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  چکيده

  

، به )Fusarium proliferatumبا آنامورف (Gibberella intermedia جدايه قارچ ٣٥، ١٣٨٤در سال 

ي سازگاري ها گروهعنوان عامل غالب بيماري پوسيدگي طوقه برنج در استان مازندران، از نظر تنوع در 

 و ييبراي شناسا) اتفاقد قدرت استفاده از نيتر (nitهاي  يافته از جهش. رويشي مورد بررسي قرار گرفتند

 درصد كلرات پتاسيم ٥ و ٣، ١هاي حاوي  از سه جدايه روي محيط.  استفاده شدها گروه اين يابيارز

از سه جدايه نيز تنها  . از مطالعه حذف شدندcrnهاي   بدست نيامد و به عنوان جدايهnitي ها يافتهجهش 

 گروه سازگاري رويشي شامل ٢٦قيمانده در بيست و نه جدايه با.  بدست آمدnit 1 فنوتيپ گانجهش يافت

 VCG29 تا VCG1 ي با اسامها گروهن يا.  گروه دو عضوي قرار گرفتند٣ گروه تك عضوي و ٢٣

 ،ي سازگاري رويشي دو عضوي در منطقه جغرافيايي محدودي قرار داشتندها گروهتمام . مشخص شدند

ي ها گروه. باشد ي اين منطقه با يكديگر ميها دهنده شباهت ژنتيكي بيشتر جدايه كه اين مسئله نشان

 و  باال و وجود سازيکيدهنده تنوع ژنت سازگاري رويشي تك عضوي فراوان در جمعيت قارچ نشان

ن عوامل بروز تنوع در ي از مهمتريکي. باشد ميكارهاي الزم براي ايجاد تنوع ژنتيكي در جمعيت آن 

ن يعت، اين قارچ در طبيت اي فراوان در جمعيمثل جنسد ي که بروز تول، استي جنسيبي، نوترکها قارچ

  .کند ميد يه را تائيفرض

  

  ي ها گروه، crnهاي  ، جدايهnit گان، جهش يافتFusarium proliferatum :هاي كليدي واژه

  .يسازگاري رويشي چند عضو                                

  

  مقدمه 
ه مردم يذن نقش را در تغيشتريپس از گندم، برنج ب

 درصد ۴۰استان مازندران بيش از . ران به عهده دارديا
توليد اين محصول را در كشور به خود اختصاص داده 

 (bakaneae) يا باكانه (foot rot)پوسيدگي طوقه . است
  هاي بذرزاد برنج به حساب يكي از مهمترين بيماري

گيري و آيد كه با وجود گسترش جهاني قدرت همهمي
، اما همراهي (Mew & Misra, 1994)  دارديدکخسارت ان

به خاطر  با بذرهاهاي فوزاريوم عامل بيماري  گونه
 براي تواند مي کنند میهاي قارچي اي كه توليد  زهرابه

 ,.Desjardins et al) سالمت انسان و دام خطرناك باشد

2000) .Alian (2005)  سه گونهG. intermedia) آنامورف :
Fusarium proliferatum( ،G. fujikuroi )آنامورف:  

F. fujikuroi(  وG. moniliformis )آنامورف  :
F.verticillioides ( را به عنوان عامل بيماري در استان

.  گونه غالب بودG. intermediaمازندران شناسايي كرد كه 
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مارگر گياهي فردي كه به دنبال يي بها قارچدر 
 در وضعيت آيد ممكن استهتروكاريوزيس پديد مي

  جاد شوديااش تغيير تهاجمي يا دامنه ميزباني
(Leslie, 1993). از طرفي مطالعه جمعيت ها با استفاده از 

به عنوان ابزاري براي ) VCGs(ي سازگاري رويشي ها گروه
 فراگير هاي اخير  در ساليکي ژنتيها تعيين ميزان تفاوت

براي تقسيم ) ژن جاي( ياساس چند لوكوس. شده است
ي سازگاري رويشي به اين معني است كه با ها گروهندي ب

. شود مييك آزمون ارتباط بين چندين ژن جاي سنجش 
نشان داده كولي و نشانگرهاي مول سنجي مطالعات زيست
هاي درون يك گروه سازگاري رويشي نسبت  اند كه جدايه

ي سازگاري رويشي مختلف شباهت ها گروههاي  به جدايه
 هر حال استثنائاتي نيز براي اين قانون در. بيشتري دارند
با وجود اينكه توليد مثل . (Puhalla, 1981) وجود دارد

، احتمال (Alian et al., 2006) جنسي فراوان در طبيعت
ي سازگاري رويشي زياد در جمعيت ها گروهوجود تعداد 

هاي تشكيل  قارچ و ناپايداري و عدم توسعه هتروكاريون
 سازگاري  نقشباعث كمرنگ شدن (Puhalla, 1981) شده

 در جمعيت قارچ عامل پوسيدگي رويشي در تبادل ژنتيكي
 ها ازشوند، اما به دست آوردن نوتركيبطوقه برنج مي

 هاهاي مكمل در فوزاريومجفت كردن آكسوتروف
(Puhalla, 1981)و نيز بررسي جمعيت قارچ   

  هاي  از نظر ميزان شباهت ژنتيكي در ژن جاي
vic )ompatibilitycnigetative ev(   توسط نشانگر

 اهميت تواند ميي سازگاري رويشي ها گروهمورفولوژيك 

  .اين مطالعه را نشان دهد
  

  ها مواد و روش
   قارچيها هيجدا

 جدايه ۳۱اين تحقيق شامل هاي مورد بررسي در نمونه
 به عنوان عامل غالب بيماري G. intermediaقارچ 

استان مازندران بوده است كه طي پوسيدگي طوقه برنج در 
 و از مراحل مختلف رشدي برنج ۱۳۸۳ سال يفصل زراع

شامل خزانه ها و دوره رشد در زمين اصلي جمع آوري شد 
ها  زايي و شناسايي اين جدايههاي بيماريآزمون). ۱جدول(

 صورت گرفته و همگي (Alian, 2005)  در تحقيق قبلي
 F. proliferatum ورف آنها آنامزا وها بيمارياين جدايه

  . داده شده استصيتشخ

  آزمون هاي سازگاري رويشي
  جداسازي جهش يافتگان فاقد قدرت استفاده از نيترات

 حلقه هاي كوچك nitبراي جداسازي جهش يافتگان 
 قارچ روي ي روز۵‐۷ ميلي متري  از كشت ۵ومي ميسلي

كه ) MM )۵ به محيط غذايي حداقل PDAمحيط غذايي 
به آن اضافه  )KClO3( گرم كلرات پتاسيم ۳۰ تا ۱۰بين 

و ) شود مي شناخته MMCاين محيط به نام (شده بود 
كه [ PDC عالوه بر اين محيط به محيط ها جدايهبعضي 

  گرم كلرات پتاسيم۳۰  به اضافهPDAهمان محيط غذايي 
)KClO3 (روز ۱۰ نيز منتقل شده،  به مدت پنج تا ]است 

در .  و در تاريكي نگهداري شدندC° ۲± ۲۴ در دماي
مرحله اول به ازاي هر جدايه سه تشتك پتري محيط 

 سه حلقه تشتکدار در نظر گرفته شد كه به هر  كلرات
الرشد تشكيل  هاي سريع از قطاع. ميسليومي انتقال يافت

هايي به صورت نوك هيف برداشته و به محيط  شده نمونه
MMهاي  جهش يافته معموالً. منتقل شدnit رشدي 

و اسپورزايي هوايي  بدون ميسليومو تقريباً ضعيف، گسترده
ها به در صورتي كه جهش يافته.  دارندMMروي محيط 

تعداد كافي به دست نيامد جدايه به تعداد بيشتري 
  .هاي پتري حاوي محيط كلرات دار منتقل شدتشتك

  nit گانيافت شناسايي فنوتيپ جهش

هاي بدست آمده بر اساس نحوه فنوتيپ جهش يافته
هاي غذايي حاوي يكي از پنج منبع رشد روي محيط

شامل نيترات، نيتريت، هيپوزانتين، آمونيوم و (تروژن ين
به اين منظور ). ۲جدول(ند شناسايي شد) اسيد اوريك

 هر جدايه و تيپ وحشي آن nitتمامي جهش يافتگان 
 Cº۲۵و در دماي فوق ت روي هر يك از پنج محيط كش

 پرگنه يخت شناسي روز ر۳‐ ۵بعد از . نگهداري شدند
 و ندجهش يافتگان در مقايسه با تيپ وحشي ارزيابي شد

 تعيين گرديد ۲فنوتيپ هر جهش يافته بر اساس جدول 
(Correll, 1987).  

   هر جدايهnitتالقي جهش يافتگان 

هاي خود ناسازگار ها جدايهدر جمعيت فوزاريوم
 هاييجدايه  به  (Correll  et  al.,  1986)   (HIS)  ويشير

 كه در محل تالقي دو پرگنه قادر به تشكيل شود مياطالق 
 nitهاي تعداد جوش هيفي كافي نيستند و جهش يافته

 در محل برخورد رشد MMمكمل آنها روي محيط 
  پروترفي تشكيل نمي دهند يا اين رشد بسيار ضعيف 
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   استفاده شده در اين تحقيقGibberella intermediaي ها جدايه  مشخصات‐۱جدول 
  محل جمع آوري  نمونه برداري مرحله  رقم  نام جدايه  رديف
۱  F1 چپرسر  زمين اصلي  طارم  
۲  F2 كمربندي آمل‐ محمود آباد  زمين اصلي   نامعلوم‐ پرمحصول   
۳  F3 كمربندي آمل‐ محمود آباد  زمين اصلي  شفق   
۴  F4 موسسه‐آمل  يزمين اصل  طارم   
۵  F5 موسسه‐آمل  زمين اصلي  خزر   
۶  F6 مرزنگو‐ درويش خيل  خزانه   نامعلوم‐ پر محصول   
۷  F7 بو بعد از كليك سردا‐ درويش خيل  زمين اصلي  طارم  
۸  F8 بيشه محله كوچك‐ درويش خيل  زمين اصلي  طارم   
۹  F9 الله آباد‐ جاده آمل به بابل  زمين اصلي  طارم   
۱۰  F10 جاده سرخرود به آمل   اصليزمين  طارم  
۱۱  F11 ۱ خط سوته‐ فريدونكنار  زمين اصلي  طارم  
۱۲  F12 ۲ خط سوته‐ فريدونكنار  زمين اصلي  طارم  
۱۳  F13 ۳ خط سوته‐ فريدونكنار  زمين اصلي  بينام  
۱۴  F14 ۴ خط سوته‐ فريدونكنار  زمين اصلي  طارم  
۱۵  F15 يورمحله‐بابلسر  خزانه  طارم هاشمي   
۱۶  F16 احمدكال‐بابلسر  زمين اصلي  طارم   
۱۷  F17 ۱ موذيكله‐ جاده كياكال‐ بابل  زمين اصلي  طارم  
۱۸  F18 ۲ موذيكله‐ جاده كياكال‐ بابل  زمين اصلي  طارم  
۱۹  F19 خشكرودپي‐ بندپي غربي‐ بابل  زمين اصلي  خزر   
۲۰  F20 اسماعيل كال‐ جاده بهنمير به جويبار  زمين اصلي  طارم   
۲۱  F21 ارطه‐جاده قائم شهر به ساري  يزمين اصل  طارم   
۲۲  F22 انتهاي جاده قائم شهر به ساري  زمين اصلي  طارم  
۲۳  F23 جاده تهران‐بين شيرگاه و زيراب  زمين اصلي  طارم   
۲۴  F24 شيرجي كال‐ )نظامي(جاده شيرگاه به قائم شهر  زمين اصلي  طارم  
۲۵  F25 نشل‐جاده قائم شهر به سوادكوه  زمين اصلي  طارم   
۲۶  F26 باالدراز‐  جاده پايين كال‐ ساري  زمين اصلي  طارم   
۲۷  F27 چهاردانگه‐ ساري  زمين اصلي  طارم   
۲۸  F28 گالش پل‐ محمود آباد  زمين اصلي  طارم  
۲۹  F29 فريدونكنار  زمين اصلي  طارم  

  
  ).Fusarium) ۷ در جنس nit نحوه تشخيص فنوتيپ جهش يافتگان ‐۲جدول 

در هر لوكوس روي محيط هاي غذايي با  nitنحوه رشد جهش يافتگان 
  منابع مختلف نيتروژن

  آمونيوم  نيترات  نيتريت  هيپوزانتين  اسيد اوريك
  Fusariumلوكوس   وظايف لوكوس ها

 Nit1  ژن ساختماني براي آنزيم احيا كننده نيترات  +  ‐  +  +  +
 Nit3   تنظيمي مسير واكنش هاي احيا نيترات‐ژن اختصاصي  +  ‐  ‐  +  +
  ) ژنNitM) ۵  ژن هاي كنترل كننده توليد كوفاكتور داراي موليبدن  +  ‐  +  ‐  +

  
ها در به منظور شناسايي و حذف اين جدايه. باشد مي

 مكمل به دست آمده از nitهاي صورت وجود، جهش يافته
 سانتي متر از هم روي محيط ۳ تا ۲هر جدايه به فاصله 

MMقرار داده و در دماي  C°۱±۲۱ روز ۱۰ تا ۴ به مدت 
نگهداري شدند و تشكيل رشد پروتروف قوي بين آنها 

از هر فنوتيپ مكمل يك و در صورت امكان دو . آزمون شد
 كه رشد پروتروف قوي تشكيل داده بودند  nitجهش يافته
هاي سازگاري رويشي انتخاب شده و پس از براي آزمون

 C°۴ دماي در MMهاي حاوي محيط در لوله رشد
  .نگهداري شدند

  ي سازگاري رويشيها گروهشناسايي 

، بايد جهش ي سازگاري رويشيها گروهاي تعيين بر
هاي مختلف در تمام حاالت ممكن يافتگان مكمل از جدايه

با توجه به .  با هم تالقي داده شوندMMوي محيط ر
 Nit بهترين حالت زماني است كه براي هر جدايه ۳جدول 

M جهش يافتگان  و يكي ازnit 1 يا nit 3را داشته باشيم  .
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  مكمل از دو nitرشد پروتروف قطور بين دو جهش يافته 
دهنده تعلق آنها به يك گروه سازگاري جدايه مختلف نشان
 nitهايبراي اين آزمون جهش يافته. باشدرويشي واحد مي

 به MMهاي مختلف با سه تكرار روي محيط مكمل جدايه 
   متر از هم قرار داده و در دماي  سانتي۳  تا۲فاصله 

C°۱±۲۱  و در تاريكي به مدت سه هفته نگهداري شدند
براي . و تشكيل رشد پروتروف قوي بين آنها آزمون شد

از حصول شرايط مناسب براي تشكيل  اطمينان
 مكمل هر جدايه نيز در كنار nitهتروكاريون، جهش يافته 

ها، با جهش يافته  مكمل ساير جدايهnitگان جهش يافت
  .جدايه مورد نظر آزمون شد

  
 انواع واكنش هاي مكمل سازي بين جهش يافتگان ‐۳جدول 

nit (Desjardins et al., 2000)  
NitM nit3 nit1   
+  ‐/  +  ‐  nit1 
+  ‐  ‐/  +  nit3  
‐ / +  +  +  NitM  

  
  

ز هر جدايه مكمل بدست آمده ا nitي ها يافتهجهش  ‐۴جدول 
Gibberella intermedia  استفاده شده در آزمون هاي

 ها جدايهسازگاري رويشي و گروه سازگاري رويشي 

 Bفنوتيپ   Aفنوتيپ   نام جدايه
گروه سازگاري 

  رويشي
F1 nit 1 Nit M VP4  
F2 nit 1 Nit M VP5  
F3 nit 1 Nit M VP2  
F4 nit 1 Nit M VP6 
F5 nit 1 nit 3 VP7 
F6 nit 1 nit 3 VP8  
F7 nit 1 nit 3 VP1  
F8 nit 1 Nit M VP9  
F9 nit 1 nit 3 VP1  

F10 nit 1 Nit M VP10 
F11 nit 1 Nit M VP11  
F12 nit 1 Nit M VP12 
F13 nit 1 Nit M VP2 
F14 nit 1 nit 3 VP13 
F15 nit 1 Nit M VP14 
F16 nit 1 Nit M VP15  
F17 nit 1 Nit M VP3 
F18 nit 1 Nit M VP3 
F19 nit 1 Nit M VP16 
F20 nit 1 Nit M VP17 
F21 nit 1 Nit M VP18 
F22 nit 1 Nit M VP19 
F23 nit 1 Nit M VP20 
F24 nit 1 Nit M VP21 
F25 nit 1 Nit M VP22 
F26 nit 1 Nit M VP23  
F27 nit 1 Nit M VP24  
F28 nit 1 Nit M VP25 
F29 nit 1  Nit M VP26 

  نتايج
 MMCها روي محيط هاي با توجه به نحوه ايجاد قطاع

 درصد كلرات پتاسيم در مورد چندين ۵ و ۳، ۵، ۱ حاوي
 درصد كلرات پتاسيم براي ۳ حاوي MMCجدايه، محيط 

سه جدايه با وجود تكرارهاي زياد، . اين تحقيق استفاده شد
 nitي ها يافتهروي هيچكدام از اين محيط ها توليد جهش 

  از تحقيق حذف شدندcrnي ها جدايهنكرده و به عنوان 
(Klittich & Leslie, 1989). هاي ها روي محيطاين جدايه

كلرات دار قطاع هاي سريع الرشدي توليد مي كردند كه 
 رشدي مشابه MMپس از انتقال نوك هيف روي محيط 

از سه جدايه نيز تنها جهش . تيپ وحشي داشتند
 بدست آمد كه با توجه به عدم nit1هاي  فنوتيپ  يافته

توانايي براي آزمون خودسازگاري و عدم تشكيل 
 مكمل از ساير nitي ها يافتههتروكاريون با جهش 

 از نظر ها جدايه. ها، از تحقيق كنار گذاشته شدند جدايه
نحوه تشكيل قطاع حول حلقه ميسليومي انتقال يافته به 

وضوع در بعضي محيط كلرات دار متفاوت بودند و اين م
موارد، قطاع گيري به صورت برداشتن نوك هيف هاي در 

خصوصيات فنوتيپي جهش  .كرد حال رشد را مشكل مي
 جداسازي شده براي هر جدايه با توجه به نحوه nitيافتگان 

رشد روي پنج محيط غذايي كه هر كدام منحصرا داراي 
تروژن شامل نيترات، نيتريت، ييكي از پنج منبع ن

.  ارزيابي شد،انتين، آمونيوم و اسيد اوريك بودندهيپوز
جهش يافتگان هر جدايه و همچنين تيپ وحشي آنها روي 
هر يك از محيط هاي غذايي فوق كشت شدند و فنوتيپ 

  جهش.  تعيين شد۲جهش يافتگان بر اساس جدول 
 مكمل بدست آمده از هر جدايه به منظور nitهاي يافته

 در مقابل يكديگر MMط آزمون خودسازگاري روي محي
 رشد پروتروف در محل تالقي آنها بررسي قرار داده شدند و

مدت زمان الزم براي تشكيل رشد پروتروف ). ۱شكل(شد 
ي مختلف نيز از ها جدايه مكمل nitهاي بين جهش يافته

هاي اين بر اين اساس تمام جدايه. روز متغير بود۱۰سه تا 
 در آزمون سازگاري   بودند و(HSC)تحقيق خودسازگار 

ها با نتايج اين آزمون. رويشي مورد بررسي قرار گرفتند
 nitهاي هاي شناسايي فنوتيپ جهش يافتهنتايج آزمون

هاي بدست آمده از هر جدايه بر اساس رشد روي محيط
. تروژن همخواني داشتيغذايي حاوي منابع مختلف ن

وانايي هاي بدست آمده از هر جدايه بر اساس تجهش يافته
 nit 1شامل (Aتكميل ژنتيكي يكديگر به دو گروه فنوتيپي 

تفكيك شده و براي ) Nit Mيا  nit 3شامل  (Bو ) nit 3 يا
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هاي سازگاري رويشي مورد استفاده قرار گرفتند آزمون
 هر جدايه B و A فنوتيپ nitهاي جهش يافته). ۴جدول(

ر  سايA و B فنوتيپ nitهاي به ترتيب با جهش يافته
ها از نظر قدرت تكميل كنندگي آزمون شدند جدايه

  در F. proliferatum جدايه ۲۹بر اين اساس ). ۲شكل(

 ۳  گروه تك عضوي و۲۳رويشي شامل   گروه سازگاري۲۶
ي متعلق به گروه ها جدايه. گروه دو عضوي قرار گرفتند

 از يك مزرعه جدا شدند، در حالي كه VP3دوعضوي 
 و VP1ي سازگاري رويشي ها گروهي متعلق به ها جدايه
VP2 ۳شكل( از مزارع جدا از هم بدست آمده بودند.(  

  

  
 به دست آمده nitي ها يافتهآزمون مكمل سازي جهش  ‐۱شكل

 سمت راست شكل  درGibberella intermediaاز يك جدايه قارچ 
رشد پروتروف قوي بين دو جهش يافته . شود ميمشاهده 

  .وكاريون است تشكيل هتردهنده نشان

  
 nitي ها يافتهآزمون سازگاري رويشي بين جهش  ‐ ۲شكل 
در اين . Gibberella intermediaي مختلف قارچ ها جدايهمكمل 

ها از نظر رشد و ميزان ميسليوم هوايي شكل تفاوت جهش يافته
  .شودنيز مشاهده مي

  
  

  

  
  

   در استان مازندرانGibbrella intermediaي ها قارچي سازگاري رويشي چند عضوي ها گروه نقشه پراكنش ‐۳شكل



  ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰مجله دانش گياهپزشكي ايران، دوره   ۴۰

  بحث
 مكمل از هر جدايه، در nitهاي جداشدن جهش يافته

ي سازگاري رويشي اهميت زيادي ها گروهتعيين تعداد 
ي ها يافته كه جهش (HSI)هاي خودناسازگار دارد و جدايه

  آنها فاقد قدرت تكميل كردن يكديگر هستند
(Correll et al., 1986)  ي خودسازگار ها جدايهرا از

(HSC)ي خود ناسازگار ممكن ها جدايه. كند تفكيك مي
ي ديگري از همان گروه سازگاري رويشي ها جدايهاست با 

مكن است توانايي تشكيل هتروكاريون داشته باشد و نيز م
به همين منظور تالش شد تا با . فاقد اين توانايي باشد

ت آمده از هر جدايه هاي بدسافزايش تعداد جهش يافته
، كه nit 1هاي حداقل يك فنوتيپ مكمل براي جهش يافته

هاي بدست آمدند جدا به فراواني در مورد تمامي جدايه
 nitهاي با اين حال در مورد سه جدايه، جهش يافته. شود

جهش يافته . امدي بدست نNit Mيا  nit 3هاي از فنوتيپ
nit 1 ي مكمل بدست آمده هاها با جهش يافتهاين جدايه

ها از نظر توانايي تشكيل هتروكاريون آزمون از ساير جدايه
شد و با توجه به اينكه در هيچكدام از موارد رشد پروتروفي 

 بودن HSC تشكيل نشد و نيز به دليل عدم اطمينان از
شته شدند تا در تشخيص گذا كنار  تحقيق  از ها، اين جدايه

  .ديايش نيي اشتباه پي سازگاري رويشها گروهتعداد 
ي سازگاري رويشي تك عضوي در ها گروهتعداد زياد 

 تنوع ژنتيكي زياد در جمعيت دهنده نشاناين مطالعه 
 كه با باشد ميي عامل بيماري در استان مازندران ها قارچ

ي سازگاري رويشي ها گروهنتايج ساير محققين در تعيين 
نسي مثل مثل ج گونه هاي فوزاريوم داراي توليدبراي 

Gibberella fujikuroi (Farrokhi-Nejad, 1999; 
Correll et al., 2000) و G. zeae (Bowden & Leslie, 

 جدايه Chulze et al. (2000) ۳۶ .دارد  همخواني (1992
 Gibberella fujikuroiگونه مرکب  Aاز جمعيت آميزشي 

 گروه سازگاري ۲۸بدست آمده از ذرت در آرژانتين را در 
 گروه ۲۳آنها در مطالعه خود . بندي كردند شي گروهروي

 گروه سازگاري ۵ جدايه در ۱۳تك عضوي داشتند و 
رويشي چند عضوي قرار گرفتند، پنج جدايه در يك گروه 

 گروه ديگر دو عضوي بودند، كه دو مورد از ۴قرار گرفته و 
ي به دست آمده از يك ها جدايهي دو عضوي شامل ها گروه

 ۳۷۳بين   درFarrokhi-Nejad (1999) .مزرعه بودند

 ۱۹۴ ، بدست آمده از ذرتF. moniliformeجدايه قارچ 
 گروه ۱۳۴گروه سازگاري رويشي تشخيص داد كه 

 گروه سازگاري ۶۰ و از ندسازگاري رويشي تك عضوي بود
 گروه در بيش از ۱۷هاي رويشي چند عضوي، تنها جدايه

نده ساير دهيك منطقه يافت شدند و جدايه تشكيل
ي سازگاري رويشي چند عضوي مربوط به ها گروه
در واقع در جمعيت . برداري از يك منطقه بودند نمونه

هاي داراي توليد مثل جنسي، قرار گرفتن  فوزاريوم
مختلف در يك گروه ي بدست آمده از مناطق ها جدايه

، تك عضوي يا با ها گروهنادر است و اكثر سازگاري رويشي 
برداري  با توجه به نحوه نمونه. كم خواهند بودتعداد اعضاي 

در اين مطالعه و گستردگي مناطق مورد بازديد وجود 
جالب . ي تك عضوي فراوان كامال قابل انتظار بودها گروه

در ) F18 و F17(اينكه دو جدايه بدست آمده از يك مزرعه 
. اين مطالعه نيز در يك گروه سازگاري رويشي قرار گرفتند

 از يك مزرعه جدا  با اينكهF12 و F11هاي ايهالبته جد
 شدند در دو گروه مجزا قرار گرفته و نتوانستند با هم

دهنده تنوع اين نتايج نشان. تشكيل هتروكاريون دهند
بسيار زياد در جمعيت قارچ عامل بيماري در استان 

البته در كنار اين شواهد، تشكيل . باشدمازندران مي
جدا شده از كمربندي  (F3هاي ههتروكاريون بين جداي

كه از دو ) جدا شده ازفريدونكنار (F13و )  محمدآباد‐ آمل
ي ها گروهشدند و ساير  جدا) شفق و بينام(رقم مختلف 

، جالب به نظر ند عضوي با وجود فاصله جغرافياييچ
ي چند عضوي در منطقه ها گروهالبته تمام . رسد مي

كه اين مسئله ) ۳شكل(جغرافيايي محدودي وجود داشتند 
ي اين مناطق ها جدايه شباهت و قرابت بيشتر دهنده نشان

  .ستها جدايهبا يكديگر نسبت به ساير 
  

  يارزسپاسگ
 دانشگاه ي معاونت پژوهشيت هايق با حماين تحقيا

 از .قات برنج کشور انجام شديتهران در موسسه تحق
صميمانه رياست و كاركنان محترم معاونت همكاري 
قيقات برنج كشوردر آمل كه مراحل اجرايي اين موسسه تح

تحقيق در آنجا صورت گرفت، صميمانه تشكر و قدرداني 
  .شود مي
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