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 مقدمه -3
از . اهمیت اقتصادی برنج به عنوان دومین محصول استراتژیك کشور بر کسی پوشیده نیست

بیماری سیاهك دروغی برنج ناشی از . باشند میزا  های بیماری زای برنج، قارچ ترین عوامل خسارت مهم

به طور مستقیم عملکرد و کیفیت محصول برنج را تحت تأثیر قرار  Ustilaginoidea virensقارچ 

گردد، اما  بندی می طبقه 1اهمیت های کم که این بیماری، در گروه بیماری با وجود این. دهد می

این بیماری چند . شود موجب افزایش شدت بیماری میهوایی و میزان نیتروژن خاک    و  تغییرات آب

های گیالن و مازندران مشاهده شده است و در بعضی از مزارع  سالی است که در مزارع برنج استان

چند سطح آلودگی باال  هر. گردد استان گیالن با ایجاد آلودگی شدید سبب خسارت به محصول می

بروز  ی سابقه به خصوصتان گیالن طی چند سال اخیر، نیست، اما گسترش آلودگی در مزارع برنج اس

عامل بیماری در  ی پتانسیل بالقوه ی دهنده انزلی نشان آلودگی شدید در شرایط مساعد در آبکنار بندر

همچنین قارچ عامل بیماری توکسینی به . باشد ایجاد اپیدمی و خسارت سنگین به محصول برنج می

نماید که به دلیل سمیت باال سالمت انسان و  برنج تولید می ی آلوده های در دانه 2نام اوستیالتوکسین

تولید بذر  های زمیناین بیماری در . نماید آلوده را تهدید می کننده از بذرهای ر پستانداران تغذیهدیگ

محصول اختصاص دارند نیز مشاهده گردیده  شده و پر شده و مادری که به کشت ارقام اصالح گواهی

های گیالن و مازندران یا دیگر  به سایر مناطق استان هاجه به نقل و انتقال این گونه بذرتو با. است

محصول به منظور نیل به خودکفایی  کید بر گسترش کشت ارقام پراخیز و همچنین ت های برنج استان

ه به بومی از طرف دیگر با توج. باشد ناپذیر می در تولید برنج، لزوم توجه بیشتر به این بیماری اجتناب

نوظهور بودن آن برای مزارع برنج  شمال کشور و تصور کم  انبودن عامل بیماری در منطقه و تقریب

به همین . های مختلف نیز بسیار اندک بوده است اهمیت بودن آن، تحقیق در خصوص آن از جنبه

گسترش جامع در خصوص این بیماری به منظور افزایش و  اآوری و نشر اطالعات نسبت جهت جمع

 .باشد سان ضروری میبرداران، مروجان و کارشنا بهره ی ها در حوزه آگاهی

 

 تاريخچه، انتشار و اهميت اقتصادي بيماري -2
3از تیرونلویلی 1878بار توسط کوک در سال   بیماری سیاهك دروغی برنج اولین

در ایالت  

ر در اکثر نواحی اصلی کشت ضااین بیماری در حال ح  .(Cooke, 1878) هند گزارش شد 4نادو تامیل

 تاریکا، جمهوری دومنیکن، پاناما،ایتالیا، استرالیا، کاس، گرمسیری آسیا  نواحی  در  و  جهان در   برنج

                                                 

1- Minor Diseases 

2- Ustilatoxin 

3- Tirunelveli 

4- Tamil Nadu 
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نادو هند و  اپیدمی سیاهك دروغی از ایالت تامیل. مکزیك، آمریکای جنوبی و امریکا وجود دارد

 ,Ou) سریالنکا، برمه، پرو و چین گزارش شده است کشورهای دیگر از قبیل ژاپن، فیلیپین، میانمار،

 ,Ou) است مطرح بوده اهمیت های متمادی به عنوان یك بیماری کم طی سالاین بیماری (. 1985

روند (. Cartwright et al., 1999) تمام مناطق تولید برنج وجود داردر در ضحال حا، اما در (1972

 ,Webster & Gunnell) شود برنج در جهان دیده می در سرتاسر نواحی تولیدآن افزایش اهمیت 

1992; Zhou et al., 2008)های شیمیایی، به  زیاد از کود ی توان به استفاده ، که دلیل این امر را می

هوایی  و   محصول در مقیاس وسیع و تغییرات آب های هیبرید پر خصوص کود نیتروژن، کشت واریته

در ابتدای ظهور سیاهك دروغی در چین، بیماری به  1951 ی دهه در (.Lu et al., 2009) نسبت داد

 باهای برنج  های واریته بیماری در خوشه و سنبلچه ی طور جدی مطرح نبود و به خاطر وقوع پراکنده

اما از . کردند معرفی می  Bumper diseaseعملکرد باال، کشاورزان چینی این بیماری را تحت عنوان 

ع، پاکوتاه با عملکرد باال در مقیاس وسی ارقامش استفاده از کود نیتروژنه و کشت با افزای 1981 ی دهه

دانه در نواحی اصلی کشت برنج در چین  ی کننده های تخریب سیاهك دروغی برنج به یکی از بیماری

در سال (. Deng, 1989) تبدیل شده است 2هست یانگ ی رودخانه ی و حاشیه 1جمله استان یونان از

 به شدت خسارت دید U. virensلید برنج در نواحی شمالی ژاپن به وسیله آلودگی با تو 1988

(Yaegashi et al., 1989 .)گزارش شد و  از دلتای نیل 1997غی برنج در سال روبیماری سیاهك د

 ی ایاالت متحده در (.Atia, 2003) پیوندد از آن زمان به بعد این بیماری هر ساله در مصر به وقوع می

گزارش شد و از آن زمان تاکنون  1916در سال  3ریکا بیماری سیاهك دروغی برنج از لوئیزیاناام

 15-1میزان خسارت این بیماری در لوئیزیانا  1997در سال  .بیماری به صورت پراکنده رخ داده است

لت ترین ایا که بزرگ 4زاسظهور این بیماری در آرکان(. Rush et al., 2000) درصد گزارش گردید

 ;Cartwright et al., 1998) ثبت شد 1997بار در سال  برنج در امریکا است، اولین ی تولیدکننده

Rush et al., 2000.) 

 5آلوده به اسپوربال ی به صورت تبدیل شدن دانه در خوشه برنج به قارچ عامل بیماری،آلودگی 

اسپور به جای دانه  ی ن تودهجایگزین شد .(Ou, 1972) باشد می( توپ سیاهك دروغی) مایل به سبز

(. Webster & Gunnell, 1992) گذارد برنج روی عملکرد محصول و کیفیت دانه اثر می ی در خوشه

U. virens های  سنبلچه ی دهی برنج را آلوده کرده و از باروری گل و توسعه خوشه ی طی مرحله

باط مستقیم با خسارت محصول شود که ارت دانه می مجاور جلوگیری نموده و موجب کاهش وزن هزار

 خسارت در عملکرد  (. Ou, 1985) گردد می  بیشتر از بخش باالیی آلوده  تر خوشه بخش پایین . دارد

                                                 

1- Yunnan        2- Yangtze 

3- Louisiana       4- Arkansas 

5- Sporaball 
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 دهد ها رخ می های مجاور اسپوربال کاهش وزن دانه و ناباروری سنبلچه، 1دانه از طریق افزایش پوکی

(Hashioka, 1971.) 

هایی که  ، ولی در سال(درصد 11-1) موالً پایین استآلودگی به سیاهك دروغی برنج مع

درصد  4/75-3/51رسد که باعث پوکی در  درصد می 61-51باشد میزان آلودگی به  آلودگی شدید می

 عالوه بر پوک شدن دانه و کاهش وزن هزار(. Li et al., 1986) گردد های موجود در خوشه می دانه

میزان این کاهش از . گردد آلوده می هایزنی بذر ش درصد جوانهقارچ عامل بیماری منجر به کاه ،دانه 

در هند گزارش شد که (. Hu, 1985; Baruah et al., 1992)درصد گزارش شده است  35تا  3

 خسارت میزان و های موجود در خوشه گردیده تشکیل اسپوربال در هر خوشه منجر به عقیمی دانه

خسارت عملکرد در (.  Verma, 1978 &Agarwal) شد زده تخمین درصد 75 تا 7 از محصول

، که میزان آن به شدت بوددرصد متغیر  49تا  2/1آن از  ی های هند متفاوت بوده و دامنه ایالت

های  در هند در سال(. Dodan & Singh, 1996)شت کشت شده بستگی دا ی بیماری و نوع واریته

درصد  46/25و  94/18به میزان  به ترتیب 2مترین وقوع بیماری در ایالت بوگدا بیش 2111و  2111

متغیر بوده و میانگین درصد  77تا  65زده از  های سیاهك زنی بذر در نمونه درصد جوانه. ثبت شد

( درصد 21/92) های سالم تر از نمونه درصد کم 45/21که  بود، درصد 4/72زنی در بذور آلوده  جوانه

تحت تأثیر بیماری قرار گرفته و به ترتیب نسبت به چه نیز  چه و ریشه همچنین طول ساقه. دبو

 .(Sanghera et al., 2012) درصد کاهش داشتند 65/22و  53/32سالم  ی نمونه

طول و وزن تر و خشك کاهش  منجر به چه ریشه و چه این بیماری روی رشد ساقه اثر 

وارده به عملکرد  عالوه بر خسارت (.Hedge & Anahosur, 2000)گردد  می چه چه و ساقه ریشه

. شود محصول، سیاهك دروغی با تشکیل اسپوربال در خوشه منجر به کاهش کیفیت برنج نیز می

به . کند در مراحل فرآوری برنج مشکل ایجاد می شلتوکهای بزرگ در  وجود تعداد زیادی از اسپوربال

همچنین این . ا شوندسالم جد هایها باید از بذر کنی اسپوربال ای که قبل از فرآیند پوست گونه

کشورهای وارد کننده، برنج آلوده به اسپوربال را به . کند بیماری در صادرات برنج نیز مشکل ایجاد می

 (.Cartwright & Lee, 2001) گردانند کننده باز می کشور صادر

سرای  از روستای اطاق 1376مرداد  22بار در  در ایران بیماری سیاهك دروغی برنج برای اولین

شرقی واقع در شهرستان بابل روی ارقام نعمت، ندا و خزر مشاهده گردید و عامل آن   هستان بندپید

سپس این بیماری در . های بیماری و خصوصیات مرفولوژیك آن تشخیص داده شد با توجه به نشانه

 گیالن استان در (. 1377ایزدیار و همکاران، )شد  مشاهده   شهرستان آمل نیز در مزارع  1377سال 

                                                 

1- Chaffiness 

2- Budgam 
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شهرستان مزارع  از 1383 دهکایی در سال توسط پاداشتبار  برای اولینسیاهك دروغی برنج بیماری 

 پورعبداهللعالوه در همین سال ه ب (.1389دهکایی،  پاداشت) شد آوری و شناسایی سرا جمع صومعه

و  محله شیخ مرکز خدمات ی نیز از روستای خمسر از حوزه (1385مالسرایی،  پورعبداهلل و محمدی)

آلودگی در  1384در سال . کردندگزارش این بیماری را انزلی نیز  بندر روستای آبکنار همچنین از

همچنین عالوه بر روستای خمسر و آبکنار در تعداد  مشاهده شد و سال قبل مجدداً ی مزارع آلوده

پورعبداهلل و ) شاگرد نیز آلودگی مشاهده گردید و لیف درویشان، چمثقال کمی از مزارع سیاه

انزلی، بیجارکنار  آبکنار بندر)عالوه بر مناطق قبلی آلوده  1389در سال  (.1385مالسرایی،  محمدی

سرا و  سرا، نرگستان صومعه سرا، گاوکده صومعه رشت، کفترود رشت، کشلوزان رشت، لیفشاگرد صومعه

گیگلو   نوربخش)ی شناسایی شد جدید آلودگ ی کنار فومن به عنوان منطقه ، راسته(سرا نوخاله صومعه

انزلی یك بیماری بومی تلقی  بندر توان در بیماری سیاهك دروغی برنج را می(. 1391و همکاران، 

تاکنون هر ساله سیاهك دروغی در مزارع برنج  1383نمود، زیرا از زمان ظهور بیماری در سال 

 .تاالب انزلی مشاهده شده است ی مناطق حاشیه

عدد  14/1کنار فومن به طور متوسط  ماری سیاهك دروغی برنج در راستهمیزان آلودگی بی

میزان آلودگی  .آلوده تعیین شد ی اسپوربال در هر خوشه 3آلوده در هر مترمربع، با میانگین  ی خوشه

 آلوده در هر متر ی عدد پنجه 16/1به طور متوسط  1389این بیماری در آبکنار بندرانزلی در سال 

آلوده  ی میانگین تعداد پنجه 1391در سال  آلوده و ی اسپوربال در هر خوشه 67/4گین مربع، با میان

مناطق آلوده  ی در همه. مربع بود عدد در متر 55/1و میانگین تعداد اسپوربال  84/1در این منطقه 

. ، رقم خزر دارای آلودگی به این قارچ بوده است1391و  1389های انجام شده در سال  طی بازدید

در  1391در سال . اند رقام درفك و کادوس و رقم محلی هاشمی نیز به میزان کم آلودگی داشتها

 عدد در متر 31/41و میانگین تعداد اسپوربال  27/11آلوده  ی آبکنار بندرانزلی میانگین تعداد پنجه

افزایش ای  به طور قابل مالحظه 91و  89در مقایسه با سال  91میزان آلودگی در سال . مربع بود

در . بیماری نسبت داد ی توان به شرایط آب و هوایی مساعد برای توسعه یافته که دلیل این امر را می

مربع برای  عدد در متر 33/16و  67/9به ترتیب  1392ها در سال  که میزان این شاخص حالی

 .ه و میانگین تعداد اسپوربال بودآلود ی میانگین تعداد پنجه

 ی بیماری سیاهك دروغی برنج در سایر مناطق آلوده ی ده برای توسعهگزارش ش شرایط مساعد

تاالب انزلی نیز وجود  ی دنیا، در کانون آلودگی این بیماری در استان گیالن یعنی مناطق حاشیه

خیز، مصرف کود زیاد، میکروکلیمای مناسب و کشت رقم دیررس خزر همگی  خاک حاصل. دارد

 .گسترش بیماری مؤثر هستندو  شدت در بروز، عواملی هستند که
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این بیماری عالوه بر کاهش کیفیت و کمیت محصول برنج با تولید میکوتوکسین 

تقسیم سلولی در حیوانات و گیاهان است، روی سالمت انسان و  ی اوستیالتوکسین که بازدارنده

 وجود بایست، اما چه این بیماری به طور معمول روی عملکرد اثرگذار ن اگر. گذارد حیوانات اثر می

سلولی در گیاهان و  ی و تشکیل دیوارهمیکروتوبول  ی بازدارندهیك ، که اوستیالتوکسین توکسین

عالوه بر نقش  (.Koiso et al.,1994)رود  به شمار می تر از آن مهم کیفیت ی لهامس حیوانات است،

، بافت (Miyazaki et al., 2009; Li et al., 1995)خنثی کردن شدید توبولین در پستانداران 

 Nakamura)باشد  های مثانه در موش نیز از عوارض توکسین این قارچ می مردگی کبد، کلیه و بافت

& Izumyama, 1992 .) از پنج اوستیالتوکسین شناسایی شده(A, B, C, D, E) نوع ،A  وB 

سلیوم قارچ جداسازی باشند، که از کالمیدوسپور و می های سیاهك می های غالب در اسپوربال توکسین

اوستیالتوکسین تولید شده توسط قارچ عامل بیماری سیاهك دروغی (. Shan et al., 2012)اند  شده

اهمیت بیماری را به طور  ،از جمله چین، هند، برمه و ژاپن برنج ی در اغلب کشورهای تولید کننده

 (.Wang et al., 2008; Ashizawa et al., 2010)دهد  داری افزایش می معنی

 

 عاليم بيماري -1

های آلوده  دانه. شود سیاه اسپور جایگزین می ی در این بیماری همه یا بخشی از دانه با توده

سفید رنگ بروز کرده و بعد به شکل مخملی، نرم و پوشیده از اسپورهای  ی ابتدا به صورت یك توده

این  ی یابند که اندازه تغییر رنگ میزرد نارنجی تبدیل شده و پس از بلوغ به رنگ سبز تیره تا سیاه 

 ی الیه سهها دارای  اسپوربال(. 1شکل )نرمال است  ی ها بیش از دو برابر قطر دانه توده یا  اسپوربال

. دنشو رشدی مختلف تشکیل می ی باشند که هر کدام در یك مرحله اسپور می ی تولیدکننده

اسپورها در فرآیند تشکیل بعدی نارنجی  .شع استهای متشع ترین الیه مایل به زرد با میسلیوم داخلی

خارجی نیز سبز و شامل  ی الیه. استمیسلیوم و اسپورها  ی این الیه در بردارنده .شوند میرنگ 

در (. Webster & Gunnel, 1992) باشد میسلیوم می ی اسپورهای بالغ همراه با قطعات باقیمانده

ها اکثراً  پوک شده و اسپوربال( اسپوربال)ور بذر آلوده شده های مجا های آلوده به این قارچ دانه خوشه

 (.2شکل )شوند  در بخش پایینی خوشه مشاهده می
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های  اسپوربال: الف. برنج توسط قارچ عامل بیماری سیاهك دروغی برنج ی تشکیل اسپوربال روی خوشه –3شکل

 (اصلی)تیره های بالغ  اسپوربال: ، ب(اصلی)جوان نارنجی 

 

 

 

 

 

های  اثر تشکیل اسپوربال در خوشه بر پوک شدن دانه –0شکل

 (اصلی)مجاور 

 

 

 

 شناسی عامل بيماري و ريخت بندي رده -4
این گونه . شود ایجاد می Ustilaginoidea virensبیماری سیاهك دروغی برنج توسط قارچ 

. باشد می Ascomycota ی شاخه و Hypocereales ی راسته، Ustilaginoideae ی قبیله متعلق به

های  ها است که گراس از آسکومیست ای مجموعه فرم غیرجنسی Ustilaginoideae ی قبیله

گونه  16از   Ustilaginoideaفرم غیرجنسی .(Bischoff et al., 2004) دنکن گرمسیری را آلوده می

گرمسیری و  نواحی نیمه های ها گراس این گونه ی همه .(Wang & Bai, 1997) تشکیل شده است

بوده، که عامل  .U. virens (Cooke) Takahتیپیك این جنس  ی گونه. کنند گرمسیری را آلوده می

 . (Bischoff et al., 2004) باشد اصلی سیاهك دروغی برنج می

بیرونی  ی الیه. شود میپوشیده  U. virensکنیدی  ی برنج آلوده به طور کامل توسط توده ی  دانه

 ها ظاهراً شبیه قبیل کنیدیاین   .(الف -3شکل ) مخملی است سطح   با  پودری  های کنیدی  شامل

 ب

 

 الف
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اغلب به اشتباه به عنوان یك گونه از دو  و باشند می Ustilaginaceaeتلیوسپور سیاهك در خانواده 

های  یکی از تفاوت(. Kim & Park, 2007) اند شناسایی شده Tilletiaیا  Ustilagoجنس 

مشخصات  Ustilaginaceaeو تلیوسپورهای سیاهك خانواده  U. virensفولوژیکی بین کنیدی مور

 ها مات است غالف بیرونی دارند و خار آن Tilletia indicaتلیوسپورهای . سطح اسپور است

(Roberson & Luttrell, 1987 .)های کنیدی U. virens  ،گرد تا بیضی توسط میکروسکوپ نوری

گاهی اوقات در وضوح نسبتاً پایین . باشند میمیکرون  5-3 آن قطر ی و دامنهدار  لبا سطح زگیشکل 

 .(ب -3شکل) دار هستند هم زگیل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنج احاطه شده با  ی دانه: الف. U. virensکنیدی  شناسی ریختعالیم بیماری سیاهك دروغی و  –1شکل

 (اصلی)توسط میکروسکوپ نوری  U. virensهای  نیدیک: ب ، (اصلی)با ظاهری مخملی  U. virensاسپورهای 

 

زنی  انزلی در گیالن نشان داد که جوانه آوری شده از آبکنار بندر های جمع بررسی نمونه

درصد بیشتر از  7/8های نارنجی به طور متوسط  جوان از اسپوربال( کالمیدوسپورهای)اسپورهای 

کالمیدوسپورهایی که روی اسپوربال به طور . ره بودتی  از اسپوربال( کالمیدوسپور)اسپورهای بالغ 

 5-3×4-7ها  آن ی دار، تیره و اندازه شوند، زگیل های کوچك تشکیل می جانبی روی استریگما

تندش نازکی  ی تولید لولهکالمیدوسپورها از یك تا چند محل جوانه زده و . باشند میکرومتر می

شود  ی کوچك، به رنگ روشن و گرد تا بیضی ایجاد میکنید 3تا  1ها  نمایند که در انتهای آن می

 (.1391گیگلو،  نوربخش( )4شکل )

 Claviceps virens (Cke.) Sakuraiتحت عنوان  1ساکورایفرم جنسی این قارچ توسط 

را برای  Claviceps oryzae-sativaeنام ( Hashioka, 1971) هاشیوکا(. Ou, 1985)شد معرفی 

 واحد بزرگ مبتنی بر آنالیز فیلوژنتیك زیر  های بررسی  .گرفت در نظر  رچ قا  این  جنسی ی  مرحله

                                                 

1- Sakurai 

 ب الف
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rRNA  نشان داد که فرم غیرجنسیUstilasginoidea  از جنسClaviceps متمایز است (Biscoff 

et al., 2004 .)ی گونه U. virens  خویشاوندی نزدیکی با جنسClaviceps  نداشته و فرم جنسی آن

 & Tanaka) منتقل شود Calvicepitaceae ی به جنس دیگری از خانواده  Clavicepsبایستی از 

Tanaka, 2008 .)اخیراً تاناکا و همکاران (Tanaka et al., 2008 )ی پیشنهاد کردند که مرحله 

شناسی  و زیست شناسی تغییر داده شود، زیرا ریخت Villosiclava virensباید به  U. virensجنسی 

نسبت به  .Villosiclava sppبه  یرچ عامل سیاهك دروغی ارتباط نزدیکترجنسی قا ی مرحله

Claviceps spp. دارد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تشکیل کالمیدوسپور به صورت جانبی روی استریگماهای : الف. U. virensکالمیدوسپورهای قارچ  –9شکل

عدد کنیدی کوچك گرد تا بیضی  3تا  1زنی و تشکیل  های جوانه زنی کالمیدوسپور در محیط جوانه: کوچك، ب

 (1391گیگلو،  نوربخش)شکل و به رنگ روشن 

 

گردند  دهی مشاهده می خوشه ی برنج در مرحله ی های آلوده روی دانه U. virens 1های سختینه

(Yu et al., 1984 .) ای  ها سخت، قهوه سختینه. شود سختینه تشکیل می 5تا  1روی هر اسپوربال

مانند، نعل اسبی تا نامعین در شکل، به طرف داخل مقعر و به طرف بخش بیرونی  تیره، چماقی، کلیه

 ی دوره. متر است میلی 1-5ها  متر و ضخامت آن میلی 3-11×1-5ها  آن ی محدب هستند و اندازه

 (.Singh & Dube, 1976)ماه گزارش شده است  ششسختینه  2خواب

(. Yu et al., 1984)باشد  درصد می 81تا  61 ها تحت شرایط مزرعه زنی سختینه جوانه ی دامنه

 311تقریباً  که محتوی دوش میفالسکی شکل تولید  3پریتس ،در مزرعه زمستانگذارن ی سختینهاز 

 221-181×4 به ابعاد ای کره یك آپاندیج رأس نیم دارای ها آسك. باشد می آسك سیلندری شکل

 میکرومتر  121-181×5/1-1 ی  به اندازه یآسکوسپور نخی شکل، شفاف، تك سلول هشت ،میکرومتر

                                                 

1- Sclerotia 

2- Dormancy period 

3- Perithecia 

 ب الف
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-5/1آسکوسپورها را  ابعاد ( Hashioka et al., 1951) هاشیوکا و همکاران(. Ou, 1985)هستند 

 .گزارش کردندمیکرومتر  81-51×5/1

 

 زندگی عامل بيماري ي چرخه -5
کند  رانی میگذ در نواحی معتدل قارچ عامل بیماری به صورت سختینه و کالمیدوسپور زمستان

(Ou, 1985 .) قارچU. virens توانند روی بذور و در خاک برای  بوده و اسپورها می 2و بذرزاد 1خاکزاد

گذرانی تولید  ها بعد از زمستان سختینه(. TeBeest et al., 2010)دوام داشته باشند چندین سال 

آلودگی  .هستند ها پریتسیوم متشکل از دار با سرهای کروی کرده که سرهای استروما پایه 3استرومای

آلودگی ثانویه نیز  .شود ها آغاز می اولیه عمدتاً توسط آسکوسپورهای تولید شده از این پریتسیوم

 .(Ou, 1985)شود  های قارچ ایجاد می توسط کالمیدوسپورهای تولید شده روی اسپوربال
گلدهی  ی در مراحل اولیه آننوعی از . گردد این قارچ به دو طریق منجر به آلودگی در برنج می

از بین  شده واسپور مدفون  ی و سرانجام در توده گیرد مورد حمله قرار می تخمدانکه دهد،  رخ می

در  .دهد که دانه رسیده است رخ می نوع دوم وقتی. دنمان اجزای گل سالم باقی می اما سایر ودر می

 حاصل و بر اثر فشار هشد طوبت متورم ربا جذب  انباشته شده، 4ها اسپورها روی پوشینه این حالت

قارچ با اندوسپرم تماس حاصل نموده و رشد آن به سرعت  در نهایت. ندشو از هم جدا می 6آ هلو پا 5لما

پس از ظهور اسپوربال  .گردد توسط قارچ احاطه میدانه در تمام دانه جایگزین شده و و  یابد می ادامه

. کنند شده روی آن نقش مهمی در آلودگی ثانویه ایفا می قارچ روی خوشه، کالمیدوسپورهای تشکیل

نویه تولید کرده که اهای ث د در خاک نیز ممکن است جوانه بزنند و کنیدیوکالمیدوسپورهای موج

 (.Ou, 1985) تواند توسط باد و باران پراکنده شوند می

راحتی  ای چسبناک به یابند، لیکن به دلیل وجود ماده کالمیدوسپورها از طریق هوا انتقال می 

دهی برنج  بیشترین تعداد اسپورها در هنگام خوشه. جدا شوند (اسپوربال) های اسپور توانند از توپ نمی

بیشترین . دهد تعداد اسپورهای شکار شده را کاهش میبارندگی  (.Ou, 1985) در هوا وجود دارند

 11روزانه، در ساعت  ی دورهك در یدر یك روز با میزان خشکی معمولی شمارش شده تعداد اسپور 

تخمین زده  328211هوا مکعب   متر یكدر  باالترین تعداد اسپور شمارش شده .مشاهده شد شب

 (.Sreeramulu & Vittal, 1966)شد 

 

                                                 

1- Soilborne       2- Seedborne 

3- Stroma        4- Glums 

5- Lemma        6- Palea 
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 بيماري( اپيدمی)گيري  همه -6
اهمیت برنج مطرح بوده و به  های متمادی به عنوان بیماری کم بیماری سیاهك دروغی طی سال

رت پراکنده در مناطق مختلف کشت برنج در سراسر جهان منجر به ایجاد خسارت غیرقابل توجه صو

افزایش بارندگی در )گذشته تغییرات آب و هوایی در مناطق کشت برنج  ی اما در دهه. شد می

های هیبرید پاکوتاه پرمحصول حساس به  ، کشت واریته(گلدهی و افزایش رطوبت نسبی ی مرحله

فزایش مصرف کودهای شیمیایی به ویژه کود نیتروژن به منظور افزایش عملکرد محصول بیماری و ا

اهمیت به یك بیماری مهم تبدیل گردد و موجب خسارت اقتصادی  باعث شده تا بیماری از حالت کم

های  یکی از بیماریای که هم اکنون سیاهك دروغی برنج به عنوان  دار به محصول شود، به گونه معنی

 .شود در جهان محسوب میدانه در نواحی اصلی کشت برنج  ی کننده تخریب

که این  با وجود این. کند های مدیریت بیماری کمك می آگاهی از اپیدمیولوژی قارچ به استراتژی

مورد مطالعه قرار ( Yoshino & Yamamoto, 1952) توسط محققین ژاپنی 1951 ی بیماری از دهه

درک اپیدمی این بیماری صورت گرفته است، زیرا این  ی در زمینهگرفته است، اما پیشرفت اندکی 

 کند های برنج خسارت وارد می به دانه و گذرانی کرده پایدار در خاک زمستانصورت به  بیمارگر

(Chen et al., 1995; Sonoda et al., 1997 .)اپیدمیولوژی  ی های کلیدی مختلفی در زمینه الؤس

باشد، که  در مزرعه می بیمارگرآلودگی و دینامیك جمعیت  ی ل پروسهشود که شام بیماری مطرح می

درصد و  91تر از رطوبت نسبی باال(. Zhou et al., 2008) ها وجود ندارد هنوز پاسخ روشنی برای آن

 (Sugha et al., 1992) ، بارندگی(Yashoda et al., 2000)گراد  سانتی ی درجه 31تا  25دمای بین 

 ی توسعه موجب افزایشرشد برنج  ی در طول دوره( Shim et al., 2001)وشنایی ر ی و کاهش دوره

نادو هند و کشورهای دیگر از قبیل ژاپن،  اپیدمی سیاهك دروغی از ایالت تامیل. شود بیماری می

بیماری  1999در سال (. Ou, 1985) فیلیپین، میانمار، سریالنکا، برمه، پرو و چین گزارش شده است

 ,.Cartwright et al) مشاهده شدامریکا  سی در تمامی نواحی کشت برنج ایالت آرکانزاسیاهك دروغ

 ,.Brooks et al)در این ایاالت گردید   منجر به وقوع اپیدمی 2119و  2118های  و در سال( 1999

2010; Ginn & Cartwright, 2009.)  

های  در مقایسه با سال 91سال  انزلی در آبکنار بندر ی در استان گیالن شدت بیماری در منطقه

توان به شرایط آب و  ای افزایش یافته که دلیل این امر را می به طور قابل مالحظه 92و  91، 89

برنج طی  ی درصد شکم و ظهور خوشه 51 ی مرحله. بیماری نسبت داد ی هوایی مساعد برای توسعه

میانگین  1391اشناسی در فصل زراعی طبق نمودارهای هو. مصادف با ماه تیر بود 92 تا 89های  سال

 1392و  1391های  تر از سال حداکثر و حداقل دما و به ویژه میانگین ساعات آفتابی در ماه تیر کم

 های از سال  بیشتر  1391  همچنین میانگین حداقل و حداکثر رطوبت و مجموع بارندگی سال . بود
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و پایداری زمانی بیشتر  1391اعدتر در سال بود، بنابراین حضور شرایط مس 1392و  1391، 1389

 (.7و  6، 5شکل )آن منجر به بروز بیشتر بیماری در این سال شده است 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1389نمودار میانگین حداقل و حداکثر درجه حرارت و میانگین ساعات آفتابی در طول فصل زراعی سال  -5شکل

 انزلی  در شهرستان بندر 1392تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در شهرستان  1392تا  1389رطوبت در طول فصل زراعی سال  حداکثرو  نمودار میانگین حداقل -5شکل

 انزلی بندر
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در شهرستان  1392تا  1389در طول فصل زراعی سال ( متر بر حسب میلی)نمودار مجموع بارندگی  -3شکل

 انزلی بندر

 

 ميزبانی عامل بيماري ي دامنه -7
 & Digitaria marginata (Shetty های هرز گاورس یا انگشتی با نام علمی علف، عالوه بر برنج

Shetty, 1985)،  سوروف یا دژگال با نام علمیEchinochloa crus-galli حلفه یا کلته باغی و 
Imperata cylindrical  (Atia, 2003) ، Panicum trypheron(Sudheer & Shetty, 1987 ) و

 .شوند محسوب می قارچ این های میزبانZea mays  (Abbas et al., 2002 ) ذرت با نام علمی

 

 مقاومت ارقام -8
کاربرد ارقام مقاوم از نظر اقتصادی و زیست محیطی روش بسیار مناسبی برای کنترل 

ز منبع ین 1های کمی یابی ژن مکان مقاومت کمی حاصل شده از طریق. باشد های برنج می بیماری

تحقیقات (. Kou & Wang, 2011)رود  ها به شمار می د مقاومت برنج به بیماریارزشمندی برای بهبو

دهد  ارزیابی مقاومت ارقام برنج به بیماری سیاهك دروغی در مزرعه نشان می ی انجام شده در زمینه

 Cartwright, et)کارترایت و همکاران . که مقاومت ارقام مختلف به این بیماری متفاوت بوده است

al., 1999 ) الین برنج را به بیماری سیاهك دروغی برنج در ایالت ارکانزاس ارزیابی  161واکنش

 اسپوربال در هر  11الین دارای بیش از  28الین آلوده به بیماری سیاهك دروغی برنج  118از . کردند
                                                 

1- Quantitative trait loci (QTL) 
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وشه اسپوربال در هر خ 4-1الین نیز دارای  41اسپوربال در هر خوشه و  9-5الین دارای  41خوشه، 

. اسپوربال مشاهده شد 28با  RU9901121الین  بیشترین تعداد اسپوربال در هر خوشه در. بودند

در ارزیابی اثر واریته و تاریخ کشت روی وقوع بیماری ( Ahonsi et al., 2000)آهونسی و همکاران 

ف مشاهده های متفاوتی از نظر وقوع بیماری در ارقام مختل سیاهك دروغی برنج در نیجریه، واکنش

-Exو  ITA 316های  حساس، واریته ITA 335و  ITA 150 ،ITA 315 ،Agbedeهای  واریته. کردند

China  ی نسبت مقاوم و واریتهبه IRAT 170 م بیماری و مقاومت باال به بیماری یفاقد هر گونه عال

 ی نیمهتا  دینی فرور نیمه) ها بیان کردند کاشت برنج نزدیك به فصل بارندگی همچنین آن. بودند

ای دیگر، آهونسی و همکاران  در مطالعه. گردد ها از بیماری می موجب فرار واریته( اردیبهشت

(Ahonsi et al., 2001 ) ژنوتیپ برنج را به سیاهك دروغی مورد ارزیابی قرار دادند هفتواکنش .

شدت )و مقاوم ( عاری از بیماری)به ترتیب بسیار مقاوم  Ex-China و  IRAT 170 های ژنوتیپ

 پنجتر از  شدت بیماری کم)دارای مقاومت نسبی  ITA 316، ژنوتیپ (درصد یكتر از  بیماری کم

 FARO 3و  ITA 315 ،ITA 335های  یپتکه ژنو حساس بودند، درحالی ITA 150ژنوتیپ  و (درصد

های  ژنوتیپ نتایج این مطالعه نشان داد که. درصد بسیار حساس بودند 21با شدت بیماری بیشتر از 

IRAT 170  وEx-China های  امهنتوانند در بر می های مقاوم به سیاهك دروغی هستند که  ژنوتیپ

بیان ( Shim et al., 2001) شیم و همکاران. دناصالحی مقاومت به بیماری مورد استفاده قرار گیر

های برنج  قه و رقمهوایی منط  و  کردند که وقوع بیماری سیاهك دروغی برنج تحت تأثیر شرایط آب

با درصدهای وقوع بیماری   ، ارقام(آلوده ی درصد خوشه)وقوع بیماری  ی ها با محاسبه آن. گیرد قرار می

نسبت حساس و به نسبت مقاوم، به های مقاوم،  به ترتیب در گروهرا  21 -1/5و  5-1/1، 1-1/1صفر، 

روشنایی و افزایش  ی کاهش طول دوره ها نشان داد که آن ی نتایج مطالعه. کردند بندی دستهحساس 

رشد برنج منجر به افزایش وقوع بیماری در رقم حساس  ی میزان بارندگی در طول دوره

Namchunbyeo  چن و همکاران . درصد شد 21درصد به  3/1از(Chen et al., 2009 ) به ارزیابی

 چین پرداختند که در 1سو جانگ برنج به بیماری سیاهك دروغی در استان ی واریته 198واکنش 

به ( TeBeest & Jecmen, 2011)بست و جکمن  تی. واریته دارای مصونیت کامل بودند 44نتیجه 

نتایج نشان داد که . پرداختند آرکانزاس ایالت مختلف ی رقم برنج در دو منطقه 12بررسی واکنش 

ظر شدت بیماری سیاهك مورد بررسی از ن ی داری بین ارقام برنج در دو منطقه تفاوت آماری معنی

وجود دارد و ( مربع  متر یكهای آلوده در  تعداد خوشه)و وقوع ( آلوده ی تعداد اسپوربال در هر خوشه)

در مقایسه با سایر ارقام واکنش پایدارتری نسبت به بیماری سیاهك دروغی  Jupiterو  Kattyدو رقم 

 های ریتهوا که بیان کردند( Ashizawa et al., 2011)زاوا و همکاران  آشی . دو منطقه داشتند این در

                                                 

1- Jangsu 
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ای بسیار حساس به بیماری سیاهك دروغی برنج بوده و  های علوفه تجاری، مقاوم و اغلب واریته

 Lui et)لیو و همکاران  .باشند های مقاوم به بالست نیز اغلب مقاوم به سیاهك دروغی برنج می واریته

al., 2009 )فولوژیکی گیاه برنج در میزان وقوع بیماری سیاهك رموخصوصیات  ی به بررسی رابطه

دار  به طور معنی 1های افراشته ها بیان کردند که وقوع بیماری در ارقام با خوشه آن. دروغی پرداختند

 .بود 3های خمیده و خوشه 2افراشته نیمههای  خوشهباالتر از 

 Li)کنترل می شود  5ها ژن لیو پ 4ژن اصلی ی مقاومت به بیماری سیاهك دروغی برنج به وسیله

et al., 2008 .)لی و همکاران (Li et al., 2011 ) الین حاصل از تالقی  157با بررسی

Daguandao/IR28  به شناسایی هفتQTL این  .مقاومت به سیاهك دروغی برنج پرداختندQTL  ها

 ی اکنون تحقیقی در زمینهدر ایران ت. قرار گرفته بودند 12و  11، 11، 8، 4، 2، 1های  روی کروموزوم

 .ارزیابی واکنش ارقام برنج ایرانی به بیماری سیاهك دروغی صورت نگرفته است

 

 ها تأثير كاربرد قارچکش -3

 ی در دههدهد که  برنج نشان می غیروبیماری سیاهك د کنترل شیمیایی ی بررسی سابقه

 ,Kannaiyan & Rao) گرفتند ر بیماری مورد استفاده قرا این های مسی برای کنترل قارچکش 1971

اثر  2111در سال . شود منجر به کاهش عملکرد دانه میسوزی  گیاه ، اما مس با خاصیت(1976

کلراید  اکسی های غیرسیستمیك و قارچکش 7سیکالزول و تری 6کاربندازیم های سیستمیك قارچکش

در مزرعه  13مانکوزب+کاربندازیم و 12، مانکوزب11، پودر قابل تعلیق گوگرد11، کلروتانیل9، کاپتان8مس

های  در غلظت، کاربندازیم های سیستمیك در بین قارچکش. شد ارزیابی U. virensو آزمایشگاه روی 

 درصد 3/1غلظت  و مانکوزب دردرصد  1/1در غلظت مانکوزب +و کاربندازیمدرصد  3/1و  2/1، 1/1

های غیرسیستمیك اثر  قارچکش ی بقیه هک به طور کامل از رشد میسلیومی بازداری کردند، در حالی

های مورد استفاده به طور  قارچکش ی همه. نداشتند بیمارگربازدارندگی مؤثری روی رشد میسلیومی 

دار  زنی کالمیدوسپور ممانعت کردند و در مقایسه با تیمار شاهد به طور معنی آمیز از جوانه موفقیت

 در غلظت کلراید مس اکسی. لکرد محصول گردیدندشدت بیماری را کاهش دادند و موجب افزایش عم

                                                 

1 Erect panicle        2- Semi-erect panicle 

3- Curved panicle       4- Major gene 

5- Polygene        6- Carbendazim 

7- Tricyclazole        8- Copper oxychloride 

9- Captan         10- Chlorothalonil 

11- Wettable sulfur       12- Mancozeb 

13- Carbendazim+Mancozeb 
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 در درصد 1/1مصرف کاربندازیم با غلظت بار  زنی اسپور ممانعت کرده و یك درصد از جوانه 2/1

داری وقوع سیاهك دروغی را کاهش داد و منجر به افزایش  ظهور خوشه به طور معنی ی مرحله

، 1تبوکونازول های قارچکش(. Hedge & Anahosure, 2000) عملکرد محصول گردید

 -7/66، 111-83به ترتیب به میزان  4فتالید+، فریمزون3سیکالزول تری+، فریمزون2ستروبین آزوکسی

درصد بیماری سیاهك دروغی برنج را در دو کولتیوار حساس در دو  6/69-5و  9/75 -7/16، 6/75

در  5قارچکش پروپیکونازولکاربرد (. Shim et al., 2001) جنوبی کنترل کردند  کرهدر ناحیه 

های سیاهك در هر پوند  درصدی اسپوربال 61 -51منجر به کاهش  سدر ایالت آرکانزا شکم ی مرحله

اثر (. Cartwright et al., 2001; Hopkins et al., 2002) برنج شد ی محصول برداشت شده

در مزرعه و آزمایشگاه وزب و مانک 8، تیابندازول7کلراید مس، ایپرودیون ، اکسی6بنومیل های قارچکش

کلراید مس، بنومیل و  اکسی سه قارچکش. در نیجریه مورد ارزیابی قرار گرفت U. virensروی 

مصرف بار  چهار. ری کردندجلوگیدر آزمایشگاه به طور کامل از رشد میسلیومی قارچ تیابندازول 

وقوع و شدت بیماری را در مزرعه  هفت روز، ی شکم به فاصله ی در مزرعه از آغاز مرحله قارچکش

که منجر  حاصل شددر هکتار  کیلوگرم چهارمیزان به  کلراید مس اکسیبهترین نتیجه از  .کاهش داد

درصدی عملکرد دانه در مقایسه با تیمار شاهد  39افزایش  بیماری وشدت ی درصد 72 به کاهش

در  بوده ولی درصد 24و  27، 47ه ترتیب ب مانکوزب، تیابندازول و بنومیل کنترل بیماری برنج با. شد

داری روی کنترل  تأثیر معنی کاربرد ایپرودیون. ی نداشتنددار معنی تأثیر افزایش عملکرد محصول

و اکسی  9ام توپسین در مصر کاربرد دو  قارچکش(. Ahonsi & Adeoti, 2003) بیماری نداشت

ای در  هفته دوزمانی  ی با فاصله شکم ی رحلهدر آغاز مبار  سه گرم در لیتر 5/2به نسبت  کلراید مس

 (.Atia, 2003) به طور کامل از وقوع بیماری جلوگیری کرد 2112و  2111هر دو فصل زراعی 

، جهت کنترل بیماری گرم در هکتار 611-451به میزان  11سمیکونازولدرصد  5/1گرانول  کاربرد

دهی  هفته قبل از خوشه سهسیار مؤثر و دهی ب هفته قبل از خوشه 5 -2سیاهك دروغی در مزرعه، 

 و( نماید درصد رشد میسلیومی جلوگیری می 51غلظتی از قارچکش که از ) EC50 .بود ترمعموالً مؤثر

 MIC (نماید حداقل غلظتی از قارچکش که به طور کامل از رشد میسلیومی قارچ جلوگیری می )

 ,.Tsuda et al) بود mg/l 3و  125/1 به ترتیب  Claviceps virensعلیه  سمیکونازولقارچکش 

 ی روز بعد از مرحله 15شکم و  ی در هندوستان سمپاشی مزرعه طی اواسط تا اواخر مرحله  (.2006

                                                 

1- Tebuconazole        2- Azoxystrobin 

3- Ferimzone+Tricyclazole      4- Ferimzone+Fthalide 

5- Propiconazole        6- Benomyl 

7- Iprodione        8- Thiabendazole 
9- Topsin-M        10- Semiconazole 
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 51پودر قابل تعلیق  و درصد 3/1و  2/1، 1/1های  به نسبت 1ایزوپروتیوالن درصد 41اول با امولسیون 

دار بیماری  ر مقایسه با تیمار شاهد به طور معنید 2111در سال  1/1کاربندازیم به نسبت درصد 

 وکلرایدمس  اکسیدرصد  51همچنین کاربرد پودر قابل تعلیق  .سیاهك دروغی برنج را کاهش دادند

در . نداغلب مؤثر بودنیز  درصد 15/1و  3/1های  پروپیکونازول به ترتیب به نسبتدرصد  25امولسیون 

اثر معکوس  کلراید مس اکسیمشاهده شد، ولی در تیمار اغلب تیمارها افزایش عملکرد محصول 

 های در سال. نسبت دادگ مس روی بر گیاهسوزیتوان به خاصیت  آن را می  مشاهده گردید، که علت

به ترتیب وقوع و  2هگزاکونازولدرصد  5امولسیون  پروپیکونازول و  های قارچکش 2113و  2112

 (.Bagga and Kaur, 2006) زایش عملکرد محصول شدندشدت بیماری را کاهش دادند و منجر به اف

موجب افزایش استقرار نشا در  4متاالکسیل و 3ستروبین فلوکسی های تری قارچکش تیمار بذر با

+ پروپیکونازول یك مرتبه کاربرد. دار بیماری سیاهك دروغی گردید مزرعه و کاهش معنی

دهی به طور مؤثر منجر به کاهش  خوشه ی رحلهدر م 5با نام تجاری استراتیگو ستروبین فلوکسی تری

برگی مؤثرتر از تیمار بذر به  ی ترکیب تیمار بذر با کاربرد قارچکش در مرحله. سیاهك دروغی شد

 (.Zhou, 2012)شت داری روی عملکرد ندا تیمار با قارچکش اثر معنی. تنهایی بود

هفای   های مختلفف مصفرف قفارچکش    اناثر زم( 1379)ایزدیار و بهرامی در ایران برای اولین بار 

، 8اس تففی کلففرورمس، پروپیکونففازول، رورال ، اکسففی7مففانکوزب ، ریففدومیل6کاربنففدازیم، تریففادیمفون

شرقی شهرستان بابل برای مفدت سفه سفال     آلوده در بندپی ی را در مزرعه 9سیکالزول و هینوزان تری

اجرای آزمایش در سفال اول نشفان داد    آمده از دسته نتایج ب. مورد بررسی قرار دادند( 1379-1377)

دار بفین   شده و عدم وجفود اخفتالف معنفی     انتخاب ی بودن شدت آلودگی در مزرعه رغم پایین که علی

تر بفود و همچنفین میفانگین تفراکم      تیمارهای آزمایشی، تراکم آلودگی در تیمارها نسبت به شاهد کم

تفر   ها کم در اکثر تیمارها نسبت به دیگر زمان درصد شکم و آغاز ظهور خوشه نیز 51آلودگی در زمان 

ارزیابی اثر سموم مفورد  مزرعه ظاهر نشد و در نتیجه،  های دوم و سوم آزمایش در آلودگی در سال. بود

 .داد و ارقام سال اول انجام گرفتاساس اع آزمایش روی بیماری بر

، %(75قابل تعلیق پودر )سیکالزول  های تری با کاربرد قارچکش ای مزرعه های آزمایش

Rovral-TS% 5/52پودر قابل تعلیق )ایپرودیون +کاربندازیم
پودر قابل تعلیق )مس  کلرور اکسی ،(®

Tilt% 25امولسیون )، پروپیکونازول %(35
 Amistar% 28) 11سیپروکونازول+ستروبین و آزوکسی (®

Xtra
®
 SC) در هکتار در مراحل رشدیلیتر  6/1و  1و   کیلوگرم 3و  1، 5/1های  به ترتیب به نسبت 

                                                 

1- Isoprothiolane        2- Hexaconazole 

3- Trifloxystrobin       4- Metalaxyl 

5-Stratego®        6- Triadimefon 

7- Ridomil-Mancozeb       8-Rovral-TS® 

9- Hinosan         10- Azoxystrobin-Cyproconazol 
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آلودگی چند ساله  ی ای با سابقه درصد شکم و آغاز ظهور خوشه روی رقم حساس خزر در مزرعه 51

ها نشان داد که در سال  آنالیز داده. آبکنار در کنار تاالب انزلی به مدت دو سال اجرا شد ی در منطقه

داری در  میستار اکسترا تأثیر معنیکلرورمس و آ های پروپیکونازول، اکسی قارچکش( 1391)اول 

که  درحالی. مربع و کاهش شدت بیماری داشتند های آلوده و اسپوربال در هر متر کاهش تعداد پنجه

رغم  علی( 1391)در سال دوم . اس متفاوت از شاهد نبودند تی سیکالزول و رورال های تری قارچکش اثر

درصد  11/83و  62/81، 92/83به ترتیب با  ظهور شدید بیماری، کاربرد قارچکش پروپیکونازول

 ی آلوده و شدت بیماری نسبت به شاهد مؤثرتر از بقیه ی کاهش تعداد اسپوربال و تعداد پنجه

کاربرد به دست آمده از با توجه به نتایج (. 1392دهکایی و همکاران،  پاداشت)ها بود  قارچکش

ها  قارچکش ی بقیه به در کاهش بیماری نسبتو پایداری بیشتر تأثیرات آن  پروپیکونازول قارچکش

تواند برای کاهش بروز بیماری در  در دو سال اجرای آزمایش، در شرایط فعلی این قارچکش می

 .منطقه به کار گرفته شود

های پروپیکونازول،  اثر قارچکش ی های انجام شده در زمینه همچنین در گیالن از بررسی

میستار اکسترا در شرایط آزمایشگاهی مشخص شد که دو قارچکش و آ اس تی رورالکلرور مس،  اکسی

از ماده مؤثره به طور کامل  ppm 2و  ppm 1های  پروپیکونازول و آمیستاراکسترا به ترتیب در غلظت

 (.1391نوربخش گیگلو، )از رشد رویشی قارچ جلوگیری کردند 

 

 مديريت بيماري -31
های هیبرید در سراسر مناطق کشت برنج در  اریتهپرمحصول برنج و وارقام اغلب کلی به طور 

از طرف دیگر به جهت نیاز غذایی بیشتر در  .سیاهك دروغی برنج حساس هستندبیماری جهان به 

ها در اکثر مناطق کشت برنج در دنیا برای تولید محصول بیشتر  کشت آن ی این گونه ارقام و توسعه

سیاهك اهمیت  اهمیت و یا کم جهان، بیماری بی ی در جهت تأمین نیاز غذایی جمعیت فزاینده

غی از روبیماری سیاهك دکاهش . باشد برنج نیز در حال گسترش و اهمیت یافتن بیشتر می غیرود

 ازبنابراین الزم است . ها در کنترل کامل بیماری موفق نبودند اما آنطریق کاربرد قارچکش مؤثر بوده 

توانند نقشی داشته  کاهش و یا کنترل این بیماری میهای مختلفی که هر یك در جلوگیری،  روش

هایی که برای کنترل بیماری توصیه  به طور کلی روش. شود استفادهباشند در مدیریت بیماری 

 :باشند اند شامل موارد زیر می دهش

قارچ عامل که  جا از آن :(Cartwright & Lee, 2001) استفاده از بذور تمیز و عاری از آلودگی (1

دوام داشته و در خاک برای چندین سال  هاتوانند روی بذر بذرزاد بوده و اسپورها می بیماری

 بذر تولید شده در) بذر عاری از آلودگی  استفاده از   بنابراین (TeBeest et al., 2010) باشند 
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آلودگی و ممانعت از  ی تواند در کاهش وقوع بیماری در مناطق با پیشینه می( مناطق غیرآلوده

 .آلوده به مناطق دیگر موثر باشد تقال بیماری از مناطقان

هایی که  واریته: به منظور فرار از بیماریرس برنج  تنظیم تاریخ کشت و استفاده از ارقام زود (2

رشد کوتاه دارند، زودتر به بلوغ رسیده و شرایط محیطی مطلوب برای بیماری که شامل  ی دوره

 ,Singh & Khan)کنند  حمل نشده و از بیماری فرار میرطوبت نسبی و دمای باال بوده را مت

1989; Fujita et al., 1989; Sanghera et al., 2012.)  نتایج بررسی آهونسی و همکاران

(Ahonsi et al., 2000 )بررسی اثر تاریخ کاشت بر شدت وقوع بیماری سیاهك  ی در زمینه

موجب فرار ( می 3آوریل تا  2)ارندگی کاشت برنج نزدیك به فصل بدروغی بیانگر این بود که 

ژوئن  3می تا  16و کاشت در تاریخ ( درصد 1/3 -1: میانگین وقوع بیماری)ها از بیماری  واریته

البته به این موضوع نیز باید توجه داشت . شود می (6/51 -5/48)منجر به افزایش وقوع بیماری 

در هر منطقه پس از مطالعه مشخص بایست  که تنظیم تاریخ کشت برای فرار از بیماری می

 .گردد

های علف هرز  به برخی از گونهعامل بیماری قارچ : های هرز موجود در مزارع برنج حذف علف (3

د به عنوان منبع نتوان که می( Atia, 2004) کند حمله می که در مزارع برنج عمومیت دارند،

ع برنج که به عنوان میزبان های هرز موجود در مزار حذف علف .دناینوکلوم قارچ مطرح باش

تواند به کاهش وقوع بیماری کمك کند  گذران قارچ عامل بیماری هستند می ثانوی و زمستان

(Singh & Khan, 1989; Rush et al., 2000.) 

 ی مقدار کود نیتروژن به کار رفته در مزرعه به خصوص در مرحله: نیتروژنمصرف کود کاهش  (4

افزایش مقدار . کند سیاهك دروغی برنج ایفا می ی توسعهگلدهی نقش مهمی در آلودگی و 

غلظت باالی نیتروژن موجب . گردد کاربرد نیتروژن منجر به افزایش وقوع بیماری در مزرعه می

 ,.Patell et al)بخشد  سهولت می را میزبان گشته و نفوذ پاتوژن به داخل ی نازک شدن دیواره

1992; Cartwright et al., 1999 .)درصدی  33کاربرد کود نیتروژن منجر به کاهش  کاهش

 (.Anders et al., 2008)گردد  بیماری سیاهك دروغی می

بقایای گیاهی آلوده در مزراع به عنوان مکانی برای : آوری و انهدام بقایای گیاهی آلوده جمع (5

مزارع  شوند، به همین دلیل انهدام این بقایا در گذرانی قارچ عامل بیماری محسوب می زمستان

 .گردد وقوع بیماری در سال بعد میآلوده منجر به کاهش 
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 ها غی از طریق کاربرد قارچکشروکنترل بیماری سیاهك د :های مناسب استفاده از قارچکش (6

زیرا از . ها در مناطق و مزارع مختلف میسر نیست بینی ضرورت مصرف آن پیشمؤثر بوده، اما 

در و  کند می ایجاد نمییه شروع به پر شدن نکند عالیك جهت عامل بیماری تا زمانی که دان

از  ،خیلی دیر است و یا کاهش بروز بیماری برای جلوگیری ها استفاده از قارچکش نیز زمان این

شوند، هیچ راهی برای تعیین  در مراحل رشد رویشی برنج استفاده  ها دیگر اگر قارچکش طرف

سمپاشی ضروری  ی که آیا برنامه مکان تعیین اینبنابراین ا .شدت بیماری وجود ندارد ی درجه

+ پروپیکونازولهای مناسب نظیر پروپیکونازول و یا  کاربرد قارچکشاما  .نیست ،بوده یا نه

بیماری  ی بروز مداوم سالیانه ی ، در زمان مناسب در مناطقی با پیشینهستروبین فلوکسی تری

 .باشند کاهش توسعه و شدت بیماری مؤثر میمانند برخی از مزارع برنج آبکنار بندرانزلی در 
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 ي تحقيقات برنج كشور هاي موسسه ليست نشريه

 

ي  شماره

 نشريه
 سال (گان) نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)
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های کیفی  گیری ویژگی های آزمایشگاهی اندازه روش

 ی برنج دانه
 1111 1392 فاطمه حبیبی

2 
شناسی،  شناسایی، زیست)خوار نواری برنج  کرم ساقه

 (خسارت و کنترل
 1511 1392 فرزاد مجیدی

 1111 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 1

 مراحل فنولوژی برنج 4
 مجید نحوی و 

 پور قلی مهرزاد اله
1393 2111 

5 
 برنج  محلی خصوصیات برخی از ارقام

 در شرایط استان گیالن

پور و  قلی مهرزاد اله

 محمدصالح محمدصالحی
1393 1511 
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 برنج ی دانه در آمیلوز میزان گیری اندازه روش اصالح

 6647 ایزو روش اساس بر

، یکتا میترا، حبیبی فاطمه

، فروغی مریم، عادلی فردوس

 محسنی طاهره، نوری الدن

1393 1511 

 دروغی برنج بیماری سیاهك 7
 فریدون پاداشت و 

 سمیه داریوش
1393 2111 

 

 

با  ی تحقيقات برنج كشور مکاتبه نموده یا به آدرس موسسه توانند مي  مندان به خرید نشریه عالقه

؛ 001داخلي    1313-5531150 :تلفن :ی تماس شماره. ی موسسه تماس حاصل فرمایند مسئول كتابخانه

 1313-5531153: دورنگار

 

 


