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  مجله علوم كشاورزي ايران
  )٦٨٥‐ ٦٩٢ (١٣٨٦، ٤، شماره ٣٨ره ود

  
  گونه کمپلکسدر ) mating types(های آميزشی  باروری جنسی و تيپ

 Gibberella fujikuroiعامل پوسيدگی طوقه برنج در گيالن ،   
  

  ۴نژاد  و صديقه موسي۳، فريدون پاداشت دهکايی۲*نيکخواه ، محمد جوان۱زاده محيا عباس

   کارشناسی ارشد ميکروبيولوژی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد الهيجان،١

  ، دانشگاه تهرانعیي و منابع طب کشاورزیسيپرد استاديار ،۲

   هيأت علمی مؤسسه تحقيقات برنج کشور، رشت، اعضای۴، ۳

  )۱۲/۲/۸۶ : تاريخ تصويب‐۶/۶/۸۵: تاريخ دريافت(

  
  چکيده

  

، عامل Gibberella fujikuroiهاي آميزشی  تعيين تيپ     به منظور مطالعه باروری جنسی و 

برداری از مزارع برنج آلوده نقاط مختلف استان گيالن   نمونه١٣٨٣پوسيدگی طوقه برنج، طي سال 

 جدايه از ارقام محلی بدست ٩يكصد و سي و سه جدايه تك اسپور از رقم خزر و . صورت گرفت

ها روي محيط غذايی  ه از کليدهاي معتبر با كشت جدايهشناسايی مرفولوژيکی قارچ با استفاد. آمدند

SNAهای محلي روی محيط  های زيادی بين جدايه به منظور مطالعه باروری جنسي، تالقی.  انجام شد

شصت جدايه نيز با . های محلي تالقی باروری داشتند  جفت از جدايه٤غذايی هويج آگار انجام شد و 

، MATA-1 ،MATA-2 در شش تيپ آميزشی D و A ، Cآميزشی  هاي استاندارد سه جمعيت  جدايه

MATC-1 ،MATC-2 ،MATD-1 و MATD-2٣٨و % ١٧، % ٢٣به ترتيب .  تالقی داده شدند %

ي که در زرعه اهای م همه جدايه.  بودندD و A ،Cهاي آميزشي  ي متعلق به جمعيتزرعه اهاي م جدايه

آسکوسپورهايی . قرار گرفتندD تند، در جمعيت آميزشیشرايط آزمايشگاهی با يکديگر تالقی بارور داش

های مرده برنج جدا شده بودند، نيز در  های تشکيل شده روی ساقه که بعد از فصل برداشت از پريتسيوم

زني شدند   جدايه روي رقم خزر مايه١٤٢به منظور اثبات بيماريزايی، .  قرار گرفتندDجمعيت آميزشی 

   Aدر اين تحقيق معلوم شد که سه جمعيت آميزشی . بيماري نبودند جدايه قادر به ايجاد ٩كه 

 )Fusarium verticillioides(    جمعيت آميزشی ،  C) Fusarium fujikuroi ( و جمعيت

  . عامل پوسيدگی طوقه برنج در گيالن وجود داردبه عنوان ) D)  Fusarium proliferatumآميزشی 

  

هاي  ، تيپGibberella fujikuroi species complexوقه، برنج، پوسيدگی ط: کليدیواژه های 

  آميزشي

  
  مقدمه 

       پوسيدگی طوقه برنج، يکی از بيماريهای مهم در    
در ). ۲(ارقام پرمحصول برنج نظير خزر و سپيدرود است

ايران اين بيماری اولين بار توسط ابراهيم نسبت در بهار 
ابع فومن گزارش  در دهستان شالگوراب از تو۱۳۴۳سال 

ترين نشانه بيماری طويل شدن غير طبيعی   مشخص). ۳(شد
همچنين عالئم کوتولگی نيز در بعضی . های برنج است بوته

عالئم بيماری در تمام مراحل . ها مشاهده شده است از جدايه
زنی، خزانه و مزرعه به خوبی مشهود  رشد برنج اعم از جوانه

همه کشورهای برنج خيز پوسيدگی طوقه برنج در ). ۱(است
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دنيا بعنوان بيماری بذرزاد مطرح است و انتقال آن از يک 
فصل زراعی به فصل زراعی ديگر عمدتاً توسط بذورآلوده 

دو ماده ) ۱۹۳۹(يابوتا و هاياشی ). ۴،۱۲(گيرد صورت می
اسيد فوزاريک و جيبرلين را از عصاره فيلتر شده اين قارچ 

آسکوميست هتروتال است عامل بيماری ). ۱۴(جدا کردند
 Fusarium شبه جنس از ١که در بخش ليزئوال

ها در جنس فوزاريوم به سه روش  گونه). ۱۰(گيرد قرارمی
بندی  مورفولوژيکی، بيولوژيکی و فيلوژنتيکی طبقه

بندی مورفولوژيکی، ويژگيهايی نظير  در طبقه). ۱۳(شوند می
ديوفور،  اندازه ميکروکنيديوم و ماکروکنيديوم، کني وشکل

وجود يا عدم وجود کالميدوسپور، سرعت رشد قارچ، 
فياليدها و وجود يا عدم وجود زنجيره ميکروکنيديوم مورد 

و  ) ۱۹۸۱( بر اين اساس، بوس). ۱۱(گيرد توجه قرار می
را عامل  F. moniliforme) ۱۹۸۳( نلسون و همکاران

پوسيدگی طوقه برنج معرفی کردند وگرالخ و 
 را بعنوان عامل بيماری F. fujikuroi  ) ۱۹۸۲( نيرنبرگ

در طبقه بندی بر اساس خصوصيات . معرفی کردند
بيولوژيکی، هنگامی دو جدايه بعنوان يک گونه معرفی 

شوند که تالقی باروری داشته و آسکوسپورهاي حاصل  می
های  بندی، جدايه در اين نوع طبقه. زني باشند قادر به جوانه

شوند تا وضعيت باروری آنها  ميمختلف با هم تالقی داده 
هنگامی دو جدايه تالقي بارور دارند كه متعلق . تعيين شود

به يک جمعيت آميزشی و از دو تيپ آميزشی 
در واقع در سيستم .  باشندMAT-2 وMAT-1مختلف

کننده تيپ   فوق، يک لوکوس کنترل٢آميزشی دوحالتی
 MAT-2 و MAT-1 واجد دو آلل   MATآميزشی بنام 

ها با وجوديكه روی يک کروموزوم و در يک  اين آلل. باشد مي
به همين . گيرند، ولي توالی يکسان ندارند لوکوس قرار می

براي . شود گفته مي ) Idiomorph(دليل به آنها ايديومورف 
هاي استاندارد با  ها از جدايه شناسايي تيپ آميزشي جدايه

.  شود ميتيپ آميزشي مشخص در شرايط آزمايشگاه استفاده 
 مربوط به گونه کمپلکسدر بخش ليزئوال نه گونه بيولوژيکی 

G. fujikuroiهای آميزشي  گيرند که در جمعيت  قرار می٣
                                                                                 
1.Section Liseola  
2.Dimictic  
3.Gibberella fujikuroi species complex   

A تا  Iهای آميزشی جمعيت).۸(شوند بندی می  طبقهA  ،C 
جمعيت . اند  از روي برنج در نقاط مختلف دنيا جدا شدهDو 

های  جمعيتحاليکه   بيمارگر برنج است، درCآميزشی 
 بيمارگر عمده ذرت و سورگوم هستند، ولی D و Aآميزشی 

  ). ۶(شوند بعنوان عامل پوسيدگی طوقه برنج نيز محسوب می
های  هدف از اين تحقيق بررسی وضعيت باروري جدايه

 بيمارگر برنج و G. fujikuroi گونه کمپلکسايرانی 
های آميزشی  هاي آميزشي قارچ و تيپ شناسايي جمعيت

  .های استاندارد در گيالن بود هاي آن به كمك جدايه يهجدا
  

  ها  مواد و روش
  ها برداري و جداسازي جدايه نمونه ) ۱

، از کشتزارهای برنج استان ۱۳۸۳      در سال زراعی 
.      برداری بصورت تصادفی صورت گرفت گيالن نمونه

،  زنی هاي آلوده در مراحل خزانه، پنجه آوري نمونه جمع
در مراحل . دهی و بعد از برداشت برنج صورت گرفت خوشه

هاي بيمار و   بوته برداري از طوقه مختلف رشد برنج، نمونه
شده روي  هاي تشكيل پس از برداشت برنج از پريتسيوم

  . هاي مرده برنج انجام شد ساقه
هاي آلوده گياه برنج با محلول هيپوکلريت       طوقه

ضدعفونی سطحی )  فعال كلر۲۵/۱واجد (سديم رقيق شده 
 درون تشتكهاي پتري PDAشدند و در محيط غذايی 

ها نيز در شرايط آزمايشگاهي باز  پريتسيوم. کشت گرديدند
. شدند و آسكوسپورهاي موجود در آن كشت شدند

سازي در روي ماسه  هاي بدست آمده پس از خالص جدايه
اي  ميلي ليتري اپيندورف در دم۵/۱دار  هاي درب درون لوله

  تک اسپور جدايه۱۴۲در مجموع . يخچال نگهداري شدند
  . بدست آمدند

  شناسايي مورفولوژيكي قارچ ) ۲

     شناسايی مورفولوژيکی قارچ بر اساس کليد تعيين گونه 
 در SNAبا استفاده از محيط غذايی ) ۱۱( دانل نيرنبرگ و اُ 

خصوصياتی .  و در شرايط تاريکی دائم انجام شدC º۲۰دمای
ظير وجود زنجيره ميکروکنيديوم و طول زنجيره، وجود يا ن

عدم وجود کالميدوسپور، شکل و اندازه ميکروکنيديوم و 
  . ماکروکنيديوم، نوع فياليدها و سرعت رشد بررسی شدند
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  ها تالقي جنسي جدايه ) ۳

     به منظور مطالعه وضعيت باروری و تعيين تيپ 
 استفاده Carrot Agarها از محيط غذايی  آميزشی جدايه

هاي استاندارد   جدايه محلي با جدايه۶۰در اين تحقيق . شد
 و شش تيپ D وA ،Cسه جمعيت آميزشی 

-MATA-1،MATA-2،MATC-1،MATC آميزشی
2،MATD-1 و MATD-2اين .  تالقی داده شدند

در . شدندتهيه های استاندارد از کشور آفريقای جنوبی  جدايه
 در دو مزرعه ایدايه استاندارد و  ج، انجام آزمايشات باروري

‐ ۳ سانتيمتری با فاصله ۶های پتری پالستيکی  طرف تشتک
 در C º۲۵ سانتيمتر کشت شدند و يک هفته در دمای ۲

بعد از اينکه دو جدايه با يکديگر . تاريکی گذاشته شدند
 المپ  دائم در زيرنورC º ۲۲تماس يافتند، در دمای 

. د دو ماه نگهداری شدندبه مدت حدو وات ۲۰فلوئورسنت 
هاي محلي نيز به همين روش با يكديگر  تعدادي از جدايه
  .تالقي داده شدند

  ها اثبات بيماريزايي جدايه ) ۴
   اسپور به منظور اثبات بيماريزايی سوسپانسيونی از

ليتر تهيه گرديد و   کنيديوم در هر ميلی۱۰۶قارچ با غلظت 
از هر سوسپانسيون به ليتر   يک ميلی،در مرحله قدکشيدگی

در گلدان شاهد .  شد در گلخانهساقه برنج از رقم خزر تزريق
 به هر بوته تزريق سترونب مقطر آليتر نيز يك ميلي

  ).۱شكل(شد
  

  
زني به روش تزريق در ساقه برنج با   مايه‐ ۱شکل

 Gibberella )  اسپورml /۱۰۶ ( كنيديوم سوسپانسيون 
fujikuroi  

  نتايج
 اصالح  جدايه از رقم۱۳۳ جدايه، ۱۴۲وع      از مجم

در بررسی .  جدايه از ارقام محلی بدست آمدند۹ خزر و شده
 جدايه فاقد زنجيره ۹مورفولوژيکی مشخص شد که 

 جدايه دارای ۹ جدايه از اين ۴ميکروکنيديوم هستند و 
باشند، لذا در بخش ليزئوال گروهبندي  کالميدوسپور می

شدند، چون در آزمايش بيماريزايي شدند و كنار گذاشته  نمي
های  در تالقی جدايه. كردن برنج نبودند نيز قادر به آلوده
 و دند جفت جدايه توليد پريتسيوم کر۴محلي با يکديگر 

ها  اين جدايه). ۱جدول(آسکوسپور از پريتسيوم آنها جدا شد 
که در شرايط آزمايشگاهی توليد پريتسيوم کردند، در 

 تالقی که ۶۰در ). ۲جدول(ار گرفتند  قرDجمعيت آميزشی 
های استاندارد انجام شد،   های محلي و جدايه بين جدايه

هاي  چهل و هفت جدايه تالقی بارور داشتند و پريتسيوم
 و ۳جدول(تشكيل شده واجد آسك و آسكوسپور بودند 

  قرار گرفتندAچهارده جدايه در جمعيت آميزشی ). ۷شكل
در بررسي .  بودند MATA-1 که همه آنها در تيپ آميزشی

ها معموالً داراي  مورفولوژيكي مشخص شد كه اين جدايه
ده .   )A۲شكل(هاي بلند ميكروكنيديوم هستند        زنجيره

که در اين ميان قرار گرفتند  Cجدايه در جمعيت آميزشی 
 وسه جدايه در تيپ MATC-1هفت جدايه با تيپ آميزشی 

سه جدايه در جمعيت بيشت و . بودندMATC-2آميزشی 
  ۱۵  وMATD-1 که هشت جدايهDآميزشی 

هايي كه  از نظر مورفولوژيكي جدايه.  بودند MATD-2جدايه
هاي   قرار گرفتند زنجيرهD و Cهاي آميزشي  در جمعيت

 و واجد سرهاي  توليد کردندتر ميكروكنيديوم كوتاه
همچنين  ). B ۵شكل (بيشتر بودند ) false-heads(دروغي
هاي   داراي پلي فياليدDهاي جمعيت آميزشي  جدايه

شكل ( بودندC و Aبيشتري نسبت به دو جمعيت آميزشي 
هاي استاندارد،   با جدايهمزرعه ایهاي  در تالقي جدايه). ۶
در جمعيت A ،۱۷%ها در جمعيت آميزشی جدايه% ۲۳

 قرار گرفتند Dدر جمعيت آميزشی % ۳۸  وCآميزشی 
 ۳شکل آميزشي هر جمعيت در هاي  فراواني تيپ). ۲شکل(

آسکوسپورهايی که از پريتسيوم پس . نشان داده شده است
 قرار Dاز فصل برداشت جدا شده بود، در جمعيت آميزشی 

  هاي بارور و نابارور   فراواني جدايه۴شکل در. گرفتند
همچنين در آزمايش .  با هم مقايسه شده استمزرعه ای
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و دارای کالميدوسپور  جدايه فاقد زنجيره ۹ ،بيماريزايی
ها، عالئم   بقيه جدايه برایاما. عالئم بيماری را نشان ندادند

های سفيد و صورتی  ها ظاهر شد و کلنی پوسيدگی روی بوته
  .ندها مشاهده شد رنگ قارچ روی ساقه

  
 آلوده برنج در مناطق بدست آمده از بوته هاي Gibberella fujikuroi جدايه ي در تعدادوضعيت سازگاري جنسي – 1جدول

  مختلف استان گيالن در آزمايشگاه
  Gf-159  Gf-165  Gf-167  Gf-252  Gf-254  Gf-256  Gf-266  Gf-272  نام جدايه

Gf-159  -  -  -  -  -  -  +  -  

Gf-165  -  -  -  -  +  -  -  -  

Gf-167  -  -  -  -  -  -  -  +  

Gf-252  -  -  -  -  -  +  -  -  

Gf-254  -  +  -  -  -  - -  -  

Gf-256  -  -  -  +  -  -  -  -  

Gf-266  +  -  -  -  -  -  -  -  

Gf-272  -  -  +  -  -  -  -  -  

  يوم و آسکوسپور روی محيط غذايیستسازگاری جنسی مثبت و تشکيل پري+ 
   عدم سازگاری جنسی ‐ 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 در جدايه هاي D و C ،A فراواني جمعيتهاي آميزشي -2ل شك
Gibberella fujikuroi 

 در جمعيتهاي آميزشي MAT-2 و MAT-1 فراواني اللهاي -3شكل 
C ،Aو Dدر جدايه هاي Gibberella fujikuroi  

 و نابارور (fertile) مقايسه فراواني جدايه هاي بارور -4شكل 
(infertile) در جمعيت Gibberella fujikuroi
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.تالقي بارور داشتند  با هم كه در شرايط آزمايشگاهيGibberella fujikuroiهاي  هاي آميزشي جدايه  جمعيت و تيپ‐ ۲جدول
   Dجمعيت آميزشی  Cجمعيت آميزشی  Aجمعيت آميزشی 

 MAT-1 MAT-2 MAT-1 MAT-2 MAT-1 MAT-2    نام جدايه

Gf-159 ‐  ‐  ‐  ‐  +  ‐  
Gf-165 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  +  
Gf-167 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  +  
Gf-252 ‐  ‐  ‐  ‐  +  ‐  
Gf-254 ‐  ‐  ‐  ‐  +  ‐  
Gf-256 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  +  
Gf-266 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  +  
Gf-272 ‐  ‐  ‐  ‐  +  ‐  

  

  
  .محليهاي  در جدايه) false-heads(دروغی ‐  و سرهای و كوتاه ميکروکنيديومنمايش زنجيره بلند ‐ ٥شكل

A     ( زنجيره بلند ميكروكنيديوم B (زنجيره كوتاه ميكروكنيديوم و سرهاي دروغي.  

  

   
  .فياليد پلي) Bمنوفياليد ) Gibberella fujikuroi. Aهاي    نمايش فياليدها در جدايه‐٦شكل

B A

B A
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آسک ) A.با جدايه های استاندارد قارچ در شرايط آزمايشگاه Gibberella fujikuroi تشکيل آسک و آسکوسپور در تالقی جدايه های – ۷شكل 

  آسکوسپورهای دو سلولی ) B آسکهای حاوی آسکوسپورهایحاوی آسکوسپورهای دو سلولیهای حاوی 

  
   بحث      

   هدف اصلی اين تحقيق، مطالعه باروری جنسی و 
    در گونه کمپلکسهای آميزشی شناسايي تيپ
G. fujikuroi بدين منظور . در استان گيالن بود

به . برداری از مزارع برنج سراسر استان صورت گرفت نمونه
دليل حساسيت بيشتر رقم خزر نسبت به ارقام محلی، در 

  .  در اولويت بودندبرداری مزارع خزر نمونه
ها از نظر مورفولوژی مورد      در اين تحقيق، تمامی گونه

ها بعد از انجام  بررسی قرار گرفتند، اما تعيين دقيق  گونه
نظر به اينكه تنها . آزمايشات باروری و بيماريزايی انجام شد

خصوصيات مورفولوژيکی در تعيين گونه فوزاريومها بخصوص 
كافي نيست، بررسي باروري  G. fujikuroiآنامورفهاي 
هاي هر گونه به تشخيص بهتر گونه كمك  جنسي جدايه

 F. verticillioidesبطور نمونه در توصيف گونه . كند مي
های بلند ميکروکنيديوم يكي از خصوصيات  داشتن زنجيره

 و MATA-1هايی که با  مورفولوژيك است، اما در جدايه
MATA-2های طويل  ی زنجيره تالقی بارور داشتند، بعض

  گونه  شبه از طرف ديگر در . ميکروکنيديوم نداشتند
F. fujikuroiگيرند كه زنجيره  هايي قرار مي يه جدا

  هايي كه با ميكروكنيديوم كوتاه داشته، ولي جدايه
 MATC-1 و MATC-2 تالقی بارور داشتند، دارای 

بندی  به همين دليل در طبقه. های بلندی بودند زنجيره
 G.  fujikuroiکمپلکسها بخصوص اعضای گونه  زاريومفو

هميشه خصوصيات مورفولوژيکی، آزمايشات باروری جنسی 
و تجزيه تحليل های مولکولی مورد توجه قرار گرفته و نتايج 

حتي بر اساس نظر سامرل و . آنها با هم مقايسه می شود
نتايج آزمايشات باروری و مطالعات ) ۲۰۰۳(همکاران 
ر مورد اين فوزاريومها نسبت به خصوصيات مولکولی د

  .مورفولوژيکی از اعتبار و ثبات بيشتری برخوردار است
سه گونه را بعنوان  ) ۲۰۰۰(دسجاردين و همکاران 

لذا در اين تحقيق نيز از . عامل بيماری از نپال گزارش کردند
سه جمعيت آميزشی در آزمايشات باروری استفاده شد و اين 

ظ مورفولوژيکی بسيار به يکديگر شبيه سه گونه از لحا
  .هستند

    در بررسی مزارع برنج بعد از فصل برداشت مشاهده شد 
های مرده برنج در شرايط  های زيادی روی ساقه که پريتسيوم

تشکيل پريتسيوم و آسکوسپور بين . طبيعی تشکيل شدند
های ايرانی داللت بر اين دارد که جمعيت فوزاريوم  جدايه
  . ز قدرت باروری بااليی برخوردار استگيالن ا

های محلي با يکديگر  رفت که در تالقی جدايه انتظار می
در شرايط آزمايشگاهی نيز به زودی پريتسيوم تشکيل و 

های زياد، فقط  اما با وجود تالقی. آسکوسپور از آن جدا شود

B  A 
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در چهار جفت جدايه پريتسيوم توليد و آسکوسپور از آن 
موع تالقی های انجام شده با شش جدايه جدا شد و از مج

، MATA-1 ،MATA-2  از تيپ های آميزشیاستاندارد
MATC-1 ،MATC-2 ،MATD-1 وMATD-2 تعداد ،

. های مورد بررسی تالقی باروری را نشان ندادند جدايه% ۲۲
به منظور تشکيل پريتسيوم و توليد آسکوسپور بايد دو 

ی مخالف و جدايه در يک جمعيت واجد دو تيپ آميزش
عالوه بر . ها ماده و ديگری نر باشد همچنين يکی از جدايه

  C º۲۰اين موارد، شرايط انکوباسيون شامل دماي ثابت 
همراه با نور فلوئورسنت دائم نيز تأثير بسزايی در توليدمثل 

ها با هر سه جمعيت  چون جدايه). ۸(ها دارد جنسی در قارچ
هاي   شدند و جدايهو با هر دو تيپ آميزشی تالقی داده

‐ باروری يا  نر‐ اند، لذا ماده استاندارد نيز هرمافروديت بوده
رسد  بنابراين به نظر می. شود باروری مانع از باروری نمی

های مورد مطالعه توانايی باروری خود را از دست داده  جدايه
کننده در   ژن شرکت احتماالو عقيم هستند، به عبارتی

  .  غير فعال شده استتوليدمثل جنسی در آنها
های تشکيل شده در طبيعت،  معلوم شد که پريتسيوم

های گسترش يافته در شرايط آزمايشگاهی بين  پريتسيوم
هايي كه از  يومسهای محلي و همچنين بسياري از پريت جدايه

هاي استاندارد گسترش  هاي محلي با جدايه تالقي جدايه
د و اين نشان  هستنDيافته بود متعلق به جمعيت آميزشی 

 در گيالن نسبت به Dدهد که فراوانی جمعيت آميزشی  می
  .  بيشتر استC وAدو جمعيت 

 با توليد اسيد F. fujikuroi نکته قابل ذکراين است که 
 .F. جيبرليک عامل اصلی در افزايش طول نشاها  می باشد

verticillioides و proliferatum . F  نيز با توليد
 نظير بيووريسين، فومونيسين و مايکوتوکسين هايی

  ).۶(مونيليفرمين در پوسيدگی طوقه برنج نقش دارند
 .F کی بر اساس خصوصيات مورفولوژي، )۱۳۷۲( پاداشت    

fujikuroi را به عنوان عامل باکانه و پوسيدگی طوقه برای 
در اين تحقيق، بر . اولين بار از مزارع گيالن گزارش کرد

نسی معلوم شد، در گيالن عالوه اساس آزمايشات باروری ج
  ،)Cجمعيت آميزشی  (F. fujikuroi بر
  F. verticillioides ) جمعيت آميزشیA (و 

proliferatum . F)  جمعيت آميزشیD ( نيز عامل بيماری
  .هستند
  

  سپاسگزاري
بدينوسيله از معاونت های محترم پژوهشی دانشگاه    

از همكاري تهران و دانشگاه آزاد اسالمی و همچنين 
نيا رياست محترم مؤسسه  صميمانه جناب آقاي دكتر علي

تحقيقات برنج كشور و كليه همكاران ايشان به خاطر فراهم 
  .گردد كردن امكانات تحقيق سپاسگزاري مي
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