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  چكيده
  

 برنج در استان مازندران ي قارچيمارين بيمهمتر، Pyricularia grisea  ازيبالست، ناش
مارگر از مزارع يه بي جدا۵۰فنفوس، ي ادکش قارچ مقاوم به يها جدايهيي  شناسايبرا. است

 از رشد پرگنه آنها توسط يزان بازدارندگي شدند و ميآورن استان جمعيبرنج  مناطق مختلف ا
 EC50 و PDA مخلوط با محيط غذايي کش قارچن يا قسمت در ميليون ۱۴۰تا  ۱ يهاغلظت
 ي بازدارندگييسپس توانا. ن شديي روز تع۱۴ و ۷، ۵ ي در فواصل زمانها جدايهن ي ايآن برا

- ي ترکشقارچمارگر توسط ين بيفنفوس ايمه مقاوم و مقاوم به اديه ني جدا۱۱از رشد پرگنه 
آنگاه . ن شديي تعالذکرفوق يدر فواصل زماننيز  ها جدايهن ي اي آن براEC50کالزول و يس

فنفوس، همراه با استفاده از ي جدايه حساس به اد۱ه مقاوم و ي جدا۲ حاصل از يماريشدت ب
 ها جدايه% ۳۴ج نشان دادند که ينتا. ش شدنديها در گلخانه روي برنج رقم طارم آزماکش قارچ

 فنفوس و همهي ادکش قارچمقاوم به % ۱۴مقاوم و مهين% ۳۰مه حساس، ين% ۲۲حساس، 
ن يهمچن. هستندحساس کالزول يسيفنفوس به تريمقاوم و مقاوم به ادمهين يها جدايه
ش ي بيداري به نحو معنها جدايه در برابر تمام ياش گلخانهيزماکالزول در آيسيتر  کش قارچ
مارگر در ين بي فنفوس اي مقاوم به اديها جدايهحضور .  را کاهش داديماريفنفوس بياز اد

 يماري در کنترل بکش قارچن ي بهتر اييکالزول و تواناي سيت آنها به ترين استان، حساسيا
  . شوند ين بار گزارش مياول يبرا
  

   فنفوس،يها، ادکش قارچبالست برنج، مقاومت به ، Pyricularia grisea :هاي کليديواژه
  .کالزولي سيتر                        

  
  مقدمه

هاي حاصل از آن  وردهو فرآ )sativa L. Oryza(برنج 
ل ياز مردم جهان را تشکي مورد نيغذا% ۴۰نزديک به 

 بالست يماريب). Gooding & Davis, 1997( دهند يم
  Pyricularia grisea (Cooke) Sacc . از قارچيناشبرنج 

  Magnaporthe grisea (Hebert) Barrبا مرحله جنسي 
   باعث و  کند مي شود، بروز  يم  هر جا که برنج کشتدر

 وقوع . (Seebold et al., 2004)شود يکاهش محصول م
  ١٣٢٠ن بار در سالياول رانيبالست در ا يماريب
  شده است گزارش النيگ استان در جانياله از

(Padasht-Dehkaei, 2002) . در شمال کشورمان به
 خوش ي هنوز کشت ارقام بومي و فرهنگيل اقتصاديدال
 يژه ايگاه وي از جايمارين بي حساس به ايت وليفيک

  مصرفيطين شراين در چنيبرخوردار است، بنابرا
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 در ياد از خسارت اقتصيريجلوگي ها برا کش قارچ
 است ي الزامبيماري  شيوعمساعدمحيطي ط يشرا

.(Izadyar, 1999) ني مبارزه با ايران اغلب برايدر ا 
 يبات آليفنفوس که از ترک ياد کش قارچ  از يماريب

 در ژاپن به ثبت ۱۹۶۷ ن بار در ساليفسفره است و اول
 ). Bamdadian, 1999(شود  مياستفاده  ،دهيرس
رود،  يم بکارنيز  يمارين بيه اي که عليگري دکش قارچ
 ثبت ۱۹۸۱ن بار در سال ياولکالزول است که ي سيتر

 از آن جا که استفاده از).  Yoshino, 1988(شده است 
 در يمارين بي کنترل اي برا۱۳۵۵ فنفوس از سال ياد

ه شده و از آن زمان يکشور و استان مازندران توص
و  (Akhavizadegan, 1977) شود  ميتاکنون مصرف

 گرماري مقاومت قارچ ببروز بر يمبنمتعدد   هايگزارش
 Maleki et)از استان گيالن  کش قارچن ينسبت به ا

al.,1998; Padasht-Dehkaei & Sharifi-Tehrani, 
 & Katagiri et al.,1980; Nene) و ساير كشورها(2003

Thapliyal, 1993; Viswanathn &  Narayanasamy, 
1992; Maria, 1988)از مقاومت ي گزارش، ضمن اينكه 

در دست  کالزولي سيتر کش قارچمارگر در مقابل يب
ي مقاوم ها جدايهشناسايي  يبرا قين تحقي انيست،

 ي ترکش قارچ فنفوس و اثر ياد کش قارچبيمارگر به 
  .  صورت گرفت استان مازندراندر کالزول بر آنها يس

  
  هامواد و روش

 ۵۰د از ي، ضمن بازد۱۳۸۶ماه سال  ورير تا شهرياز ت
 ،مزرعه برنج در مناطق مختلف استان مازندران

بالست برگ، گردن خوشه و گره بيماري  از ييها نمونه
شگاه، از يپس از انتقال آنها به آزما.  شديآور ساقه جمع

 گردن و يها نمونهم و از ي برگ به طور مستقيها نمونه
 يف کاغذ صاي حاويپترهاي تشکگره پس از کشت در 

ز، به روش تک هاگ يسترون مرطوب همراه با الم تم
ط ي و در محي جداسازگرماريبقارچ ه از ي جدا۵۰تعداد 

اده شدند و  کشت د)PDA( آگار ‐ دکستروز‐ ينيزم بيس
 سترون در ي قطعات کاغذ صافي روپرگنه خالص آنها

 & Vincelli)   شدندي نگهدارگراد سانتي درجه ‐ ۴ يدما

Dixon, 2002) .۱ يها ه در معرض غلظتيجدا ۵۰ نيا، 
 قسمت در ۱۴۰و  ۱۰۰، ۸۰، ۶۰ ،۴۰  ،۳۰ ،۲۰، ۱۰
فنفوس  ي ادکش قارچاز ماده مؤثره ) ppm(ون يليم
) ر آلماني، ساخت کارخانه با%۵۰ون يامولسفرموالسيون (

 PDAغذايي ط ي با محکش قارچبه روش اختالط 
(Padasht-Dehkaei & Sharifi-Tehrani, 2003) ،قرار 

 ۲۷±۱ ي در انکوباتور در دمايپترهاي  تشتك و گرفته
 درصد . قرار داده شدنديکي، در تارگراد سانتيدرجه 
ويشي بيمارگر در مقايسه با شاهد  از رشد ريبازدارندگ

با استفاده از ) قارچ بدون وجود قارچكش در محيط(
  :  فرمول
  

 اهد قطر پرگنه قارچ در ش‐  کش قارچقطر پرگنه قارچ در 
  قطر پرگنه قارچ در شاهد× ۱۰۰

  
  
  
  
  
  
  

 بازدارندگي % =
 ويشياز رشد ر

  
پس از رسم ، (EC50)کش قارچ% ۵۰مؤثره غلظت و 

در ( هاي سم نمودار خطي رگرسيون، لگاريتم غلظت
 و درصد بازدارندگي از رشد رويشي بيمارگر) X محور

 هر يبرا، MINITAB 13 افزار نرم، با )Y در محور(
، در حالي كه براي هر  روز۱۴ و ۷ ،۵واصل ه در فيجدا

 تكرار در نظر گرفته شده ۳جدايه در هر فاصله زماني 
 ,Viswanathn & Narayanasamy)ندن شديي تعبود،

 و باالتر ppm ۴۰ه قارچ که در غلظت يجدايازده . (1992
 ،۱۵۰ ،۱۰۰ ،۵۰يها  در غلظت، فنفوس رشد کردندياد

پودر (کالزول يسيتر از ماده مؤثره ppm ۲۵۰و  ۲۰۰
 به  ) مشکفام فارسييايمي، ساخت شرکت ش%۷۵وتابل 

ش ين آزمايدر ا. ش قرار گرفتنديمورد آزماهمان روش 
ن ي اEC50 و ويشي از رشد ري درصد بازدارندگزين

ه محاسبه ي هر جداي مختلف براي در روزهاکش قارچ
 افزار نرم مختلف با ي در روزهاها کش قارچ EC50 .شد

SASل يه و تحلي مورد تجزي، تصادفر قالب طرح کامالً د
 اي دامنهها با آزمون چند  نيانگيمه و  قرار گرفتيآمار

    .ندشدمقايسه دانکن 
ه ي جدا۲بر ميزان بيماري ناشي از  ها کش قارچر يثأت

 رقم طارم ي فنفوس، رويحساس به ادجدايه  ۱مقاوم و 
مار در ي هر تي تکرار برا۳ با ي تصادفدر قالب طرح کامالً

 يبرا . قرار گرفتندآزمايشط گلخانه مورد يشرا
با  شده ي ضدعفونياهان، بذرهاي گيساز آماده

 در يکي پالستيها در گلدان% ۵/۰سديم  هيپوكلريت
اري  يپس از چند روز آب. خاک سترون کشت شدند

هاي ضعيف حذف و در هر  اهچهيها، گ منظم گلدان
 هفته ۴حدود  .دنداهچه سالم نگهداري شي گ۶گلدان 
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 تا ۴ها به مرحله  اهچهي که گيپس از کشت بذرها، زمان
 از ppm ۱۰۰( فنفوس ياد کش قارچ با ،دندي رسي برگ۵

)  از ماده موثرهppm ۲۵۰(کالزول يسيو تر) ماده موثره
ز فقط با آب ي شاهد نيها گلدان.  شدنديمحلول پاش

 جدايه ۳با داشتن بنابراين .  شدنديپاش مقطر سترون آب
 تكرار براي هر ۳ شاهد و ۱ تيمار قارچكش، ۲بيمارگر، 
در نظر گرفته ش ي انجام آزماي گلدان برا۲۷ تيمار،
 هر ،ها کش قارچي پاش ک روز پس از محلولي. شدند

  ١٠٥ ون به غلظتيتر سوسپانسيليلي م۱۰۰گلدان با 
.  شدنديزن هيمارگر ماي بيها جدايهتر يل يليهاگ در م

هر ي  به ازاها برگ به سطح ها هاگ بهتر يگ چسبنديبرا
 قطره ۴ به آن ،ون هاگيتر سوسپانسي ليلي م۵۰
، نشاها يپاش هفته پس از هاگ۱تا .  اضافه شد۲۰نيتوئ

 شدند يپاشک مهير پوشش پالستيبا آب مقطر سترون ز
مار برگ ما قبل آخر نشاها يو در روز هفتم درصد سطح ب

  بيمار يها برگ  صويري از تاريمعبر اساس در هر گلدان 
ا يمن يکه در آن  صفر ا، ۹  تا ۰ هاي آلودگي با درجه

 و براي هر درجه  مرده استکامالًبرگ  ۹فاقد عالئم و 
 Seebold et) آلودگي درصد سطح بيمار برگ ذكر شده

al., 2004)بيماري يها نشانه   بروز  از بعد. ن شديي، تع   

کميل اصول کخ، قارچ  شده براي تزني مايهروي نشاهاي 
 PDA غذاييمار روي محيط ي بيهامجدداً از بافت

 آن با قارچ مايه زني شده يختيات ريجداسازي و خصوص
  .سه شديمقا

  
  جينتا

ر يش تاثيدست آمده از آزماه ج بيبر اساس نتا
فنفوس از  ي ادکش قارچ مختلف يها  غلظتيبازدارندگ
. اند ده شده نشان دا۱مارگر که در جدول ي بيشيرشد رو
  از استان يماريب عامل قارچ هي جدا۵۰ن ين اياز ب

 %۱۴ ،۶۰غلظت  در % ۱۶ ،۴۰ در غلظت% ۲۲ ،مازندران
در غلظت % ۱۲ و ۱۰۰ در غلظت% ۱۴ ،۸۰ در غلظت

۱۴۰ppmقادر به رشد بودندکش قارچن يثره اؤ از ماده م .  
 از رشد ين درصد بازداريانگي ميريگ ج اندازهينتا

  روز۱۴ و ۷ ،۵  ي در فواصل زمانها جدايه هي کليشيرو
 فنفوس ي ادکش قارچ مختلف يها غلظت پس از رشد در
 ييدهد که توانا ي آمده است، نشان م۱که در شکل 

، کش قارچن يمارگر توسط اي بيشي از رشد رويبازدارندگ
 شاهد را يپترتشتك  که قارچ يزمان(در روز چهاردهم 

  . کمتر استاز  روز هفتم و پنجم) پر کرد
  
  

  کش قارچهاي مختلف  مازندران قادر به رشد در غلظتاز استان  Pyricularia griseaي ها جدايهرشد رويشي درصد  ‐١ جدول
  PDA فنفوس مخلوط با محيط غذايي ادي

 )ماده موثرهقسمت در ميليون (PDA  غلظت ادي فنفوس در محيط  غذايي
۱۴۰ ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۴۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۱ 

 تعداد
 ها جدايه

  مناطق 
 بردارينمونه

  بهشهر  ۳ ۱۰۰*  ۱۰۰ ۶/۶۶  ۳/۳۳  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰
 نکا  ۱ ۱۰۰  ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰
  ساري  ۶ ۱۰۰  ۱۰۰  ۳/۸۳  ۶/۶۶  ۵۰ ۳/۳۳ ۳/۳۳ ۳/۳۳  ۶/۱۶
  سوادکوه  ۱ ۱۰۰  ۱۰۰ ۱۰۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰
  قائم شهر  ۵ ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۸۰  ۲۰  ۲۰  ۲۰  ۲۰  ۲۰
  بارجوي  ۱ ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰
  بابلسر  ۳ ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰ ۱۰۰ ۶/۶۶ ۶/۶۶ ۶/۶۶ ۶/۶۶  ۶/۶۶
  بابل  ۹ ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۷/۷۷ ۵/۵۵ ۳/۳۳ ۲/۲۲ ۲/۲۲ ۲/۲۲
  آمل  ۷ ۱۰۰  ۱۰۰  ۷/۸۵ ۱/۵۷  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰
  محمودآباد  ۳ ۱۰۰  ۱۰۰  ۶/۶۶  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰
  نور  ۳ ۱۰۰  ۱۰۰ ۱۰۰ ۶/۶۶  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰
  نوشهر  ۲ ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۵۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰
  چالوس  ۱ ۱۰۰  ۱۰۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰
  تنکابن  ۴ ۱۰۰  ۱۰۰ ۱۰۰  ۷۵  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰
  رامسر  ۱ ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰
 کل  ۵۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۹۰  ۶۲  ۲۲  ۱۶  ۱۴ ۱۴  ۱۲

  .درصد رشد قطر پرگنه قارچ است که مربوط به  تكرار مي باشند۳اعداد جدول ميانگين  *
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ي اه جدايهبازدارندگي از رشد رويشي   درصد‐ ١ شکل

Pyricularia grisea هاي از استان مازندران توسط غلظت
فواصل زماني مختلف، در  در فنفوس اديکش قارچمختلف 

اعدادي که با حرف مشابه نشان داده ( PDAمحيط غذايي 
  ).اختالف معني داري ندارند% ۱شده اند، در سطح 

  
 ه يکل  ي برا فنفوس ياد  EC50  غلظت مؤثرنييتع
 روز، نشان داد که ۱۴ و ۷ ،۵ يفواصل زمان  در ها جدايه

 در روز هفتم ،۸/۴ن شاخص در روز پنجم  ين ايانگيم
 که ين معني است، بدppm ۶/۸ و در روز چهاردهم ۶/۴

ن يمارگر اي با بکش قارچ شدن زمان تماس يبا طوالن
 نشان ۲همانطور که در شکل . ابدي يش ميشاخص افزا

شتر از يچهاردهم بن غلظت در روز يداده شده است، ا
  %۱   روز در سطح۲ن ي پنجم و هفتم بوده و با ايروزها

  . دارديدار يمعن اختالف
 از رشد ين درصد بازداريانگي ميريگ ج اندازهينتا

  پس از رشد دري فاصله زمان۳ه در ي جدا۱۱ن ي ايشيرو
  آمده است، ۳کالزول که در شکل ي سي تريها غلظت
ه ي از رشد قارچ در کليردهد که درصد بازدا ينشان م
شتر از روز پنجم و در روز يها در روز هفتم ب غلظت

 که ي روزيعني. شتر از روز هفتم استيچهاردهم ب
ن اثر يشتريز بي نکش  قارچن رشد را دارديشتريمارگر بيب

   از رشد ين درصد بازدارندگيانگيسه ميج مقاي نتا .را دارد
  
  
  
  

کش  قارچن يختلف ام يها ز در غلظتيمارگر ني بويشير
 ۲۵۰ و۲۰۰ يها در غلظتها جدايهدهد که ينشان م

ppm  در سطح يدر روز چهاردهم با هم از لحاظ آمار 
 از رشد ي ندارند و درصد بازدارندگي داريتفاوت معن% ۱
  .است% ppm، ۱۰۰ ۲۵۰در غلظت ها  جدايهه يکل

  

  
ي ها جدايهفنفوس براي  اديکش قارچ EC50ميانگين ‐٢شکل

Pyricularia grisea   سه فاصله زماني از استان مازندران، در
اعدادي که با حرف مشابه نشان داده ( PDAمحيط غذايي در 
  ).داري ندارنداختالف معني% ۱اند، در سطح شده

  

  
 ۱۱ميانگين درصد بازدارندگي از رشد رويشي  ‐ ٣شکل 

هاي مختلف   در غلظتPyricularia griseaجدايه منتخب 
 PDAمحيط غذايي سه فاصله زماني در سيکالزول در تري 

% ۱اند، در سطح  اعدادي که با حرف مشابه نشان داده شده(
  ).داري ندارند اختالف معني

  هاي مختلف  از استان مازندران،  قادر به رشد در غلظتPyricularia griseaي منتخب ها جدايهرشد درصد  ‐٢جدول 
  PDAا محيط غذايي  تري سيکالزول مخلوط بکش قارچ

 ) ماده موثرهPDA)ppm  غلظت تري سيکالزول در محيط  غذايي
۲۵۰ ۲۰۰ ۱۵۰  ۱۰۰  ۵۰  

  تعداد
  ها جدايه

  مناطق
  نمونه برداري

  ساري  ۳  ۱۰۰  ۱۰۰  ۳/۳۳  ۰  ۰
  قائم شهر  ۱ ۱۰۰ ۱۰۰ ۰  ۰ ۰
  بابل  ۵ ۱۰۰ ۱۰۰  ۴۰  ۲۰ ۰
  بابلسر  ۲ ۱۰۰ ۱۰۰  ۱۰۰  ۵۰ ۰
  کل  ۱۱ ۱۰۰ ۱۰۰ ۴/۴۵  ۱/۱۸ ۰

   . که مربوط به درصد رشد قارچ استباشند تكرار مي۳اعداد جدول ميانگين   *
  
  

  
  

  



 ۵۵  ... کش قارچ به Pyricularia griseaهاي مقاوم  جدايه : و همکارانمهديان خليلي  

  

کش  هاي مختلف قارچثير غلظتأنتايج آزمايش ت
  ۲  جدايه قارچ، که در جدول۱۱تري سيکالزول بر 

 ppm ۲۵۰آورده شده نشان داد که تمام آنها در غلظت 
 رشدشان متوقف شده و ،سيکالزولماده خالص تري

  .کش ندارند مقاومتي نسبت به اين قارچ
 در ها جدايهن ي ايکالزول برايس ي ترEC50ن ييتع

ن ين ايانگي روز، نشان داد که م۱۴ و ۷ ،۵ يفواصل زمان
  ۲/۶۴ و در روز چهاردهم ۷/۸۳شاخص در روز پنجم 

ppmتماس ي فاصله زماني که وقتين معنيبد.  است 
 ن غلظت کاهشي اشود ميتر  يگر طوالنماري و بکش قارچ
  EC50 نيانگيدهد که م ي نشان م۴شکل . ابدي يم

ن ي ايپنجم کمتر است ول  در روز هفتم از روزها جدايه
 يدار يبا هم تفاوت معن% ۱ در سطح يدو از لحاظ آمار

ن به صورت يانگي در روز چهاردهم عدد ميندارند ول
  . ابدي ي کاهش ميدار يمعن

 يماريببر  ها کش قارچر يثأش تياصل از آزماج حينتا 
ه حساس به ي جدا۱ه  مقاوم  و ي جدا۲، حاصل از بالست

  آمده است، نشان۳  فنفوس در گلخانه که در جدولياد
 يها جدايهد آمده توسط ي پديمارين بي بيداد که تفاوت

مارگر در شاهد وجود ي فنفوس بيحساس و مقاوم به اد
 فنفوس، يه مقاوم به ادي جدا۲ ينکه برايضمن ا ندارد،

 در يدار ي نتوانست کاهش معنکش قارچن يکاربرد ا
در ) ها کش قارچبدون استفاده از (سه با شاهد يمقا
کالزول به نحو ي سي تري بوجود آورد، وليماريب

  را در حضور تماميماريب% ۱ در سطح يدار يمعن
ز يه حساس نيدر مورد جدا.  کاهش دادها جدايه

سه با ي در مقايدار يوس توانست به طور معنفنف ياد
ش از يکالزول بيس ي تري را کاهش دهد وليماريشاهد ب
ات يخصوص). ۵شکل(  مؤثر بوديماريکنترل ب آن در

  زني مايه مار با قارچ ي بيها بوته  قارچ جدا شده ازيختير
  

  . شده مطابقت داشت

  
 جدايه ۱۱ تري سيکالزول براي EC50يانگين  م‐٤شکل 

محيط سه فاصله زماني در در  Pyricularia griseaنتخب م
اند، اعدادي که با حرف مشابه نشان داده شده( PDAغذايي 

   ).داري ندارنداختالف معني% ۱در سطح 
  

  بحث
 ير بازدارندگيش تاثيج بدست آمده از آزماينتابا توجه به 

 يشيفنفوس از رشد رو ي ادکش قارچ مختلف يها غلظت
ار ارائه يمعو  PDAدر محيط کشت ست برنج بالمارگر يب

 Padasht-Dehkaei & Sharifi-Tehrani يشده از سو
ن قارچ در استان ي اهاي جدايهن ي ب كه از ، (2003)

% ۱۲حساس،  مهين% ۱۸حساس، را % ۶۶ الن،يگ
 هاي جدايه% ۳۴ ،اند هكردمقاوم گزارش % ۴مقاوم و  مهين

 % ۳۰، حساس مهين% ۲۲ حساس،  مازندراناستان
مقاوم و  مهي نهاي جدايه. مقاوم هستند%  ۱۴مقاوم و  مهين

 يها شهرستان مارگر از مزارع برنج حومهين بيمقاوم ا
ن يمقاومت به ا . بابل و بابلسر بودند،شهر  قائم،يسار
 ,Yoshino) از ژاپن۱۹۷۶اولين بار در سال  کش قارچ

 ;Katagiri et al., 1980)ر کشورها ي و سپس از سا(1988
Nene & Thapliyal, 1993; Viswanathn 

&Narayanasamy, 1992; Maria, 1988)  گزارش شده
  .است

  سيکالزول بر بيماري بالست برنج در رقم طارم،  فنفوس و تري هاي ادي کش قارچ تأثير ‐٣جدول 
  فنفوس در گلخانه  جدايه حساس به ادي۱ جدايه  مقاوم  و ۲حاصل از 

     (%)سطح آلوده برگ
  ادي فنفوس جدايه مقاوم به  تيمار

  )از مرزيكالي بابل(
  ادي فنفوس جدايه مقاوم به

  )از ميرود بابلسر(
  ادي فنفوس جدايه حساس به

  )از منطقه چالوس(
  a ۶۸    a۶۳  a۶۵ *  شاهد

 a   ۵۶  a ۵۵   b۳۱  ادي فنفوس
  b   ۱۶  b۱۷  c۱۱  تري سيکالزول

  .اختالف معني داري ندارند% ۱شان داده شده اند، در سطح  اعدادي که با حرف مشابه ن*          
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  طارم با استفاده از جدايه مقاوم به ادي فنفوس  سطح آلوده به بالست در برگ برنج رقم ‐٥شکل 

  .تيمار با تري سيکالزول:  C،تيمار با  ادي فنفوس:  B،کش قارچشاهد بدون استفاده از : A )از چپ به راست(
  
 و يشي از رشد روين درصد بازداريانگيسه ميمقا
EC50 روز ۱۴ و ۷ و ۵ يز در فواصل زماني فنفوس نياد 

نشان دادند که در روز چهاردهم، که قارچ به حداکثر 
 از کش قارچ ييرسد، توانا ي خود ميشيرشد رو
 يشتر از روزهاي  آن بEC50 آن کاهش و يبازدارندگ

 تنها در کش قارچن يکه ا است ين بدان معنيقبل است، ا
ر يمارگر، حداکثر تأثيم با بي اول تماس مستقي روزهايط

 و شود ميج از اثر آن کاسته يرا  بر آن دارد و به تدر
ن ي رسد کمتريمارگر به حداکثر رشد خود مي که بيزمان

ن يا. ط کم استي آن در محيدارين پاياثر را دارد، بنابرا
ت باشد يرعه حائز اهم تواند در مزي جنبه م۳حالت از 

 کش قارچن ي آن در مزرعه اينکه پس از سمپاشياول ا
 با ک تا زمان در تماس قرار گرفتن يستميرسي، غينفوذ
 ،اه اثر خود را از دست بدهديمارگر مستقر در بافت گيب

ط ين مدت ممکن است در اثر شراي اينکه در طيدوم ا
 ي در ط، که در استان مازندراني از جمله بارندگيطيمح

اه ي است، از سطح گيده متداوليفصل رشد برنج پد
ز ي است که کشاورزان نين همان مطلبيشسته شود و ا

ر الزم در ي تأثکش قارچن ي با ايابراز نموده اند که سمپاش
 يدارينکه پاي سوم ا، را ندارديماريوع بي از شيريجلوگ
از به تکرار يط، نيک در محيستميرسي غکش قارچن يکم ا
ب روند ين ترتيبد دهد و  يش مي توسط آنرا افزاياشسمپ

ع يمارگر تسريبروز و گسترش مقاومت به آن در ب
 کش قارچن يگر اي دياز سو). Brent, 1995 (شود مي

ار ي در گروه سموم بسيتوسط سازمان بهداشت جهان
 شده و به يبند  انسان و پستانداران طبقهيخطرناک برا

ده يلستان به ثبت نرسل هم تاکنون در انگين دليهم

  ). Pasquereau, 1994( است
  ويشي از رشد روين درصد بازداريانگيسه ميمقا
EC50 کالزول نشان داد ي سيک تريستمي سکش قارچ
مارگر در روز ي بيشي آن از رشد روي بازدارندگييکه توانا
ش از هفتم يش از پنجم و در روز چهاردهم بيبهفتم 

مارگر به يهم، که بآن در روز چهارد EC50است و 
ر روزها يرسد، کمتر از سا ي خود ميشيحداکثر رشد رو

 فنفوس ي برخالف ادکش قارچن ين، اثر اياست، بنابرا
 اول کامل است و با گذشت زمان ينکه در روزهايضمن ا

ت مجدد نخواهد بود، از ي قادر به فعاليماريقارچ عامل ب
ان حداکثر مارگر در زمي بي بازدارندگي براي کافيداريپا

ن از آنجا که يبنابرا.  کمتر داردEC50 آن با يشيرشد رو
ک است، پس از استفاده در مزرعه يستمي سکش قارچن يا

ل ي از تشکيري و با جلوگشود مياه ي گيجذب بافتها
 آن به يها هاگن قارچ از نفوذ يوم اين در اپرسوريمالن
 آن در اثر يي کرده، خطر آبشويري سالم جلوگيها بافت
ن به سرعت ي فصل رشد کم است، همچنيط  دريبارندگ
مار در تماس قرار ي بيها مارگر مستقر در بافتيبا ب
نکه با يدارد و سرانجام ا يرد و رشد آنرا باز ميگ يم

 که دارد ي مناسبيداري و پاياهي گيها حرکت در بافت
ن برده و امکان بروز ي مجدد را از بياز به سمپاشين

 ,Brent & Hollomon)ن کم استمقاومت در برابر آ

 هم از نظر کش قارچن يب کاربرد اين ترتيبد .(1998
 ي کشاورزان مقرون به صرفه تر از ادي براياقتصاد

ست، انسان و يط زي محخطر آن برايفنفوس است و هم 
       .)Pasquereau, 1994(  استكمپستانداران 
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 و اثباتق ين تحقيج بدست آمده از ايبا توجه به نتا
 بالست برنج نسبت به يماريوجود مقاومت عامل ب

 يها فنفوس در مزارع حومه شهرستان ي ادکش قارچ
، قائم شهر، بابل و بابلسر و در جهت کاستن از يسار
ن مناطق، الزم است يد کشاورزان در اي توليها نهيهز

ن مناطق متوقف گردد و در ي در اکش قارچن يمصرف ا
 بروز به محضکالزول يس ي ترکش قارچن مزارع از يا

.   استفاده شودآن کنترل يبراهاي بيماري  اولين نشانه
د کننده برنج مانند يگر تولي دي از کشورهايدر بعض
 از بروز و گسترش مقاومت به يري جلوگيز براي ن،ژاپن
 و ي تکرار سمپاش،يماري در قارچ عامل بکش قارچن يا

 جمله از (يگري ديها کش قارچ ،سموم هيرو يب مصرف
مارگر، جذب ير بر بي، که از نظر نحوه تأث)کالزوليس يتر

 به کشاورزان ، متفاوتندياهي گيها بافت و حرکت در
  .(Yoshino, 1988) شود ميه يتوص

ن ي از بروز مقاومت نسبت به ايري جلوگيبرا
ن استان و با توجه به ير مناطق اي در ساکش قارچ
شنهاد يموارد را پن يتوان ا يم، Brent (1995) يها هيتوص
  :کرد
ر ي از سموم با تأثيستيد کنندگان نبايکشاورزان و تول. ۱

 به يبرا. کسان به صورت مکرر استفاده کنندي
 که منجر يي کردن فشارهايدن و خنثيحداقل رسان

ن يتر ، مناسبشود ميمارگرها يجاد مقاومت در بيبه ا
 با اثرات مختلف يها کش قارچراه استفاده از مخلوط 

  . استير برنامه سمپاشد
ه شده توسط يح توصي را در غلظت صحکش قارچ .۲

مارگر در ي بيرا وقتيکارخانه سازنده مصرف شود، ز
رد، امکان بروز يگ يمعرض غلظت نابازدارنده قرار م

  .ابدي يش ميت آن افزاي در جمعکش قارچمقاومت به 
 کرد که خطر بروز و ي اقدام به سمپاشي تنها زمان.۳

 وجود ياهپزشکي با نظر کارشناسان گيماريوع بيش
  .دارد

 کش قارچز شود و از ي مکرر آن پرهي از سمپاش.۴
  .کالزول در تناوب با آن استفاده شوديس يتر

 ييايمي تنها به مبارزه شيمارين بيت ايري مدي برا.۵
 آنرا مورد توجه يقيت تلفيرياکتفا ننمود، بلکه مد

است ارقام مقاوم با ن منظور الزم ي ايقرار داد و برا
 مطلوب يصفات زراعت و يفيخوش کمحصول  

  .ن ارقام حساس موجود نموديگزيد و جايتول
مارگر ين بي فنفوس اي مقاوم به اديها جدايهحضور 

 ييکالزول و توانايسيت آنها به تريحساس ن استان،يدر ا
ن بار ي اولي برايمارين بي در کنترل اکش قارچن يبهتر ا

  .دشونيگزارش م
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