشت   A. franseriae پرگنه :Cبرابر،  ۵۶11

  برابر، ۵۶11با بزرگنمایی  A. alternata های کنیدیوم :PDA ،F کشت محیط روی  A. alternataقارچ پرگنه :Eبرابر،  ۵۶11

G: پرگنه A. pellucida روی محیط کشت PDA ،H: های کنیدیوم A. pellucida  برابر ۵۶11با بزرگنمایی 

Figure 2. A: Colony of A. infectoria on PDA, B: Conidia and conidiophores of A. infectoria (× 1200), 

C: Colony of A. franseriae on PDA, D: Conidia and conidiophores of A. franseriae (× 1200),  
E: Colony of A. alternata on PDA, F: Conidia of A. alternata (× 1200), G: Colony of  

A. pellucida on PDA, H: Conidia of A. pellucida (× 1200) 

 

 کنترل بیولوژیکی های بررسی

 دوتاییکشت 
 ،A. tenuissimaدر غیاب  .victoriae  Bمیانگی  رشد

 در آنمیمانگی  رشمد    کمه  حمالی بود )در شاهد( در  متر میلی 0۵

 و بمدی  ترتیم    بمود  متر میلی A. tenuissima، 90ح ور 

A. tenuissima میسلیومی کاهش رشد باعثvictoriae  B.  
 

 .victoriae  Bمیانگی  رشمد  گردید. درصد 01/55 میزان به

بممود )در شمماهد( در  متممر میلممی A. citri ،0۵در غیمماب 

 A. citri ،00در ح ور  قارومیانگی  رشد ای   که حالی

باعمث کماهش رشممد    A.citriبمود و در نتیجممه   متمر  میلمی 
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 شمد.  درصد 5۵/09 میزان بهمیسلیومی قارو عامل بیماری 

 ،A. infectoriaدر غیماب   .victoriae  Bمیانگی  رشمد 

بمود و   متر میلی 11/05در ح ور ای  قارو،  و متر میلی 0۵

  رشد میسملیومی  درصد A. infectoria ،53/05بنابرای  

victoriae B.  .میممانگی  رشممد  را کمماهش داده اسممت 

victoriae B.   در غیمابA. franseriae ،0۵  متممر میلمی 

در  قمارو   یم میمانگی  رشمد ا   که حالی)در شاهد( در  بود

بمود و بمر ایم      متمر  میلی A. franseriae، ۵/91ح ور 

  باعممث کمماهش رشممد میسمملیومی A. franseriaeاسمماف 

victoriae B. میمانگی    گردید. درصد 55/ 009 میزان به

 متمر  میلی A. pellucida ،0۵در غیاب  .victoriae  Bرشد

 A. pellucida در نتیجهبود و  متر میلی 9/95 آن در ح ور و

 باعممث کمماهش رشممد میسمملیومی  درصممد ۵59/53 میممزان بممه

victoriae B. .میممانگی  رشممد  گردیممدvictoriae  B.  
  در ح مممور و متمممر میلمممی A. alternata ،0۵در غیممماب 

A. alternata ،06/95 ای  گونمه از   بنابرای و  بود متر میلی

 قمارو عاممل بیمماری    باعث کاهش رشد میسملیومی  آلترناریا

 گردید. درصد 55/50 میزان به

با توجه بمه نتمایج حاصمل از کشمت دوتمایی و درصمد مهمار        

ترتیم    همای ممورد مطالبمه، بمه     محاس ه شده، از میمان جدایمه  

 ،A. pellucida،A. alternata  ،A. franseriaeهای  جدایه

A. tenuissima ،Alternaria infectoria  وA. citri  
 دارای بیشتری  درصد مهار میسلیومی در مقابمل قمارو عاممل   

 .بودندبیماری 

بر اساف جدول تجزیه واریانس درصد مهمار در کشمت   

 درصممد6دوتممایی مشممخص گردیممد کممه در سممطح احتمممال  

هما از نظمر درصمد مهمار وجمود       بی  قارو داری مبنیاختالف 

 .(6 )جدول اشتد

درصمد   همای  میمانگی  بر اساف نتایج حاصمل از مقایسمه   

بیشمتری    ،(LSD) دار مبنمی مهار به روش حداکثر اخمتالف  

 بمود  A. pellucidaمقدار درصد مهار مربوط به کنترل بما  

داشممت و  داری مبنممیاخممتالف  دیگممرکممه بمما تیمارهممای 

بود  A. citriکمتری  درصد مهار نیز مربوط به کنترل با 

نداشت.  داری مبنیاختالف  A. infectoriaکه با تیمار 

 ،A. alternataبی  کنترل با ای  دو قارو و کنترل با  همچنی 

A. franseriae  و A. tenuissima داری مبنیاختالف 

وجود داشت؛ اما بی  سمه قمارو اخیمر از نظمر کماهش رشمد       

بنابرای  کنتمرل   وجود نداشت. داری مبنیمیسلیومی اختالف 

بهتممری    A. alternataو A. pellucidaبمما دو قممارو 

ای  دو قمارو   ها قارونتایج را در برداشت و در مقایسه با سایر 

   .(5)جدول  کارآیی بهتری داشتند

 

 انس درصد مهار رشد میسلیومییه واریتجز -۵جدول 

Table 1. Analysis of variance of inhibition percentage of mycelial growth 

Source of variation df Squares of means 

Treatment 5 109.26** 

Error 12 3.016 

Coefficient of variations - 3.37 

** Significant at P<0.01. 

 

 ( در روش کشت دوتاییLSD) دار بازدارندگی رشد با استفاده از حداقل اختالف معنی های میانهینمقایسه  -۶جدول 
Table 2. Comparison of means of growth inhibition by Least Significant Difference (LSD) in dual 

culture method 

Growth inhibition (%) Treatment 
59.823±2.31

a A. pellucida 
54.523±2.54

b
 A. alternata 

52.773±2.89
b
 A. franseriae 

52.460±3.46
b
 A. tenuissima 

45.293±1.15
c
 A. infectoria 

43.583±2.54
c
 A. citri 

3.08 LSD 5% 
Treatments having at least one similar letter do not show a significant difference at P<0.05. 
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 با اساتفاده  .victoriae B مطالعه بازدارندگی رشد

 از عصاره کشت

 آزمایشگاهی مشخص گردید کهاساف ای  روش  بر

A. pellucida  بیشتری  بازدارنمدگی در   درصد 0/16با

را نشان داد. پس از ای  قارو  .victoriae Bرشد پرگنه 

، A. alternata  ،A. franseriae، A. tenuissimaترتیم   به

Alternaria infectoria  وA. citri های ببدی در رت ه 

کارآیی در کاهش رشد پرگنه قارو عاممل بیمماری لکمه    

 (.9ای برنج قرار گرفتند )جدول  قهوه

 های مختلف آلترناریاا و  مطالعه کشت متقابل گونه

victoriae B. روش کشت اسالید  به 

کار رفته در ای   های هر شش گونه آلترناریای به ریسه

  .victoriae Bهمای   آزمایش، پس از رسمیدن بمه ریسمه   

 همای قمارو    گسیختگی ریسمه  ها، باعث ازه  و نفوذ در آن

  هما شمدند کمه شمدی ایم  تغییمرای در       شمکل آن  و تغییر

A. pellucidaرسید. ، بیشتر به نظر می 

 های فرار در بازدارندگی رشد ا ر متابولیت مطالعه

victoriae B.  
 ددرصمم 19/15بمما  A. pellucida اسمماف نتممایج، بممر

  B. victoriaeرشممد میسمملیومی بیشممتری  بازدارنممدگی در

  همممای ترتیمم  جدایمممه  پمممس از ایمم  قمممارو بمممه  نشممان داد. را 

A. alternata، A. franseriae، A. tenuissima ،

Alternaria infectoria  وA. citri از نظممر کمماهش  

ای بمرنج، در   رشد میسلیومی قارو عاممل بیمماری لکمه قهموه    

 .(0های ببدی قرار گرفتند )جدول  رت ه

 ای مطالعات گلخانه

همای مختلمف    ارزیابی خواص آنتاگونیستی گونمه  در

گیاهان شاهدی که  در، victoriae Bآلترناریا در مقابل 

گونه عالئمی  زنی شده بودند هیچ با آب مقطر سترون مایه

 م نی بر بروز بیماری مشاهده نشد. همچنی  در هممه گیاهمانی  

بممه  .victoriae Bبممه تنهممایی و  .victoriae Bکممه بمما 

کمار رفتمه در ایم      های آلترناریمای بمه   همراه یکی از گونه

روز پمس از   0عالئم   زنی شده بودنمد اولمی     تحقیق، مایه

تلقیح ظماهر شمدند و میمانگی  شمدی بیمماری در هنگمام       

 بود. ۵0/5تا  49/5زنی قارو عامل بیماری، بی   مایه

 A. tenuissimaو  .victoriae Bدر گیاهانی که بما  

بودند، میانگی  شمدی بیمماری    زنی شده همراه با ه  مایه

بود. با توجه به نتایج باال مشخص گردید که اسمتفاده   3/1

ای  از ای  قارو نه تنها تیثیری در کنترل بیماری لکه قهموه 

 65/6۵نداشته بلکه باعث افزایش شدی بیماری به میمزان  

نس ت به شاهد نیز شده اسمت. در گیاهمانی کمه بما      درصد

victoriae B.  وA. citri  زنمی شمده   همراه با ه  مایمه 

دهنمده   بود کمه نشمان   03/0بودند، میانگی  شدی بیماری 

ای  مطل  بود کمه اسمتفاده از ایم  قمارو باعمث کماهش       

بممه  .victoriae Bوسممیله  شممدی بیممماری ایجادشممده بممه

 به شاهد شده است.نس ت   درصد ۵5/55میزان 

 
 ( در روش عصاره کشتLSD) دار بازدارندگی رشد با استفاده از حداقل اختالف معنی های میانهینمقایسه  -۳جدول 

Table 3. Comparison of means of growth inhibition by Least Significant Difference (LSD) in culture 

filtrate method 

Growth inhibition (%) Treatment 
61.723±2.75

a A. pellucida 
56.452±2.76

b
 A. alternata 

54.653±1.73
b
 A. franseriae 

54.230±1.15
b
 A. tenuissima 

47.539±1.54
c
 A. infectoria 

45.628±2.49
c
 A. citri 

4.26 LSD 5% 
Treatments having at least one similar letter do not show a significant difference at P<0.05. 
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 فرار های ( در روش متابولیتLSD) دار های بازدارندگی رشد با استفاده از حداقل اختالف معنی مقایسه میانهین -۴جدول 
Table 4. Comparison of means of growth inhibition by Least Significant Difference (LSD) in volatile 

metabolites method 

Growth inhibition (%) Treatment 

65.631±1.15
a A. pellucida 

60.329±1.73
b
 A. alternata 

58.627±2.31
b
 A. franseriae 

57.291±1.92
b
 A. tenuissima 

50.359±2.89
c
 A. infectoria 

48.862±2.53
c
 A. citri 

6.37 LSD 5% 
Treatments having at least one similar letter do not show a significant difference at P<0.05. 

 

 A. infectoriaو  .victoriae Bدر گیاهمانی کمه بما    

بودنمد، میمانگی  شمدی بیمماری      زنمی شمده   ه  مایمه همراه با 

 دهد استفاده از ای  قارو باعث کاهش بود که نشان می 45/0

بمه   .victoriae Bوسمیله   شدی بیمماری ایجماد شمده بمه    

 در گیاهمانی  نس ت به شاهد شده اسمت. درصد  4۵/54میزان 

هممراه بما هم      A. franseriaeو  .victoriae Bکه با 

بود کمه   5۵/9بودند، میانگی  شدی بیماری  زنی شده مایه

دهد استفاده از ای  قمارو باعمث کماهش شمدی      نشان می

 نس ت به شاهد شده است. درصد ۵5/5۵بیماری به میزان 

 A. alternataو  .victoriae Bدر گیاهانی که با 

 06/9بودند میانگی  شدی بیمماری   زنی شده همراه با ه  مایه

دهمد اسمتفاده از ایم  قمارو باعمث کماهش        بود که نشان ممی 

بمه میمزان    .victoriae Bوسیله  شدی بیماری ایجاد شده به

در گیاهمانی کمه   نس ت به شاهد شده است. درصد  54/95

زنمی   همراه با هم  مایمه   A. pellucidaو  .victoriae Bبا 

دهد  بود که نشان می 4۵/9بودند میانگی  شدی بیماری  شده

استفاده از ای  قارو باعث کاهش شدی بیماری ایجماد شمده   

نسم ت بمه    درصمد  01/9۵بمه میمزان    .victoriae Bوسیله  به

 شاهد شده است.

ای و محاسم ه درصمد    های گلخانمه  بر اساف نتایج آزمایش

همای   کاهش شدی بیماری، مشخص گردید که از میان گونمه 

 A. pellucidaآلترناریممای مممورد مطالبممه در ایمم  تحقیممق،  

ثرتری  گونممه در کماهش شممدی بیمماری ایجمماد شممده   ؤمم 

ترتیمم   بممود و پممس از آن بممه  .victoriae Bوسممیله  بممه

 A. alternata ،A. franseriae، A. citriهمای   جدایمه 

 A. tenuissimaقرار داشتند. اما جدایمه   A. infectoriaو 

تممیثیری در کمماهش شممدی بیممماری در گلخانممه  نممه تنهمما 

 نداشت بلکه باعث افزایش شدی بیماری شد.

بر اساف جدول تجزیه واریانس شدی بیماری مشمخص  

داری  اخمتالف مبنمی   درصمد  6گردید که در سطح احتممال  

 (.5ها از نظر شدی بیماری وجود داشت )جدول  بی  قارو

همای شمدی    بر اساف نتایج حاصل از مقایسه میانگی 

(، LSDدار ) بیممماری بمممه روش حمممداکثر اخمممتالف مبنمممی 

کمتری  شدی بیماری ایجاد شده مربوط به کنترل با اسمتفاده  

 ،A. infectoriaبود کمه بما تیمارهمای     A. pellucidaاز 

A. franseriae  وA. alternata   داری اخمتالف مبنمی 

دی بیماری ایجاد شده مربوط به کنتمرل  نداشت و بیشتری  ش

بود که بما تممامی تیمارهمای     A. tenuissima با استفاده از

داری داشت. اما بی  کنترل بما اسمتفاده از    دیگر اختالف مبنی

A. infectoria ،A. franseriae  وA. alternata 

 بنابرای  کنترل بما اسمتفاده   داری وجود نداشت. اختالف مبنی

 هتری  نتمایج را در برداشمت و در مقایسمه   ب A. Pellucida از

 (.1ها کارآیی آن بیشتر بود )جدول  با سایر قارو

 آوری نمونه آلموده جممع   551در ای  تحقیق، از مجمور 

جدایمه قمارچی    695شده از ممزارر بمرنج اسمتان گمیالن،     

های کشمت   و برای ای  منظور از محی  جداسازی گردید

آگار استفاده شد. اسماف  -آگار و آب-دکستروززمینی،  سی 

چممون شممکل  مورفولمموژیکی همم خ وصممیای  شناسممایی،



 50 ...عامل  Bipolaris victoriaeکنترل بیولوژیکی : صفری مطلق

 هما و کنیمدیوفورها،   پرگنه، رنگ پرگنه، رنگ و اندازه کنیدی

 های عرضمی  بودن کنیدیوفور، تبداد دیواره  منفرد یا گروهی

بر اسماف  . ها و دیگر مشخ ای مورفولوژیکی بود کنیدی

 ،Bipolaris oryzae شممده بممه هممای جممدا نتممایج، قممارو

Bipolaris victoriae، Alternaria tenuissima، 

Alternaria infectoria ،Alternaria citri ،

Alternaria alternata ،Alternaria franseriae 

تبلمممق داشمممتند. در بمممی     Alternaria pellucidaو 

جدایمه از   14بما   B. victoriaeهمای قمارچی مزبمور     جدایه

درصمد( و پمس از آن    00/0فراوانی برخوردار بمود )  بیشتری 

 A. pellucidaجدایه،  65، با A. tenuissimaترتی   به

 A. alternataجدایه،  65با   A. franseriaeجدایه،  69 با

 ،A. infectoria جدایه،  64با  B. oryzae جدایه،  66با 

جدایمه قمرار داشمتند. بمرای      1بما   A. citriجدایمه و   ۵با 

عامممل بیممماری لکممه  هممای کنتممرل زیسممتی قممارو آزمممایش

کمه گونمه غالم      .victoriae Bای برنج، از گونمه   قهوه

 .عامل بیماری در استان گیالن بود، استفاده شد

هممای آزمایشممگاهی اسممتفاده شممده در ایمم     در روش

A. pellucidaکار رفتمه   های به ثرتری  قاروؤتحقیق، م

ترتیم    بودند پس از ای  دو گونه، بمه  A. alternata و

 A. franseriae ،A. tenuissima،Alternaria های گونه

infectoria وA. citri  قرارداشتند. 

هممای  کممار رفتممه در روش هممای آلترناریممای بممه  گونممه

همای   آزمایشگاهی، بیشتری  بازدارندگی را در روش متابولیمت 

ترتیم  در   پس از ای  روش، بهفرار از خود نشان دادند و 

دو روش ع اره کشت و کشت دوتایی کارآیی خمود را  

 نشان دادند.

 دوتمماییدر مطالبممای آزمایشممگاهی از روش کشممت  

 همای   از میمان جدایمه  استفاده گردیمد کمه براسماف نتمایج     

 ،A. pellucidaهممای  ترتیمم  جدایممه ممورد مطالبممه، بممه 

A. alternata، A. franseriae، A. tenuissima ،

Alternaria infectoria  وA. citri   دارای بیشتری

 .victoriae Bهمای   درصد مهار میسلیومی در مقابل جدایه

 Mohammadian (2013)بودند که ای  امر با مطالبه 

 هممای  اسمماف آن، در میممان گونممه مطابقممت داشممت کممه بممر

، A. tenuissimaترتیمم   مممورد مطالبممه آلترناریمما، بممه 

Alternaria infectoria  وA. citri دارای بیشتری  درصد 

 .بودند spp.  Bipolarisبازدارندگی در رشد میسلیومی

 
 شدت بیماری درصد بازدارندگی انسیه واریتجز -۵جدول 

Table 5. Analysis of variance of inhibition percentage of disease rating 

Source of variation df Squares of means 

Treatment 5 5.78** 

Error 12 0.060 

Coefficient of variations - 18.31 

** Significant at P<0.01 

 
 (LSD) دار معنیشدت بیماری به روش حداقل اختالف  های میانهینمقایسه  -۲جدول 

Table 6. Comparison of mean disease rating by Least Significant Difference (LSD) 

Disease rating Treatment 

6.900±0.65
a A. tenuissima 

4.493±0.58
b
 A. citri 

4.020±1.15
bc

 A. infectoria 
3.583±0.76

bc
 A. franseriae 

3.416±1.43
bc

 A. alternata 
3.083±0.48

c
 A. pellucida 

1.38 LSD 5% 
Treatments having at least one similar letter do not show a significant difference at P<0.05. 
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و  ای گلخانمه  همای  آزمایشدر ای  تحقیق بر اساف نتایج 

محاس ه درصد کاهش شدی بیماری، مشخص گردید که از 

 A. pellucidaآلترناریمای ممورد مطالبمه،     همای  گونمه میان 

 ثرتری  گونممه در کمماهش شممدی بیممماری ایجمماد شممده    ؤممم

 ترتیممم  بمممهو پمممس از آن  بمممود .victoriae B وسمممیله بمممه

 A. alternata ،A. franseriae، A. citri همای  جدایمه 
 A. tenuissimaاما جدایمه   ؛قرار داشتند A. infectoriaو 

 کمماهش شممدی بیممماری در گلخانممه    ی درتممیثیرنممه تنهمما  

نداشت بلکه باعث افزایش شمدی بیمماری شمد کمه ایم       

 Mohammadian (2013)ارزیممابی همم  بمما مطالبممه    

  همای  جدایمه اسماف تحقیمق مزبمور،     مطابقت داشت که بر

A. citri  و A. infectoria   در کاهش شدی بیمماری

 A. tenuissima بودند امما  مؤثربرنج در گلخانه  ای قهوهلکه 
 باعث افزایش شدی بیماری گردید.

در مممورد  ای گلخانممهبممی  مطالبممای کشممت دوتممایی و    

 A. franseriae و  A. pellucida،A. alternata همای  گونه
در ممورد ایم     بمه ایم  مبنمی کمه     مشماهده گردیمد  هم ستگی 

بی  میمزان درصمد بازدارنمدگی در آزمایشمگاه و      ها گونه

کاهش شدی بیماری در گلخانمه ارت ماط مسمتقی  وجمود     

 A. infectoriaو  A. citri همای  گونهاما در مورد  .داشت

 A. infectoria تیثیرکه  طوری بهای  هم ستگی وجود نداشت 
  تممیثیردر کمماهش درصممد بازدارنممدگی رشممد میسمملیومی و     

A. citri  نیمز  بیشتر بود و ایم  یافتمه   شدی بیماریدر کاهش 

 منط ق بود. Mohammadian (2013)بررسی نتایج با 

  هممای قممارو عنمموان بممه اکآلترناریمما عموممم  هممای گونممه
 

در  هما  آناگرچمه برخمی از    شموند  ممی ساپروفیت شمناخته  

؛ ,.Guo et al 2004) هستند زا بیماریبرخی از گیاهان 

Thomma, 2003 )  کنار ماهیمت   در ها قاروبرخی از ای

 ,.Sing et alدر گیاهمان انمدوفیت هسمتند )    ،زایمی  بیماری

 عامممل  عنمموان بممهآلترناریمما  هممای گونممهبرخممی از  (.2014

 که چنان، اند شدههرز مبرفی  های علفکنترل بیولوژیکی 

A. pellucida ،همای  علفعامل کنترل زیستی در  عنوان به 

 واش قاشممقتیرکمممان آبممی، سمموروف و  چممون همم همرزی  

(. نتمایج  Safari Motlagh, 2011) مبرفی شده است

، کمماهش A. pellucidaتحقیممق مزبممور نشممان داد کممه    

 همای  علمف در ارتفار، وزن خشش و وزن تر ای   داری مبنی

 وسمیله  بمه هرز ایجاد کرده و نیز شدی بیماری ایجاد شده 

 همرز بماال بمود     همای  علمف ای  گونمه از آلترناریما در ایم     

ایجماد نکمرد    داری مبنمی کمه در بمرنج خسماری     در حالی

(Safari Motlagh, 2011.) 

ثانویه متبمددی   های متابولیتمختلف آلترناریا  های گونه

کمه ممکم  اسمت در     کننمد  ممی را تولیمد   ها توکسی از جمله 

 ,.Chen et alباشمند )  ممؤثر همرز   همای  علمف بیموکنترل  

 A. alternataبرای مثال توکسی  مترشحه از (. 2005

f.sp. lycopersici  بممرای کنتممرل علممف هممرز تمماتوره

(Datura stramonium و ) ریمزی  تا (Solanum 

nigrum )کار به ( رفتAbbas et al., 1993.) عالوه به 

گیماهی   همای  ژنوتیخ گری غربالآلترناریا برای  های توکسی 

 ؛  Beresteskiy, 2008) اند رفته کار به ها بیماریمقاوم به 

Svabova and Lebeda, 2005.) 

 A. alternata همای  توکسمی   کشمی  علفخاصیت 

بمه   خمروف  تما  همرز مختلفمی مثمل سموروف و      های علفدر 

 همای  توکسی (. Qiang et al., 2010رسیده است ) اث ای

از توانمایی   هما  قمارو آلترناریا ممکم  اسمت در کنتمرل زیسمتی     

 ,Chelkowski and Viscontiبرخوردار باشمند )  خوبی

1992.) 

در مطالبه دیگری مشمخص گردیمد کمه تیممار ق لمی      

 A. alternataاز  زایمی  غیربیمماری گوجه فرنگی با استری  

ری ، تآممده از ایم  اسم    دسمت  بمه یا تیمار با یش محمرک  

ای  قارو را  زای بیماریاستری   وسیله بهعالئ  ایجاد شده 

در یمش ارزیمابی    (.Egusa et al., 2008) دادکاهش 

 عامل ممر  بافمت در علمف    عنوان به A. alternataدیگر 

هرز سن ل آبی مبرفی گردید و مشخص شد کمه ظرفیمت   

سال   های بر آلوده در مقایسه با  های بر کلروفیل در 

 (.El-Morsy, 2004) یافتکاهش 

مختلممف آلترناریمما  هممای گونممهدر مطالبممای دیگممری 

 چمون  هم  همرزی   همای  علمف عامل بیموکنترل در   عنوان به

Anoda cristata (Walker and Sciumbato, 1979،) 
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Crassia obtusifolia (Van Dyke and Trigiano, 1987 ؛

Walker and Boyette, 1985 ؛Walker and Joe, 

 ,.Eichhornia crassipes (Shabana et al( و 1982

 .اند شدهمبرفی  (1997

از آلترناریما   همایی  گونمه مطالبه دیگری نشان داد کمه  

 در کنترل زیستی حشمراتی  توانند می A. alternata ویژه به

 ,Ozinoباشمند )  مؤثر Zyginidia pullula چون ه 

  در یممش ارزیممابی دیگممر مشممخص گردیممد کممه  (.1982

A. infectoria   یش عامل بالقوه در کنترل بیولموژیکی

است و باعث مر  و میر  Ceroplastes rusciحشره 

 Shabana and) گردیدو حشرای بالغ  ها پوره، ها تخ 

Ragab, 1997.) 

، شناسممایی و ارزیممابی گممری غربممالدیگممری،  تحقیممقدر 

 Alternaria چمون  ه  هایی قارو زیستی کنترل پتانسیل

longipes ،Epicoccum nigrum ،Phomopsis sp.  و

Trichoderma atroviride  در مقابلRhizoctonia 

solani انجام شد و مشخص گردید که باالتری  بازدارندگی 

 A. longipesو  آمد دست به T. atroviride کارگیری بهبا 
 ,Lahlali and Hijri) کردثانویه تولید  های متابولیت

نشمانگر بازدارنمدگی    همچنی  فوق (. نتایج تحقیق2010

 بممهدر کشممت دوتممایی از طریممق   R. solaniدر رشممد 

 ای گلخانمه بود و در مطالبمای   A. longipes کارگیری 

باعمث کماهش    A. longipesنیز مشمخص گردیمد کمه    

 گردیممد زمینممی سممی  هممای غممدهشمماخص بیممماری روی 
(Lahlali and Hijri, 2010)   که ای  امر با نتایج ای

آلترناریا  زای غیربیماری های گونهتحقیق در مورد توانایی 

و  زا بیمماری در بازدارندگی رشد میسملیومی قمارو عاممل    

کاهش شمدی بیمماری آن در گلخانمه در انط ماق اسمت.      

در مطالبه دیگری مشخص گردید کمه توکسمی    همچنی  

باعث القای مقاومت در  A. alternata وسیله بهتولیدی 

 (.Yang et al., 2012) گردید ها شتهگیاه رز نس ت به 

 در رشمد، اسمپورزایی،   ممؤثر دو عامل کلیدی  pHدما و 

 فرار و غیرفمرار، رقابمت   های متابولیتتوانایی ساپروفیتی، تولید 

 خمار  سملولی   همای  آنمزی  برای غذا، مایکوپارازیتیس  و تولید 

 ,.Kredics et al) هسمتند  هما  قمارو دیمواره   کننده متالشی

که پارامترهای محیطی غیرزنده  است اث ای شده (.2003

ننممد نممور خمماک، دمممای خمماک و پتانسممیل آب و نیممز   ما

گیماهی، تنمور و    های گونهپارامترهای محیطی زنده مانند 

فبالیت میکروبی خاک نیمز عمالوه بمر فاکتورهمای دیگمر      

مانند روش و زممان اسمتفاده ممکم  اسمت روی کمارآیی      

 تمیثیر قمارچی آنتاگونیسمت    همای  جدایهکنترل بیولوژیش 

  مممؤثردرجممه  (.Akrami et al., 2011د )نممبگذار

 و  بیوتیمش  آنتمی بودن بر اسماف ماهیمت، کیفیمت، میمزان     

 ،هما  آنتاگونیست وسیله به شده ترشح مهارکنندهمیزان مواد 

؛ Dennis and Webster, 1971c) متفماوی اسمت  

Skidmore and Dickinson, 1976 رو ایم  (. از 

روی درجمه فبالیمت آنتاگونیسمتی     تواننمد  ممی ای  عوامل 

بگذارنممد و یکممی از  تممیثیرمختلممف آلترناریمما  هممای گونممه

در شرای   A. tenuissimaمانند  هایی گونه کهدالیلی 

آزمایشگاهی در بازدارندگی رشد میسلیومی قارو عاممل  

بود امما در کماهش شمدی     مؤثربرنج  ای قهوهبیماری لکه 

هممی    دلیمل  به تواند می ی نداشتتیثیربیماری در گلخانه 

 همای  قاروعوامل محیطی مختلف بر فبالیت بیولوژیکی  تیثیر

 آنتاگونیست باشد.

نممور مایممه تلقممیح و غلظممت آن نیممز در فبالیممت  همچنممی 

 .Verma et al کمه  چنمان است،  مؤثر ها قاروآنتاگونیستی 

 Trichodermaاز  همایی  گونهگزارش نمودند که ( 2007)

کمه بمه شمرای      بمرده شموند   کاربه  اسپور صوری بهوقتی 

ترنمد تما   مؤثرناسازگار محیطی در مزرعه مقاومنمد، بسمیار   

میسملیومی و کالمیدوسمپور    همای  فرم صوری بهزمانی که 

در تحقیق  .عنوان پروپاگول )زادمایه( به کار برده شوند به

 کمار  بمه  همای  قمارو حاضر ه  افزایش غلظمت اسمپورهای   

الیمت  آنتاگونیستی ممک  است در فب های بررسیرفته در 

 باشد. مؤثر ها آنبیولوژیکی 

Balkeman and Fokkema (1982 ) در تحقیمق 

هموایی   همای  بخمش خود به ای  نتیجه رسیدند که سمطوح  

 فیمت  اپمی  همای  میکروارگانیسم  برای  زیستگاهیگیاهان، 

 هما  پماتوژن قادرند رشد  ها آنکه بسیاری از  کند میفراه  
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تحقیمق   همای  یافتمه قرار دهند که ای  امر بما   تیثیررا تحت 

 حاضر سازگار است.

 آلترناریما در کنتمرل بیمماری    های گونهکارآیی همچنی  

 وسمیله  بمه فوزاریومی خوشه گندم در مطالبمه انجمام شمده    

Musyimi et al. (2012 )   ثابت شده که با نتایج ایم

ای  محققان به ای  نتیجه رسیدند که  تحقیق مطابقت دارد.

مختلف آلترناریا در مقابل قمارو   های گونهاز  هایی جدایه

 Fusariumعامل بیماری سوختگی خوشه گندم یبنی 

graminearum  خممواص آنتاگونیسممتی از خممود نشممان

 .دهند می

 

 گیری نتیجه

 ای گلخانمه نتایج ای  تحقیق در دو بخمش آزمایشمگاهی و   

تری  گونمه  ممؤثر  A. pellucidaکمه   بمود نشانگر ای  مطل  

 ای قهموه   لکمه بیماری عامل  قارو بیولوژیکیآلترناریا در کنترل 

و  A. alternata همای  جدایمه  ترتی  بهو پس از آن  بودبرنج 
A. franseriae  گرفتندقرار. 

 همای  گونهمانند  هایی قارومطالبه حاضر نشان داد که 

مختلف آلترناریا در فلور ط یبی گیاه بمرنج وجمود دارنمد    

برای کنترل بیولوژیکی قمارو عاممل    ای بالقوهکه خواص 

. شناسایی دهند میبرنج از خود نشان  ای قهوهبیماری لکه 

 در سطوح مختلف آزمایشمگاهی،  ها آنو مطالبه  ها قاروای  

 همای  روشنویمدبخش یمافت     تواند می ای مزرعهو  ای گلخانه

 باشد. برنج ای قهوهجدیدی در مدیریت بیماری لکه 

 

 گزاری سپاس
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Abstract 

The rice brown spot disease caused by Bipolaris spp., is one of the most important 

diseases in Iran and in the world. In this research, 135 fungal isolates were isolated from 

256 collected samples in Guilan province fields. Identification was made based on 

morphological characteristics of fungi. According to the results, the fungal isolates 

belonged to: Bipolaris oryzae, Bipolaris victoriae, Alternaria tenuissima, Alternaria 

infectoria, Alternaria citri, Alternaria alternata, Alternaria franseriae and Alternaria 

pellucida. The pathogenicity test revealed that all isolates of B. victoriae were 

pathogenic. In the laboratory, we used various methods such as dual culture, inhibition of 

B. victoriae growth by culture filtrate, dual culture of the studied antagonistic fungi and 

B. victoriae by slide culture method and effect of volatile metabolites on inhibition of 

growth of this fungus. Based on the results, A. pellucida, A. alternata, A. franseriae, A. 

tenuissima, A. infectoria and A. citri had the highest percentage of mycelial growth 

inhibition of B. victoriae, respectively. In greenhouse studies, these fungi were inoculated 

on rice. All of the isolates, except A. tenuissima, effectively reduced disease rating of B. 

victoriae, and A. pellucida with 38.76% reduction in disease rating was the most 

effective antagonist in greenhouse studies. The results showed that there are avirulent 

isolates of Alternaria spp. that can be introduced as potential antagonists to control 

brown spot disease of rice. 
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