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 چکیده

 ۀ )هفت جمعيت(جداي 231در  زايي تنوع شدت بيماری به منظور بررسي تحقيق حاضر

Rhizoctonia solani AG-1 IA  هايي با  و دستيابي به جدايهعامل بيماری سوختگي غالف برنج

 سختينهيي و ميزان توليد زا بيماری ۀاز طريق مطالع زايي باال انجام گرفت. اين بررسي شدت بيماری

، به روش ای به بيماری اهدههای متفاوت مش عنوان نمايندگان واكنش روی چهار رقم برنج به

 ،ييزا بيماریاساس آزمون  شد. بر جراگيری رشد ميسيليومي، ا زني برگ بريده به همراه اندازه مايه

داری متفاوت بود.  اطور معن های بيمارگر به آزمايش به هر يك از جمعيت تحتواكنش چهار رقم 

ها درجات متنوعي از شدت بيماری روی هر يك از چهار رقم برنج و  ايهجد ۀدر هر جمعيت هم

 اساس ای بر خوشه ۀدر تجزيدادند. های ميسيليومي و سختينه )تعداد و وزن( را نشان  شاخص

در هر جمعيت بيمارگر،  انتششدت بيماری روی هر يك از چهار رقم برنج به همراه ضريب تغييرا

. داشتنددر يك طيف متفاوت ژنتيكي از ارقام برنج  ييزا بيماری در يك گروه عملكرد پايدارتری

ترتيب از رشت، تنكابن، آمل و گلستان  پرآزار به ۀها، شش، دو، پنج و يك جداي س اين يافتهاسا بر

ها برای تعيين  ترين جدايه ای و انتخاب مناسب ای يا مزرعه های گلخانه تواند بعد از آزمايش مي

 ند.كار رو بههای اصالحي در شمال ايران  های برنج در برنامه الين واكنش صحيح ارقام و

 

 .شمال ايران ،سوختگي غالف برنج يي،زا بيماریرفتار  ،ارقام برنج های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

 Rhizoctoniaبيماري سوختگي غالف برنج ناشي از 

solani AG-1 IA هاي برنج در  يترین بيمار یکي از مهم

توليد این محصول به شمار  ةطق عمدبسياري از منا

ترین بيماري ارقام  رود. این بيماري در ایران مهم مي

به  شود.  پرمحصول برنج در شمال ایران محسوب مي

هنوز  ،رغم اهميتي که این بيماري از نظر اقتصادي دارد

روش کاربردي کنترل بيماري در توليد تجاري برنج 

کنون رقم تنها به روش شيميایي ميسر است و تا

صورت تجاري قابليت کشت داشته باشد  مقاومي که به

یک توکسين  R. solani. قارچ بوده استدر دسترس ن

کند که معروف  توکسين توليد مي Rsميزبان به نام  ةویژ

 به مسئول بودن توليد عالیم بيماري سوختگي غالف

هاي بيمارگر با ميزان  یي جدایهزا بيماري. شدت است

 بستگي دارد ي هر جدایه همتوکسين توليد

(Vidhyasekaran et al., 1997.) ها نشان داد که  بررسي

بين حساسيت به توکسين و حساسيت به بيماري در 

بستگي وجود  هاي برنج حساس به توکسين هم ژنوتيپ
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دارد و همچنين نشان داده شده است که حساسيت به 

 شودتوکسين در گياه برنج توسط دو ژن کنترل مي

(Brooks, 2007 .)هاي مختلف  محققان توکسين

(، Phenyl Acetic Acid=PAA) اسيد استيک فنيل

، یک ترکيب فنوليکي و یک کربوهيدرات را PAAمشتقات 

به فراواني در  PAAاند. توکسين  گزارش کرده R. solaniاز 

شدت  ه برايشد منابع علمي به عنوان یک فاکتور شناخته

روي  (AG3) 9وموزي زایي در گروه آناست بيماري

که هنوز ترکيب  در حالي ؛زميني گزارش شده است سيب

 ,Brooks) ناشناخته است AG-1 IA توکسين زیرگروه 

2007)، (Vidhyasekaran et al., 1997) نقش .RNA هاي 

( از موضوعاتي بود که مورد توجه dsRNAاي ) دورشته

در این خصوص  ها بررسي. ن زیادي قرارگرفتامحقق

ها حامل اطالعات ژنتيکي   dsRNAکه  کردروشن 

هاي مختلف قارچي واقع  در ژنوتيپ و اندمختلفي 

متفاوت  هايآنها ممکن است داراي اثر .شوند مي

یي در ميزبان زا بيماريشدت  برمستقيم یا غيرمستقيم 

 ,Jian et al., 1997; Tavantzis & Lakshman)باشند 

1995). 

توجه به  ن بيماري باتوليد ارقام مقاوم به عامل ای

کامل نبودن مقاومت در ارقام منبع مقاومت، مشکل 

هاي قابل اعتماد در اسکرین ارقام،  و نياز به روش است

دارد. تاکنون  وجود ها ها و نتاج حاصل از تالقي الین

کننده و  آلوده ۀهاي مختلفي از مای ها و روش شکل

 ،(Cu et al., 1996) زني در ایجاد آلودگي یکنواخت مایه

(Eizenga et al., 2002)، (Mew & Rosales, 1986)، 

(Munish & Singh, 2000)، (Padasht-Dehkaei et 

al., 2010) و قرائت نتایج (Anonymus, 2002)، 

(Savary et al., 2010)، (Sharma et al., 1990) با 

هاي  ثباتي واکنش رقم در مکان و زمان توجه به بي

 لوژیکيمورفوبرخي صفات  مختلف و ارتباط آن با

(Pinson et al., 2005; Savary et al., 2010) کار  به

رسد عالوه بر استفاده از روش  اما به نظر مي ،ه استرفت

هاي صحيح  مناسب در ایجاد آلودگي یکنواخت و روش

سازي در ارزیابي و تعيين صحيح  قرائت نتایج آلوده

ژني  ميزان مقاومت در مخازن ژني ميزبان، مخازن

یي نيز الزم است زا بيماريبيمارگر از جهت تنوع قدرت 

هاي گذشته  د. طي سالنمورد توجه بيشتري قرار گير

بسيار دنيا  همۀارزیابي مقاومت ژرم پالسم برنج در به 

یي در زا بيمارياما تاکنون به تفاوت  ،ه استشدتوجه 

هاي بيمارگر و ارتباط آنها با ارقام مختلف برنج  جمعيت

مبناي ژني متفاوت توجه زیادي نشده است. اگرچه با 

یک گروه  AG-1 IAمطالعات قبلي نشان داد که 

اساس  ه برگرفت تحقيقات انجام ،هموژن است

یي و زا بيماريهاي  لوژیک، آزمونمورفوخصوصيات 

متنوع بودن قارچ  ةهاي مختلف مولکولي از اید تکنيک

 که قبالً عامل سوختگي غالف برنج خيلي بيشتر از آنچه

 ,Susheela & Reddy) کند شد حمایت مي تصور مي

هاي بيمارگر یکي از  یي در جدایهزا بيماريتنوع (. 2013

تفاوت در واکنش ارقام برنج به این  ةدالیل اصلي مشاهد

 (.Mew, 1987) بيماري در مناطق مختلف است

Banniza et al. (1999)  معتقدند که درک اپيدمي

شدت  ميزبان و بيمارگر به انميبيماري و واکنش 

وابسته به شناخت تنوع بيمارگر در سطح مزرعه است. 

 هاي بيمارگر سوختگي غالف برنج بر در هند جدایه

یي در چند گروه تقسيم شدند و زا بيمارياساس شدت 

از نظر خصوصيات ميسليومي و سختينه بسيار متفاوت 

 در بررسي (.Susheela & Reddy, 2013) گزارش شدند

مطالعه در  تحتهاي  جدایه بيشتردیگر از این کشور 

 یي کم و بقيه در دو گروه بازا بيماريگروه با شدت 

 بندي شدند یي باال و متوسط تقسيمزا بيماريشدت 

(Adhipathi et al., 2013.)  یي در زا بيماريتفاوت

ها در شرایط معين نشان از لزوم تحقيقات  جدایه

دارد. در ایران پس از  تفصيلي بيشتر در این خصوص

کشت ارقام جدید پاکوتاه و پرپنجه در مزارع  ۀتوسع

شمال کشور، بيماري سوختگي غالف برنج نيز به   برنج

گونه ارقام تبدیل شده است. به   ترین بيماري این اصلي

هاي این  ساختار جمعيتکه همين دليل الزم است 

 کاري شمال کشور که بيمارگر در مناطق مختلف برنج

کاري و همچنين شيوع این  ترین مناطق برنج اصلي

هاي  از جنبه ، بایدندشو محسوب ميبيماري در کشور 

هاي علمي متفاوت به تفصيل مطالعه  مختلف و به روش

تر  کافي و دقيق شناخت تواند به نتایج مطالعات مي .دشو

 یي آنزا بيماري جمله تنوع شدت ، ازاز این بيمارگر

منجر هاي اصالحي  م برنج در برنامهارزیابي ارقابراي 

 شود.
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 ها مواد و روش
 بیمارگر

 Rhizoctonia solani AG-1هاي مختلف قارچ  جدایه

IA ه در این تحقيق متشکل از هفت جمعيت کاررفت به

برنج از  ةهاي آلود ترتيب از غالف شش جمعيت به .بود

در شهرستان رشت در استان گيالن، و دو یک مزرعه 

هاي تنکابن و آمل در  رتيب در شهرستانت  مزرعه به

 .آوري شد جمع استان مازندران واقع در شمال ایران

شکم و  ۀرشدي، ابتداي مرحل ۀطي دو مرحلآوري   جمع

انجام رسيدن برنج در یک فصل زراعي  ۀابتداي مرحل

در ها  صورت گرفت. جدایهجداسازي گرفت و سپس 

)رشت(  تحقيقات برنج کشور ۀپزشکي مؤسس بخش گياه

با  1932جمعيت هفتم نيز در سال  .شوند نگهداري مي

 برداري از مزارع گرگان، بندرگز و کردکوي در نمونه

. تعداد اعضاي هر یک از شداستان گلستان تهيه 

 برداري اول نمونه ۀترتيب در مرحل هاي رشت به جمعيت

(R1) 64 دوم ۀجدایه و در مرحل (R2) 61  ،جدایه

جدایه و در  99 (T1) اول ۀحلجمعيت تنکابن در مر

 ۀجدایه، جمعيت آمل در مرحل 91 (T2) دوم ۀمرحل

جدایه  69 (A2) دوم ۀو در مرحل هجدای 99 (A1) اول

 جدایه بود. 63 (Go) و جمعيت گلستان

 

 ارقام

 ةشد ترتيب ارقام اصالح براي آزمایش از چهار رقم برنج به

رقم بومي  خزر از استان گيالن و ندا از استان مازندران،

هاشمي به عنوان رقم غالب در مزارع استان گيالن و 

 مناطق وسيعي از استان مازندران و گلستان و رقم تتپ

(Tetep) به عنوان رقم خارجي مقاوم در دسترس 

به عنوان نمایندگان نسبي تنوع  شد. این ارقاماستفاده 

اي ارقام برنج در منطقه و تا حدود امکان بيانگر  ریشه

اي  بتاً وسيع و متفاوتي از مشاهدات مزرعهطيف نس

واکنش به بيماري بودند. ارقام مذکور در ابتداي فصل 

هاي بزرگ حاوي خاک مزرعه کشت  زراعي در سطل

 هاي شدند و در شرایط گلخانه، با رطوبت کم و با مراقبت

 رشد یافتند. دیگر مورد نياز

 

 ها یی جدایهزا بیماری

 R. solaniهاي  یي جدایهزا بيماريرفتار  ۀبراي مطالع

AG-1 IA زني برگ بریده  روي برنج از روش مایه

 ,.Guleria et al., 2007; Banniza et al) استفاده شد

هاي جوان و سالم برنج در  زني، برگ . براي مایه(1999

به  (Anonymous, 2002) قدکشيدگي ساقه ۀمرحل

هاي پالستيکي  فظربریده و در  متر سانتي 92طول

الیه کاغذ صافي نسبتاً  9مصرف حاوي ربا ار یکدرد

داده و  ليتر آب مقطر سترون قرار ميلي 42 ضخيم و

 9تثبيت شد. سپس یک قرص ميسليومي به قطر 

رشد هر  هاي فعال و درحال کشت ۀمتر از حاشي ميلي

و در قسمت مرکزي هر برگ شد قارچ برداشته  ۀجدای

يني زم هاي محيط کشت سيب قرار داده شد. قرص

خالص بدون قارچ نيز به عنوان  (PSA)ساکارز آگار 

هاي  ها قرار گرفت. ظروف حاوي برگ شاهد روي برگ

هاي نایلوني، در  شده در هر ظرف داخل کيسه زني مایه

و در شرایط تاریکي نگهداري  C19˚انکوباتور با دماي 

ناشي از هر  ۀساعت طول لک 91شد. بعد از گذشت 

)ميزان گسترش بيماري در جدایه در طول هر برگ 

 ,.Willocquet et al., 2011; Guleria et al) طول برگ

 گيري شد. کش اندازه با استفاده از خط (2007

 

 ها تعیین وزن و تعداد سختینه

ها، مجدداً درب  گيري طول لکه بعد از اندازه 9در بند 

و براي تشکيل و کامل شدن  شد ظروف بسته

ها تحت  برگ ،زني از مایهها تا روز دهم پس  سختينه

 ، همۀهمان شرایط قبلي نگهداري شدند. پس از آن

آوري  ها جمع ها در هر جدایه از روي برگ سختينه

ساعت در انکوباتور  16و در ظروف پتري به مدت  ندشد

˚C92 ها براي هر رقم و  خشک شدند. تعداد سختينه

هر جدایه شمارش شد و با استفاده از ترازوي دیجيتالي 

 .گردید توزین

 

 گیری قطر پرگنه اندازه

بيمارگر از داخل فریزر  ۀیک یا دو سختينه از هر جدای

 C14˚و در دماي  PSAخارج شد و روي محيط کشت 

 ،ساعت 69انکوباتور فعال گردید. بعد از گذشت 

پرگنه در حال رشد  ۀمتري از حاشي ميلي 9هاي  دیسک

ظرف پتري  صورت وارونه در مرکز هر تهيه گردید و به

قرار گرفت )هر جدایه در سه  PSAحاوي محيط کشت 
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انتقال یافت.  C14˚تکرار( و به انکوباتور تاریک با دماي 

هاي هر جدایه در دو  قطر رشد پرگنه ،ساعت بعد 16

کش از قسمت  جهت عمود بر هم و با استفاده از خط

گيري شد و ميانگين دو محور  پشت ظرف پتري اندازه

 د نهایي منظور گردید.به عنوان عد

 

 تجزیه و تحلیل آماری

ها در هر جمعيت و در هر رقم بر اساس  جدایه ۀمقایس

صورت جداگانه در  آلودگي طول برگ به شاخص درصد

افزار  هاي کامل تصادفي به کمک نرم بلوک ۀقالب طرح پای

SAS Ver 9.1  کلي  ۀبه منظور مقایس شد.تجزیه و تحليل

زایي  بيماريشدت  ،از جهت صفت ها در هر جمعيت جدایه

در ارقام مورد آزمایش و مقایسه واکنش کلي ارقام به 

جمعيت از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح  بيمارگر در هر

 SAS Ver 9.1هاي کامل تصادفي به کمک  پایه بلوک

ها بر اساس ميانگين  استفاده گردید. آمار توصيفي جدایه

رقم به منظور  آلودگي طول برگ در هر شاخص درصد

 تحتجدایه در چهار رقم  تعيين ضریب تغييرات در هر

تجزیه و  SAS Ver 9.1افزار  آزمایش با استفاده از نرم

 زا بر هاي برتر بيماري . انتخاب گروه جدایهشدتحليل 

زایي )درصد آلودگي طول  اساس نتایج آزمون بيماري

آزمایش و با ضریب  تحتبرگ( در چهار رقم برنج 

ها،  اي جدایه بندي خوشه با استفاده از روش گروه ،اتتغيير

به روش  NTSYSPC Ver 2.02eافزار  به کمک نرم

UPGMA گرفتاقليدسي انجام  ۀبر مبناي فاصل. 

 ها در هر جمعيت بر ميزان رشد جدایه ۀمقایس

 کامالً ۀها در قالب طرح پای قطر پرگنه ةاساس انداز

 ،بستگي صفات هم ۀتجزی براي. گرفتتصادفي انجام 

آلودگي  ها با درصد ها و قطر پرگنه تعداد و وزن سختينه

هاي  طول برگ در هر جمعيت و در کل جمعيت

بيمارگر و در هر رقم و در کل ارقام از روش پيرسون به 

 استفاده گردید. SAS Ver 9.1افزار  کمک نرم

ها در صورت نياز پس از تبدیل جذري و  داده همۀ

ند شدس( تجزیه و تحليل آماري اي )قوس سينو زاویه

(Gomez & Gomez, 1984.) 

 

 بحث نتایج و

یي، زا بيماريدر این تحقيق شاخص شدت  ،طور کلي به

تعداد و وزن سختينه در چهار رقم برنج و قطر پرگنه در 

جدایه از قارچ  132در  PSAمحيط غذایي 

Rhizoctonia solani AG-1 IA  عامل بيماري سوختگي

ها مشتمل بر  گيري شد. این جدایه دازهغالف برنج ان

ترتيب از  به ،هفت جمعيت از مزارع برنج شمال ایران

هاي رشت در استان گيالن، تنکابن و آمل در  شهرستان

 استان مازندران و مناطق مختلف استان گلستان بود.

 همۀیي زا بيماريهاي  در این تحقيق نتایج آزمون

برنج هاشمي،  مطالعه در چهار رقم تحتهاي  جدایه

که چهار رقم برنج انتخابي  کردخزر، ندا و تتپ روشن 

 R. solani AG-1 IAهاي بيمارگر  در مقابل جمعيت

(. در این آزمایش درصد 9) رندهاي متفاوتي دا واکنش

ميانگين آلودگي برگ رقم تتپ که به عنوان یک رقم 

 مقاوم خارجي در منابع مختلف معرفي شده است

(Channamallikarjuna et al., 2010; Srinivasachary 

et al., 2011.)  نسبت به سه رقم دیگر ایراني در مقابل

 ؛(1هاي بيمارگر بيشتر بوده است )جدول  همه جمعيت

گذران  اما توليد سختينه که اینوکلوم ماندگار و زمستان

(. 1کمتر از دیگر ارقام بود )شکل ،شود بيمارگر تلقي مي

آزمایش به عنوان  تحتاب ارقام انتخ ۀبنابراین فرضي

هاي مختلف برنج که طيف متفاوتي از  گروه ةنمایند

اي واکنش به بيماري را نيز نمایندگي  مشاهدات مزرعه

هاي  صحيح بوده است. نتایج آزمون ،کنند مي

یک از چهار رقم  یي اعضاي هر جمعيت در هرزا بيماري

 ۀهاي مشهودي را بين اعضاي هم مذکور نيز تفاوت

که تنوع  شد. بنابراین مشخص کردها آشکار  جمعيت

یي هم در جمعيتي از بيمارگر که از مزارع زا بيماري

مناطق مختلف در سطح یک استان )گلستان( 

هایي که از یک  اند و هم در جمعيت آوري شده جمع

صورت فصلي )ابتداي  مزرعه )رشت، تنکابن و آمل( و به

ند وجود داشت ا بيماري( تهيه شده ۀو انتهاي چرخ

توليدي  ۀ(. نمودار ميانگين تعداد سختين1)جدول 

نيز حکایت از  1هاي بيمارگر در شکل  توسط جمعيت

ها دارد. در هر  تفاوت واضح بين بعضي از جمعيت

اساس تعداد و وزن  ها بر جمعيت نيز بسياري از جدایه

هاي توليدي روي ميزبان بسيار متفاوت از هم  سختينه

صورت جداگانه و  د که در هر رقم بهچن بودند. هر

بستگي بين تعداد سختينه و وزن  هم ،همچنين در ارقام
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دار بود )جدول اها مثبت و بسيار معن جدایه همۀآنها در 

هاي  هایي که قادر به توليد سختينه جدایه عموماً ،(3

بودند، به همان  ها جدایه دیگرخيلي زیادي نسبت به 

ها  جدایه ۀتفاوت از بقينسبت از جهت وزن سختينه م

تر از  کوچک هاآن ۀسختين ةانداز ،نبودند. به عبارت دیگر

ها بوده است. حتي در مواردي در یک جدایه  جدایه ۀبقي

ها متنوع بود. بنابراین تنوع  سختينه ةهم طيف انداز

( در ها هاساس دادها و مشاهد لوژیک سختينه )برمورفو

لحاظ اندازه، بلکه از فقط به  هاي این بيمارگر نه جمعيت

یي )روي ميزبان( و زا بيماري ۀجهت شکل هم در مرحل

ساپروفيتي )روي محيط غذایي آماده(  ۀهم در مرحل

آنها از جهت سرعت  ،عالوه هموضوع متداولي است. ب

اي داشتند  هاي قابل مالحظه رشد رویشي نيز تفاوت

ها منطبق بر تفاوت  (. اما این تفاوت9تا  1 هاي)جدول

بستگي این  همهر چند  .یي آنها نبودزا بيماريدر توان 

بستگي  هم ها ارقام و در کل جدایه ۀدو صفت در هم

یي زا بيماريبستگي بين شدت  منفي بود. هم ضعيف و

یک از  هاي توليدي روي هر ها با تعداد سختينه جدایه

ولي  ،دار بوداارقام ميزبان مثبت و در رقم ندا معن

ها ضعيف بود )جدول  همبستگي ها شاخص دیگرهمانند 

گزارش کردند  Guleria et al. (2007)(. در این رابطه 3

هاي بيمارگر سوختگي غالف  با وجود اینکه جدایهکه 

 ،یي و مورفولوژیک بودندزا بيماريبرنج داراي تنوع 

یي زا بيمارياي بين شباهت مورفولوژیک و رفتار  رابطه

از  Wamishe et al. (2007)آنها تشخيص داده نشد. 

هاي خود به این نتيجه رسيدند که بين  بررسي

از جهت  هاي کند رشد و با سرعت رشد باال جدایه

مشاهده  اي تفاوتي مزرعه هاي در ارزیابيزایي  بيماري

 د.نگردی

یي در هر منطقه و تعيين و زا بيماريبررسي تنوع 

یي در طيف متنوعي زا بيماريهاي برتر  تشخيص جدایه

زبان در تعيين ميزان واقعي حساسيت و مقاومت از مي

دارد. در مطالعات  مؤثريهاي برنج نقش  ارقام و الین

پالسم برنج، تعيين ميزان مقاومت  ارزیابي واکنش ژرم

اصالح به کمک  ۀشده یا در مرحل هاي اصالح الین

از  آگاهيهاي بيمارگر بدون  زني با هر یک از جدایه مایه

هاي فعال  در مقایسه با جمعيت یي آنزا بيماريقدرت 

پي  بيمارگر در منطقه، نتایج قابل اعتماد و پایداري در

ناشي  ةنخواهد داشت. تجربيات ناموفق و نتایج شکنند

ها و ارقام جدید  هاي مکرر ارقام، الین از ارزیابي

شده در شرایط ایستگاهي در مقایسه با نتایج  معرفي

اي در منطقه،  رعههاي همان ارقام در شرایط مز واکنش

پژوهي در  مقاومت ةل رایج در حوزئیکي از مسا تقریباً

که بيشتر از آن  استرابطه با این بيمارگر در گياه برنج 

 یادبا عنوان ناپایداري رقم یا ناپایداري مقاومت گياه 

. (Pinson et al., 2005; Savary et al., 2010) شودمي

هاي برنج  م و الینبه عبارت دیگر، معموالً واکنش ارقا

هاي  در مقابل یک جدایه از بيمارگر در ایستگاه

تحقيقاتي با واکنش آن در شاليزارهاي منطقه متفاوت 

است. این تفاوت ناشي از ناکارآمدي روش ارزیابي، به 

زایي  دليل نداشتن شناخت جامع از توان بيماري

 هاي بيمارگر در منطقه است. جمعيت

یي )درصد زا بيماريدت آماري ميانگين ش ۀمقایس

هاي بيمارگر در ارقام مختلف  آلودگي طول برگ( جدایه

و ميانگين قطر پرگنه و همچنين تعداد و وزن سختينه 

بندي یا  )غيرآماري( در هر جمعيت بيانگر تفاوت گروه

گيري  هاي اندازه یک از شاخص بندي آنها در هر رتبه

شاخص  نبۀهر جمعيت از ج ،شده است. به عبارت دیگر

 ،یي در ارقام مختلف و صفت رشد رویشيزا بيماري

اما آنها  ،هاي آماري با اعضاي مشابهي نبود داراي گروه

 ۀطور کامل نيز متفاوت از هم نبودند. در تجزی به

جمعيت بيمارگر، بر اساس  هاي هر اي جدایه خوشه

 تحتیي در هر یک از چهار رقم زا بيمارينتایج آزمون 

مار توصيفي ضریب تغييرات آزمون آزمایش و نتایج آ

جمعيت به چند گروه تقسيم شد.  یي، هرزا بيماري

هاي برتر  طوري که در هر جمعيت گروه جدایه به

یي بيشتر و ثبات زا بيماريبا ترکيب شدت  زا بيماري

آزمایش  تحتیي در طيف ارقام زا بيماريبيشتر در 

د. ها تفکيک شدن جدایه ۀ)ضریب تغييرات کمتر( از بقي

در  زا بيماريهاي برتر  گروه جدایه ،این اساس بر

ترتيب از پنج و یک عضو، در  به R2و  R1هاي  جمعيت

از یک و یک عضو، در  T2و  T1هاي  جمعيت

از دو و سه عضو و در جمعيت  A2و  A1هاي  جمعيت

Go یا تنوع  (. تفاوت1بودند )شکل ل تشکاز یک عضو م

 محققان را R. solaniهاي  در جدایه زایي يدر بيمار

تنوع  Sing et al. (2002) .اند دهکرقبالً گزارش  فراواني
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جدایه از این بيمارگر گياه برنج در  69یي در زا بيماري

آنها بيان  .وهوایي را گزارش کردند مناطق مختلف آب

کردند که شرایط محيطي ممکن است در تنوع 

ر د ،Guleria et al. (2007)ثر باشد. ؤیي مزا بيماري

 RAPDو  ISSRآناليز ژنتيکي به کمک نشانگرهاي 

شده از  آوري هاي جمع نشان دادند که بسياري از جدایه

این بيمارگر روي یک الین برنج در یک گروه قرار 

% شباهت ژنتيکي از یک 96داشتند و دو جدایه با 

بندي  برنج جداسازي شدند که این نشان از گروه ۀواریت

تایج این تحقيق نيز وضعيت واریته دارد. در ن ةویژ

 1 در جدول کهچنان .مشابهي مشاهده شده است

که در رقم  در حاليR1-66  ۀجدای ،شود مي شاهدهم

در  ،تتپ باالترین شدت بيماري را ایجاد کرده است

ي خيلي کمتري زای يرارقام هاشمي و خزر توان بيما

 ه است.داشت

 R. solaniاز  IBو  IAاي که در دو زیرگروه  مطالعه

 تحت هاي درصد از جدایه 49نشان داد که  گرفت،انجام 

د یا نبواي بين وجود  ند ولي رابطهدار dsRNA مطالعه

یي، رشد ميسليومي و زا بيماريها با شدت  dsRNAاین 

هاي بيمارگر مذکور  فعاليت فنل اکسيداز در جدایه

که حالي (. درKouisk et al., 1994دست نيامد ) به

Finkler et al. (1985)  شناسایيdsRNA هاي  در جدایه

هاي  د آن در جدایهنبوویروالنت بيمارگر مذکور و 

نيز  Liu et al. (2003) کردند. گزارشهيپوویروالنت را 

 R. solaniیي در زا بيماريدر کاهش  dsRNAبر نقش 

گزارش کردند که  Jian et al. (1997). کيد کردندأت

با  dsRNAکه یک دالیل محکمي حکایت از آن دارد 

زایي و یک  در بازدارندگي شدت بيماري kb49/9 طول 

dsRNA  با طول kb9/4  در افزایش پرآزاري مشارکت

زایي  بيماریي بر این اساس روشن است که موضوع .ددار

 هایي است که بدون داراي پيچيدگي در این بيمارگر

شناسایي، تهيه و کاشت آن، شناخت کامل یا مناسب از 

کارهاي مهم  از راهکه مقاوم یا متحمل به بيماري ارقام 

شود، با  هاي گياهي محسوب مي مدیریت بيماري

در زمان شيوع موفقيت پایدار همراه نخواهد بود. 

بيماري یکي از سؤاالتي که اغلب پژوهشگران با  ةگسترد

 ۀند این است که آیا طغيان بيماري در نتيجا آن مواجه

یا اینکه  ،ر به منطقه استورود یک نژاد جدید بيمارگ

افزایش  برايجهشي در جمعيت بومي بيمارگر 

در بسياري از موارد ممکن  ؟یي رخ داده استزا بيماري

اثر  شده در ارقام جدید اصالح است طغيان بيماري در

نباشد، بلکه بيمارگر جدید  یا ژنوتيپ ورود یا بروز نژاد

اما به  باشد،وجود داشته  اي بوميه از قبل در جمعيت

ساز نبودن  جهت فراواني کم به دالیل مختلف و مشکل

و  ه باشدیا شناسایي نشد ه باشدمورد توجه قرار نگرفت

 ها، گروه شده در مقابل رقم معرفي به همين دليل اساساً

به  زایي متفاوت هاي با صفت بيماري ها یا جدایهنژاد

 نا. محققباشدارزیابي نشده دليل نبود شناخت کافي، 

 شکسته شدن مقاومت ارقام زراعي اند و این امر واقفبر 

یي بيمارگرها و تأثير آن بر زا بيماريرا به دليل تنوع 

( یا به آگاهي Peever et al., 2000پایداري ميزبان )

 Martinهاي بيمارگر ) اندک از ساختار ژنتيکي جمعيت

&  English, 1997درک تنوع در  دهند. ( نسبت مي

کيد بر آزمون شدت أهاي بيمارگر ت یهیي جدازا بيماري

ها، قبل از انتخاب  طيفي از جدایه یي درزا بيماري

 Yang et) ها براي تحقيق در مقاومت ميزبان دارد جدایه

al., 1996.)  در کنار شاخص بيماري سایر پارامترهاي

ها  بيماري نظير تعداد، ابعاد و طول لکه و تعداد سختينه

و در  را دارد بيشترین اهميت ي شدیدزا بيماريدر گروه 

ي ضعيف کمترین اهميت را نشان داده زا بيماريگروه 

در تحقيق حاضر  (.Susheela & Reddy, 2013) است

هاي مختلف در تعداد  اساس شاخص موضوع تنوع بر

هاي بيمارگر در طيف مختلف و مناسبي  زیادي از جدایه

د توانن از ميزبان با پوشش مناسب جغرافيایي که مي

هاي بيمارگر، ميزبان و مناطق کشت  نمایندگان جمعيت

اما  ،برنج در شمال کشور محسوب شوند نشان داده شد

یي از این جهت مهم زا بيمارينتایج کاربردي تنوع در 

شده به  شده و معرفي است که وقتي ارقام ارزیابي

داراي واکنش  ،شوند برداران در منطقه کشت مي بهره

هاي مختلف  ها یا جمعيت مقابل جدایهپایداري در اً نسبت

 اًهاي شدید ویژه وقتي در مقابل جدایه به ؛بيمارگر باشند

ها از فراواني  حتي اگر این جدایه و گيرند پرآزار قرار مي

کمي در منطقه برخوردار باشند. بنابراین شناسایي و 

در چهار رقم برنج  زا بيماريهاي برتر  تعيين جدایه

تتپ که رهبري طيف متفاوت  هاشمي، خزر، ندا و

دن کرتواند در هدفمندتر  مي ،واکنش به بيماري را دارند
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هاي برنج ظرفيت کاربردي یابد تا  ارزیابي ارقام و الین

پس از معرفي، حضور آنها در مزارع و مناطق پایدارتر و 

هاي  با تغييرات کمتر تداوم یابد. بر این اساس جدایه

R1-88 ،R1-80 ،R1-101 ،R1-98،R1-87   وR2-328 

و T1-151  هاي اي رشت، جدایه از دو جمعيت منطقه

T2-391 هاي  تنکابن، جدایه ۀهاي منطق از جمعيتA1-

21 ،A1-37 ،A2-287 ،A2-292  وA2-289  از

 ۀاز منطق Go-737 ۀآمل و جدای ۀهاي منطق جمعيت

 هاي توان بعد از آزمایش ( را مي1گلستان )شکل 

ها  ترین جدایه ي و انتخاب مناسبا اي یا مزرعه گلخانه

هاي برنج در  براي تعيين واکنش صحيح ارقام و الین

 کار گرفت. بههاي اصالحي در شمال ایران  برنامه

 
 Rhizoctonia solani AG1-IAهاي مختلف  ميانگين درصد آلودگي طول برگ در چهار رقم برنج در اثر جمعيت ۀمقایس .1جدول 

 ميانگين کلي ارقام گلستان 1 تنکابن 1 تنکابن 1 آمل 1 آمل 1 رشت 1 رشت رقم/ جمعيت

 c *29/61 c26/61 b69/69 c16/61 c69/99 c41/61 b91/96 c91/66 هاشمي

 d44/93 d91/99 c66/93 c61/62 d19/96 d61/99 d93/93 d16/99 خزر

 b69/69 b92/69 a11/99 b99/91 b12/69 b19/92 c93/91 b12/63 ندا

 a11/69 a66/64 a36/91 a91/96 a69/91 a91/99 a29/94 a21/91 تتپ

ميانگين کلي **

 ها جمعيت
cd42/69 d99/61 b69/69 b19/69 d29/69 c22/69 a91/92 

 

 ندارند )توکي(. ٪9داري در سطح اند اختالف معنداردر هر ستون تيمارهایي که حرف مشترکي *:    

 ندارند )توکي(. ٪9داري در سطح اند اختالف معنرداتيمارهایي که حرف مشترکي  **: در این سطر   

 

 
 ((Rhizoctonia solani AG-1 IAهاي مختلف بيمارگر  هاي توليدشده توسط جمعيت ميانگين تعداد سختينه ۀمقایس .1شکل 

 هاي ارقام مختلف برنج روي برگ
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 Rhizoctonia solani AG1-IA 1 رشت ميانگين درصد آلودگي طول برگ برنج و برخي صفات رشدي در جمعيت ۀمقایس .1جدول 
 رقم

 جدایه
 تتپ ندا خزر هاشمي

 ميانگين آلودگي
 در چهار رقم

 ضریب
 تغييرات

 تعداد
 سختينه

 وزن سختينه
(gr) 

 قطر پرگنه
(mm) 

R1-88 a-f 22/99 a-c 22/42 a-d 49/91 ab 92/49 a 96/99 94/11 19/99 212/2 h-o 49/9 

R1-101 a-k 11/69 a 99/49 ab 99/42 a-d 99/42 ab 24/99 42/11 22/91 214/2 h-o 49/9 

R1-80 a-j 93/69 a-d 22/99 ab 49/94 ab 49/44 ab 91/94 39/11 22/94 216/2 i-o 92/9 

R1-65 a-c 11/93 e-n 99/99 a 31/43 a-c 31/41 a-c 91/94 99/19 22/49 249/2 g-m 99/9 

R1-98 a 22/42 a-g 66/63 a-d 22/92 c-i 99/99 a-d 13/99 11/3 92/69 24/2 i-o 92/9 

R1-85 d-l 99/69 ab 99/42 a-c 99/99 c-k 11/91 a-e 19/91 91/19 99/99 291/2 h-o 49/9 

R1-91 a-d 19/94 a-d 49/94 ab 92/99 l-n 49/94 a-f 91/91 69/13 92/99 211/2 h-o 42/9 

R1-87 a-e 99/99 a-d 49/94 a-f 92/61 c-k 99/92 a-f 64/91 46/11 99/91 292/2 g-k 22/4 

R1-86 i-q 99/99 a-d 22/99 ab 22/99 b-g 99/99 a-g 26/91 12/12 99/93 291/2 f-h 99/4 

R1-74 a-h 22/92 b-l 22/62 a-d 94/92 a-d 99/42 a-g 99/92 32/14 99/41 216/2 b-d 49/9 

R1-73 d-l 99/69 a-d 99/99 a-d 66/63 e-l 99/69 a-g 16/63 66/12 92/92 219/2 g-j 19/4 

R1-60 c-l 22/69 a-c 22/42 a-c 11/91 k-n 66/93 a-h 19/63 16/19 19/49 211/2 i-o 99/9 

R1-67 g-o 22/93 c-n 49/99 a 22/44 c-j 22/99 a-i 31/69 14/19 92/96 269/2 h-o 49/9 

R1-92 ab 49/93 c-n 99/99 a-c 19/91 h-m 22/66 a-i 62/69 91/13 99/196 299/2 cd 92/9 

R1-99 j-q 22/99 a-d 11/94 ab 99/99 i-n 11/61 b-i 49/69 91/11 99/99 219/2 g-k 22/4 

R1-61 a-f 99/99 a-d 49/94 d-f 93/99 j-n 99/62 d-k 19/64 29/19 22/96 241/2 h-o 92/9 

R1-66 i-q 19/99 e-n 99/92 a-e 49/64 a 22/91 c-j 19/64 21/62 92/111 129/2 g-l 99/9 

R1-83 a-h 22/92 h-o 99/19 a-c 92/91 c-j 99/91 c-j 32/69 44/19 19/92 211/2 f-h 99/4 

R1-90 a-k 92/69 a-k 99/62 a-d 93/69 g-l 49/64 c-j 91/69 11/9 99/162 12/2 i-o 92/9 

R1-102 q-s 11/19 a-c 66/93 a-f 66/66 f-l 92/69 d-k 49/66 93/13 22/93 211/2 g-k 22/4 

R1-89 f-n 49/61 a-c 99/99 b-f 11/91 f-l 92/69 d-k 49/66 69/19 9/129 29/2 b-d 99/9 

R1-76 a-j 92/69 b-m 22/93 a-f 99/93 c-j 99/91 d-j 49/66 69/16 19/99 121/2 i-o 92/9 

R1-84 j-q 22/99 d-n 99/99 a-f 99/69 a-d 49/41 d-k 91/66 99/19 99/91 299/2 k-o 99/9 

R1-79 a-f 99/96 n-p 93/12 a-e 49/64 b-h 99/99 d-k 69/66 64/94 99/61 299/2 d-f 39/4 

R1-59 h-p 49/94 a-j 99/66 a-f 49/61 c-i 99/99 d-k 24/66 99/19 19/126 299/2 f-i 19/4 

R1-103 h-p 49/94 b-m 66/93 ab 19/96 h-m 22/69 d-k 91/69 41/19 22/62 219/2 i-o 92/9 

R1-62 e-m 99/61 e-n 19/99 a-d 22/69 c-j 49/91 d-k 49/69 99/19 22/91 24/2 f-h 99/4 

R1-69 d-l 19/66 c-n 92/99 a-f 22/62 c-j 29/91 d-k 66/69 92/16 19/91 24/2 j-o 69/9 

R1-68 a-i 29/63 m-p 49/11 a-f 94/61 b-e 22/42 e-l 91/69 16/99 19/34 239/2 i-o 99/9 

R1-100 a-g 49/91 a-e 19/91 a-f 66/93 n-p 94/92 e-k 19/69 99/19 19/199 11/2 g-l 99/9 

R1-97 b-k 99/69 h-o 19/19 a-d 49/91 i-m 92/69 e-m 13/61 92/19 92/91 191/2 i-o 92/9 

R1-54 k-r 49/99 k-p 93/19 a-d 29/91 b-f 66/93 g-m 21/61 69/99 99/69 299/2 a 99/9 

R1-56 l-r 49/91 a-h 92/69 a-f 22/62 e-l 99/69 f-m 99/61 99/19 19/129 29/2 g-l 32/9 

R1-72 m-r 66/13 a-f 99/92 b-f 92/91 c-j 49/91 g-m 11/61 49/19 99/121 249/2 no 22/9 

R1-96 h-p 92/99 a-i 22/69 a-f 19/66 l-n 49/94 g-m 99/62 49/12 99/119 29/2 g-k 22/4 

R1-94 p-s 94/19 k-p 19/16 ab 99/93 c-j 99/91 h-n 99/62 19/69 99/31 29/2 c-e 19/9 

R1-55 h-p 19/99 n-p 11/11 a-d 19/63 d-k 99/92 i-n 63/93 69/96 114 119/2 m-o 29/9 

R1-64 c-l22/69 f-n 94/92 d-f 22/19 f-l 92/69 j-n 21/99 93/13 19/66 29/2 g-n 99/9 

R1-93 q-s 99/19 op 99/19 a-d 22/92 c-i 99/99 m-o 19/94 99/63 19/93 299/2 f-h 99/4 

R1-58 r-s 49/11 g-n 99/13 a-f 99/93 c-j 49/91 k-o 41/99 93/94 92/62 219/2 o 39/6 

R1-78 f-n 49/61 l-p 66/11 b-f 11/91 l-n 49/94 l-o 19/99 99/16 99/44 299/2 e-g 92/4 

R1-71 l-r 49/91 i-p 99/19 b-f 99/96 m-o 99/99 no 61/91 96/11 22/33 119/2 bc 99/9 

R1-75 n-s 99/19 n-p 11/11 b-f 99/91 o-q 66/16 op 49/14 94/19 99/19 223/2 ab 19/9 

R1-70 o-s 99/19 m-p 49/11 e-f 49/11 o-q 93/19 p 14/19 49/9 92/62 229/2 bc 31/9 

R1-63 p-s 92/19 p 99/19 c-f 99/19 pq 11/11 p 11/11 69/19 92/14 211/2 l-o 19/9 

R1-77 s 11/19 j-p 94/19 f 94/12 q 19/14 p 22/12 61/12 22/92 229/2 cd 99/9 

 ندارند )توکي(.% 9داري در سطح اند اختالف معنداردر هر ستون تيمارهایي که حرف مشترکي * 



 129 ... با عملکرد Rhizoctonia solani AG-1 IAمعرفي چند جدایۀ  و همکاران: دهکایيپاداشت 

 Rhizoctonia solani AG1-IA 1 رشدي در جمعيت رشت ميانگين درصد آلودگي طول برگ برنج و برخي صفات ۀمقایس .9جدول 
 رقم

 جدایه
 تتپ ندا خزر هاشمي

 ميانگين آلودگي

 در چهار رقم

 ضریب

 تغييرات

 تعداد

 سختينه

 وزن سختينه
(gr) 

 قطر پرگنه
(mm) 

R2-305 b-h 92/61 a 22/42 ab 49/94 a 19/44 a 99/94 96/19 99/63 223/2 a-e 99/9 

R2-328 ab 99/99 a-c 22/99 a-c 22/99 c-g 92/69 ab 91/91 99/4 99/99 211/2 hi 99/4 

R2-303 a-f 49/64 a-g 66/93 a 93/99 a-c 19/93 a-c 26/91 39/19 92/99 211/2 k-m 99/9 

R2-351 a-e 99/69 a 22/42 c-j 92/61 c-f 66/63 a-d 29/92 99/16 22/99 223/2 jk 22/4 

R2-337 a-e 92/69 a 99/49 j-m 99/92 a-d 99/99 a-d 94/63 46/19 92/63 229/2 ab 19/9 

R2-335 b-h 49/61 ab 94/99 g-l 93/99 ab 92/41 a-d 49/63 49/11 22/96 212/2 a-d 39/9 

R2-322 a-e 99/69 a 22/42 e-k 94/62 c-f 19/63 a-d 91/63 16/14 22/93 219/2 b-f 99/9 

R2-315 a-g 99/69 a-g 99/99 ab 99/99 ab 99/49 a-d 66/63 41/19 92/99 219/2 f-h 19/9 

R2-342 a 22/99 ab 92/99 c-j 92/61 e-i 11/61 a-d 91/63 62/14 92/92 211/2 d-g 61/9 

R2-313 f-l 22/99 a-g 99/61 a-f 11/91 a 49/44 a-d 19/63 91/19 19/91 211/2 ij 19/4 

R2-327 i-l 22/92 a-c 19/96 a-e 92/91 a-d 11/99 a-e 69/69 91/19 19/69 229/2 a-d 31/9 

R2-321 c-i 99/62 a-f 99/69 a-d 99/96 b-f 49/91 a-e 19/69 92/11 92/49 229/2 j-m 92/9 

R2-332 b-h 49/61 a-d 92/91 a-e 31/91 d-g 22/69 a-e 21/69 49/11 19/62 212/2 b-f 49/9 

R2-306 a-f 99/69 a-g 49/94 a-d 66/96 b-f 92/91 a-f 94/69 39/14 99/99 212/2 k-m 92/9 

R2-340 c-j 99/93 a 11/41 e-k 99/62 c-g 92/69 a-g 19/69 99/12 22/62 211/2 a-d 22/9 

R2-339 a-e 99/69 b-h 94/62 a-i 92/69 b-f 49/91 b-k 21/69 39/3 19/99 229/2 b-f 99/9 

R2-325 ab 99/99 a-g 99/61 i-m 22/99 a-d 49/94 a-h 36/64 16/11 19/11 216/2 hg 22/9 

R2-309 a-f 11/64 a-h 92/91 a-h 19/91 a-d 94/99 b-j 99/64 42/11 99/99 211/2 k-m 92/9 

R2-345 a-g 99/69 a-d 99/69 h-l 99/99 a-e 22/99 b-i 19/64 93/19 99/63 223/2 a-d 22/9 

R2-312 a-g 99/69 a-g 19/93 a-g 49/91 b-f 99/92 b-i 19/64 26/19 92/99 216/2 j-m 99/9 

R2-316 a-f 49/64 a-g 99/99 a-e 31/91 b-f 49/91 b-j 19/64 61/13 92/99 211/2 k-m 92/9 

R2-338 a-f 99/69 a-g 49/94 a-i 49/64 b-f 92/91 b-k 61/69 61/16 19/96 229/2 a-d 22/9 

R2-318 b-h 49/61 b-h 99/19 a-i 99/69 a-e 19/96 c-k 92/61 94/19 19/99 211/2 k-m 99/9 

R2-311 c-j 19/93 a-g 92/61 a-i 99/69 e-i 11/61 c-k 69/61 61/4 19/99 229/2 b-f 99/9 

R2-330 a-c 99/92 a-g 49/61 d-j 49/61 h-j 19/96 c-k 29/61 11/14 92/49 229/2 a 92/9 

R2-302 e-k 49/94 a-h 99/91 b-i 22/69 b-f 92/91 d-k 96/61 23/11 99/69 216/2 mn 12/9 

R2-317 c-j 22/62 a-g 92/99 a-i 31/69 f-i 22/62 d-l 99/61 34/12 92/94 223/2 k-n 61/9 

R2-350 c-j 22/62 d-h 22/19 a-h 19/63 d-g 99/69 e-l 22/62 99/14 19/99 223/2 l-n 99/9 

R2-334 c-k 93/99 a-g 99/99 j-m 49/91 b-f 36/91 f-l 34/99 93/19 22/41 229/2 b-g 99/9 

R2-341 d-k 92/99 a-f 22/69 e-k 61/62 i-k 94/92 g-l 99/99 99/19 92/49 229/2 d-g 61/9 

R2-310 i-l 22/92 a-h 11/91 b-i 22/69 d-g 99/69 h-l 14/99 99/11 92/63 216/2 j-m 92/9 

R2-343 d-k 49/94 f-h 94/12 a-i 92/69 c-g 99/69 j-l 11/99 93/99 99/41 223/2 k-n 69/9 

R2-336 g-l 93/99 a-h 92/91 a-h 19/63 g-j 99/99 i-l 99/99 14/12 19/91 212/2 a-c 29/9 

R2-347 c-j 22/62 f-h 49/11 e-k 99/62 c-g 99/69 k-l 91/99 29/92 19/63 229/2 b-f 92/9 

R2-319 c-j 22/62 e-h 11/11 a-i 99/69 e-i 11/61 k-l 99/99 39/19 99/46 211/2 n 19/6 

R2-304 a-d 19/63 d-h 94/19 j-m 94/92 d-g 22/69 k-l 99/99 29/92 99/96 223/2 e-h 19/9 

R2-320 c-i 99/62 c-h 49/14 f-l 19/93 k-j 49/14 l 99/99 19/19 99/93 229/2 k-m 99/9 

R2-333 k-l 99/19 f-h 94/12 k-m 93/19 kj 66/16 m 61/19 94/16 92/19 223/2 b-f 49/9 

R2-329 j-l 93/19 g-h 19/13 m 22/19 kj 22/19 m 91/16 99/14 19/11 229/2 b-f 91/9 

R2-307 h-l 19/91 f-h 94/12 m 94/19 kj 22/12 m 96/16 99/11 92/91 229/2 k-m 92/9 

R2-349 j-l 93/19 g-h 19/13 l-m 99/19 kj 94/12 m 12/16 91/12 99/13 212/2 j-l 31/9 

R2-324 l 22/19 h 49/11 k-m 99/19 kj 94/19 m 46/11 39/91 99/14 223/2 c-g 91/9 

 ندارند )توکي(. %9داري در سطح اند اختالف معنداردر هر ستون تيمارهایي که حرف مشترکي * 
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 Rhizoctonia solani AG1-IA 1 ميانگين درصد آلودگي طول برگ برنج و برخي صفات رشدي در جمعيت تنکابن ۀمقایس .6جدول 

 رقم

 جدایه
 تتپ ندا خزر هاشمي

 ميانگين آلودگي 

 در چهار رقم

 ضریب

 راتتغيي

 تعداد 

 سختينه

 وزن سختينه
(gr) 

 قطر پرگنه
(mm) 

T1-151 a-c 99/91 a 99/92 a 22/44 c-k 19/91 a 91/93 41/14 22/44 296/2 j-o 39/9 

T1-128 a-c 92/91 b-c 99/66 c-g 99/69 a-f 19/99 b 21/91 19/11 19/99 299/2 b-h 69/9 

T1-124 ab 22/99 b-d 99/61 c-g 19/69 a-f 92/99 bc 19/92 91/16 19/69 293/2 pq 91/6 

T1-125 a-e 99/64 b-e 19/62 b-g 94/92 a-c 22/41 b-d 46/63 96/19 99/99 239/2 f-l 42/4 

T1-136 d-l 94/99 c-i 92/96 a-c 49/99 ab 22/49 b-d 39/69 23/92 19/61 293/2 b-h 99/9 

T1-122 b-f 19/69 b-d 49/61 c-g 99/69 a-g 99/94 b-e 96/69 69/19 9/69 129/2 b-i 11/9 

T1-126 a-d 92/69 b-d 99/61 c-g 92/69 c-j 19/99 b-f 92/69 96/3 22/69 241/2 q 99/9 

T1-121 b-k 94/62 b-d 19/61 c-g 66/69 a-e 92/42 b-f 61/69 99/13 19/94 249/2 e-k 99/4 

T1-117 b-f 99/66 d-j 49/91 b-e 22/99 a-f 99/99 b-g 99/69 34/19 99/69 119/2 j-o 39/9 

T1-110 h-n 49/91 b-f 19/99 a-c 49/99 a-e 11/42 b-h 39/64 19/92 99/94 119/2 ab 12/9 

T1-133 a 29/99 mn 99/14 ab 29/41 e-l 99/63 b-h 99/64 29/66 92/42 244/2 b-h 61/9 

T1-148 b-g 99/66 b-f 99/93 c-g 99/63 c-j 61/91 b-h 69/64 94/11 99/94 161/2 b-f 49/9 

T1-152 g-n 22/91 b-f 19/93 a-d 99/99 c-k 19/91 c-i 49/66 99/16 92/91 111/2 b-j 29/9 

T1-135 b-h 99/69 b 61/69 j 49/92 b-h 29/94 c-j 69/66 96/19 99/99 244/2 b-f 92/9 

T1-120 a-d 19/69 d-j 49/91 c-h 22/69 c-k 93/92 c-j 69/66 11/19 99/69 126/2 h-m 69/4 

T1-127 b-f 19/69 b-g 49/99 ij 99/99 a-e 99/93 c-k 11/66 21/14 19/99 119/2 m-p 99/9 

T1-142 j-n 92/92 c-i 11/99 e-j 99/61 a 99/49 d-j 92/69 39/99 92/91 29/2 n-p 39/6 

T1-132 b-i 31/61 c-h 99/99 d-i 66/66 c-l 49/92 d-l 69/69 21/16 22/61 29/2 b-i 19/9 

T1-140 h-n 92/91 d-i 19/99 b-f 22/91 a-g 22/99 d-l 66/69 99/13 22/39 194/2 a-d 31/9 

T1-115 d-m 99/99 h-l 99/14 c-h 49/64 a-d 31/42 e-l 31/61 29/96 99/49 232/2 a-c 39/9 

T1-131 i-n 99/92 b-e 49/93 c-g 92/69 c-j 49/91 e-l 42/61 41/11 22/92 299/2 b-g 42/9 

T1-150 c-k 19/62 c-i 19/99 c-g 99/69 h-n 22/69 f-m 26/61 19/19 92/99 129/2 ab 12/9 

T1-156 h-n 99/91 e-k 11/92 b-e 49/91 c-j 99/99 f-m 21/61 16/92 99/96 119/2 d-k 91/4 

T1-158 e-n 99/96 b-f 99/99 c-g 22/63 g-n 19/64 g-m 99/61 69/14 99/49 294/2 b-h 99/9 

T1-155 d-m 99/99 d-i 19/99 b-g 22/91 i-n 66/66 h-n 63/61 39/19 92/91 119/2 l-p 99/9 

T1-112 mn 93/19 c-i 19/99 b-g 99/91 d-l 92/63 i-o 69/62 39/13 99/46 239/2 c-k 99/4 

T1-138 i-n 19/91 b-f 22/99 h-j 92/99 b-j 19/96 i-o 91/93 13/19 99/99 291/2 k-o 99/9 

T1-130 f-n 19/99 j-m 99/19 g-j 49/93 a-e 92/42 i-o 13/93 11/62 92/42 299/2 b-e 99/9 

T1-147 h-n 49/91 g-k 92/19 f-j 92/62 a-g 49/94 j-o 29/93 26/99 99/92 119/2 j-o 34/9 

T1-145 k-n 49/19 f-k 19/13 e-j 22/61 b-i 19/99 k-o 99/99 61/91 19/99 111/2 g-m 92/4 

T1-144 f-n 11/96 d-j 49/91 f-j 61/62 f-m 19/69 k-o 41/99 29/13 99/91 269/2 e-k 99/4 

T1-154 b-j 19/61 k-n 99/12 c-h 99/64 i-n 92/66 k-o 99/99 24/91 22/49 124/2 op 99/6 

T1-149 f-n 19/96 d-j 11/99 d-i 49/66 k-n 99/62 l-p 13/99 61/16 92/99 239/2 a-e 99/9 

T1-129 d-m 31/94 i-m 99/19 g-j 99/93 g-n 49/69 m-q 36/94 16/19 19/91 249/2 a-e 99/9 

T1-137 b-h 99/69 n 94/16 e-i 99/61 j-n 99/69 n-q 29/94 99/93 99/61 269/2 i-n 29/4 

T1-157 l-n 99/19 d-j 99/91 d-i 31/66 n 92/99 o-q 32/96 62/11 99/91 121/2 a 39/9 

T1-146 n 49/16 h-l 19/19 f-j 92/62 l-n 19/93 pq 32/91 93/16 22/91 241/2 b-f 49/9 

T1-134 k-n 19/13 l-n 19/19 d-i 49/66 mn 99/99 q 66/91 19/99 99/92 264/2 b-h 99/9 

 ندارند )توکي(. %9داري در سطح  اد اختالف معندارنف مشترکي ودر هر ستون تيمارهایي که حر* 

 



 129 ... با عملکرد Rhizoctonia solani AG-1 IAمعرفي چند جدایۀ  و همکاران: دهکایيپاداشت 

 

 

 Rhizoctonia solani AG1-IA 1 ميانگين درصد آلودگي طول برگ برنج و برخي صفات رشدي در جمعيت تنکابن ۀمقایس .9جدول 

 رقم

 جدایه
 تتپ ندا خزر هاشمي

 ميانگين آلودگي

 ر رقمادر چه

 ضریب

 تغييرات

 تعداد

 سختينه

 وزن سختينه
(gr) 

 قطر پرگنه
(mm) 

T2-386 a 94/93 d-i 99/92 a 49/92 ab 49/49 a 19/94 19/91 19/91 261/2 b-i 99/4 

T2-391 b-g 99/69 a 92/46 b-g 99/99 a-d 99/41 a 11/94 91/19 22/92 26/2 b-h 99/4 

T2-397 ab 11/99 b 99/64 b-e 92/99 a 99/49 a 91/99 36/19 99/99 29/2 a-e 69/9 

T2-392 a-c 22/99 b 94/66 b-e 49/99 ab 99/46 ab 92/96 19/19 92/41 29/2 d-i 19/4 

T2-393 b-h 61/69 b-f 22/93 b-d 99/99 ab 31/49 a-c 31/92 31/11 92/42 29/2 i 39/6 

T2-394 a-f 92/69 b-d 49/61 b-d 22/99 b-h 92/99 a-c 49/92 94/19 99/96 24/2 a-f 19/9 

T2-398 a-f 11/69 b-i 22/99 c-h 93/91 a 99/49 b-d 33/63 63/19 99/99 269/2 a-f 19/9 

T2-400 a-e 92/63 b-f 49/99 b-e 19/99 a-g 92/94 b-d 34/63 19/14 99/94 269/2 a-d 91/9 

T2-385 b-g 19/66 bc 99/69 b-f 99/96 a-g 19/99 b-d 99/63 29/16 19/99 249/2 ab 92/9 

T2-383 a-f 22/69 h-j 49/19 ab 92/41 ab 49/49 b-e 91/63 49/99 22/44 299/2 a-c 42/9 

T2-360 a-e 99/69 b-e 92/62 e-i 19/69 a-c 99/49 b-f 99/63 21/12 92/46 299/2 a-g 49/4 

T2-401 b-g 19/69 b-g 99/99 e-i 66/69 c-h 92/99 c-g 99/69 96/16 92/91 24/2 f-i 39/9 

T2-399 i 49/13 b-h 22/99 c-i 49/91 a-e 49/42 d-g 99/66 92/91 19/99 269/2 b-h 99/4 

T2-357 c-i 49/62 c-i 49/91 c-i 99/92 d-h 99/99 e-h 24/66 69/11 22/66 299/2 a-h 49/4 

T2-362 b-h 19/69 b-f 99/99 ij 19/61 d-h 92/91 e-h 31/69 46/19 99/94 299/2 g-i 49/9 

T2-387 a 99/93 f-i 92/19 b-g 99/99 k 66/96 f-h 32/69 41/99 92/96 291/2 a-h 49/4 

T2-359 b-i 49/61 c-i 94/91 c-i 22/69 d-h 19/99 g-h 42/69 46/11 99/92 299/2 e-i 29/4 

T2-380 e-i 22/99 e-i 99/92 h-j 66/61 a-d 49/41 g-h 49/61 64/91 22/49 269/2 g-i 99/9 

T2-361 b-g 19/69 ij 99/19 d-i 92/69 c-h 49/99 g-h 96/61 92/92 99/99 299/2 h-i 19/9 

T2-366 d-i 19/99 e-i 49/92 c-i 99/92 f-i 94/92 g-h 69/61 39/11 92/99 299/2 b-i 99/4 

T2-355 g-i 92/91 b-h 99/94 h-j 99/61 a-g 99/94 g-i 99/61 99/16 99/91 269/2 a-g 99/4 

T2-372 f-i 93/96 g-j 11/14 b-f 99/99 d-h 99/91 g-j 49/61 19/91 92/41 24/2 g-i 99/9 

T2-379 b-i 99/61 d-i 99/91 b-f 19/96 jk 99/99 g-j 61/61 16/19 92/91 269/2 g-i 99/9 

T2-364 c-i 22/61 e-i 19/13 c-i 19/69 h-j 49/69 g-j 22/61 94/12 92/91 261/2 g-i 99/9 

T2-389 a-d 49/92 k 99/19 bc 61/99 i-k 99/61 g-k 36/62 29/69 92/92 29/2 c-i 19/4 

T2-363 d-i 12/91 d-i 19/91 f-j 99/69 g-i 19/63 g-j 49/62 99/19 92/99 26/2 g-i 99/9 

T2-382 g-i 22/99 jk 11/14 c-i 99/63 a-f 19/93 h-l 69/93 96/69 22/63 269/2 a 21/9 

T2-375 i 92/13 ij 99/19 g-j 19/69 e-i 19/91 i-l 36/94 31/99 22/69 249/2 a-g 92/4 

T2-370 g-i 99/91 ij 99/16 h-j 99/61 h-j 99/69 j-l 13/94 91/19 22/91 291/2 b-h 69/4 

T2-376 hi 29/91 b-h 31/94 j 19/96 k 99/99 k-l 64/96 61/9 22/91 291/2 a 29/9 

T2-384 f-i 49/96 ij 99/16 h-j 49/61 jk 19/94 l 11/96 14/11 19/96 24/2 a-e 62/9 

 ندارند )توکي(. %9داري در سطح  اند اختالف معندارف مشترکي ودر هر ستون تيمارهایي که حر* 
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 Rhizoctonia solani AG1-IA 1 ميانگين درصد آلودگي طول برگ برنج و برخي صفات رشدي در جمعيت آمل ۀمقایس .4جدول 

 قمر

 جدایه
 تتپ ندا خزر هاشمي

 ميانگين آلودگي 

 در چهار رقم

 ضریب

 تغييرات

 تعداد

 سختينه

 وزن سختينه
(gr) 

 قطر پرگنه
(mm) 

A1-21 a 99/43 a 99/99 ab 99/96 bc 94/49 a 12/91 91/4 9/39 11/2 g-m 39/6 

A1-37 a 92/49 b 99/41 a 99/99 b 99/43 a 43/92 19/19 19/99 24/2 i-m 49/6 

A1-18 ab 19/46 de 92/69 b 92/92 a 92/99 a 61/44 36/16 9/99 29/2 f-m 11/9 

A1-46 d-i 99/69 bc 49/94 b 49/92 b-d 92/41 b 61/93 12/14 99/44 24/2 f-m 99/9 

A1-11 a-f 49/99 b 19/41 c-e 49/94 c-i 99/96 bc 92/99 23/9 9/91 29/2 a-c 91/9 

A1-15 a-d 22/41 b-d 49/99 c-g 49/91 b-e 66/41 bc 13/99 19/9 99/69 29/2 c-k 39/9 

A1-26 a-f 99/93 bc 22/99 c-g 92/91 c-i 99/99 b-d 26/94 19/9 94 29/2 j-m 99/6 

A1-39 g-k 31/61 b-d 92/91 cd 22/99 b 19/43 b-d 62/99 39/13 99/94 29/2 m 49/9 

A1-42 a 29/43 f-l 19/13 f-h 19/66 bc 19/44 c-e 19/91 92/94 9/31 29/2 g-m 19/9 

A1-49 a-c 22/41 f-l 49/13 cd 99/99 d-k 66/91 d-f 69/92 99/19 99/94 23/2 d-k 99/9 

A1-13 b-i 99/92 de 99/69 c-h 19/63 c-i 22/99 d-g 11/92 93/9 19/69 24/2 a 11/9 

A1-40 a-e 61/93 cd 49/63 i 93/19 b-e 66/42 e-h 99/63 41/92 19/69 26/2 a-g 42/4 

A1-1 e-j 99/69 e-g 92/99 c 99/99 c-h 49/99 e-h 99/63 99/13 19/41 12/2 c-k 99/9 

A1-10 c-i 19/63 b-d 49/91 c-e 19/99 lm 19/93 e-h 13/63 19/19 99/41 23/2 c-k 29/4 

A1-6 b-g 11/91 e-h 29/99 c-f 22/99 d-l 99/92 e-i 44/69 96/14 22/92 29/2 ab 92/9 

A1-27 b-i 99/92 e-g 99/99 c-f 66/96 e-l 22/92 e-j 62/69 69/16 9/121 19/2 c-k 39/9 

A1-47 b-h 49/91 de 11/64 c-h 99/91 kl 99/62 e-k 63/69 99/12 33 29/2 c-j 11/4 

A1-22 b-h 99/91 h-l 94/19 c-f 99/99 c-i 19/96 e-l 12/69 93/19 19/99 12/2 d-l 92/9 

A1-34 a-f 11/99 j-l 49/14 c-h 22/92 d-j 92/99 e-l 99/64 6/13 19/99 29/2 g-m 19/9 

A1-32 e-j 99/69 e-h 11/99 c-f 22/99 g-l 49/64 f-m 19/64 99/19 9/114 11/2 g-m 19/9 

A1-31 d-i 92/69 f-l 66/92 c-h 99/69 c-g 19/99 f-n 33/69 99/16 123 23/2 d-k 91/9 

A1-28 g-l 99/62 e-h 19/99 c-h 19/63 d-k 92/91 f-o 31/66 94/19 99/41 29/2 a-d 19/9 

A1-2 f-j 49/69 e-g 92/99 c-h 99/92 i-l 99/69 g-o 99/66 69/11 119 11/2 h-m 92/6 

A1-19 g-l 22/62 ef 99/99 c-h 99/69 e-l 99/63 g-o 13/66 99/11 19/129 29/2 c-k 99/9 

A1-20 h-l 99/99 i-l 19/19 c-f 19/99 b-g 92/99 h-p 24/66 46/91 9/119 11/2 b-j 19/4 

A1-38 e-j 49/64 e-h 11/99 e-h 19/69 g-l 93/64 h-o 21/66 61/12 99/94 11/2 k-m 69/6 

A1-33 g-l 49/93 e-i 49/94 c-e 49/94 j-l 61/61 h-p 42/69 69/12 199 19/2 b-h 99/4 

A1-24 e-j 92/64 f-k 11/91 d-h 19/64 f-l 93/69 i-q 13/69 21/19 126 12/2 b-i 19/4 

A1-29 j-l 99/99 e-g 49/99 c-f 61/96 i-l 19/69 j-q 96/61 43/12 9/94 29/2 a-f 99/4 

A1-4 g-l 49/99 g-l 99/19 c-h 22/92 d-k 22/91 k-q 99/61 61/19 99/94 29/2 l-m 29/6 

A1-9 h-l 99/99 l 92/11 c-h 99/69 b-f 19/42 k-q 99/61 49/99 99/116 11/2 b-g 99/4 

A1-25 i-l 92/99 e-g 19/99 c-h 99/63 h-l 99/69 k-q 91/61 99/19 19/113 19/2 f-m 92/9 

A1-17 g-l 99/62 f-l 99/92 e-h 92/69 e-l 19/63 l-q 99/61 23/13 9/39 11/2 i-m 49/6 

A1-3 l 19/13 e-i 49/94 c-h 99/63 g-l 92/69 m-q 99/62 93/19 99/39 11/2 h-m 99/6 

A1-7 g-l 94/62 l 49/11 gh 11/61 c-g 49/94 o-q 19/62 99/96 9/192 19/2 e-l 99/9 

A1-30 g-l 94/62 f-j 99/99 h 22/62 g-l 99/69 n-q 29/62 99/11 19/61 29/2 e-l 62/9 

A1-23 d-i 92/69 kl 99/19 c-f 22/99 m 31/19 pq 66/99 41/93 99/121 23/2 a-e 21/9 

A1-35 kl 99/92 i-l 11/19 c-h 99/92 j-l 49/61 q 46/99 92/19 19/126 29/2 d-l 42/9 

 ندارند )توکي(. %9داري در سطح اند اختالف معندار ف مشترکيودر هر ستون تيمارهایي که حر* 



 129 ... با عملکرد Rhizoctonia solani AG-1 IAمعرفي چند جدایۀ  و همکاران: دهکایيپاداشت 

 Rhizoctonia solani AG1-IA 1 ميانگين درصد آلودگي طول برگ برنج و برخي صفات رشدي در جمعيت آمل ۀمقایس .9جدول 

 رقم
 جدایه

 تتپ ندا خزر هاشمي
 ميانگين آلودگي 

 در چهار رقم

 ضریب
 تغييرات

 تعداد 
 سختينه

 وزن سختينه
(gr) 

 قطر پرگنه
(mm) 

A2-287 ab 93/49 a-c 49/99 ab 49/91 a 19/93 a 39/49 94/19 22/99 244/2 b-d 99/6 

A2-289 a 99/49 ab 99/41 bc 49/49 a-c 99/91 a 49/49 12/4 22/96 239/2 a-d 19/9 

A2-292 a 99/44 b-e 19/92 b-f 99/41 ab 99/96 a-b 99/49 29/14 22/93 111/2 cd 42/6 

A2-288 a 49/46 e-n 94/93 b-d 99/44 a-c 99/92 a-c 69/42 61/19 22/34 293/2 b-d 22/9 

A2-276 a-e 19/91 a-c 49/99 a 49/91 h-m 31/66 a-d 99/99 19/19 22/99 291/2 a-d 19/9 

A2-299 a-d92/94 c-h 99/69 b-d 22/44 b-e 11/44 a-d 93/99 91/14 113 299/2 b-d 99/6 

A2-290 a 99/49 f-q 99/94 d-j 99/96 ab 11/99 a-d 21/99 16/19 116 233/2 cd 99/6 

A2-286 a-c 66/99 d-k 19/66 c-i 99/94 ab 19/99 a-d 32/99 91/12 22/39 299/2 a-d 69/9 

A2-283 a-g 19/61 a 61/49 b-g 22/41 f-g 19/91 a-e 13/94 69/12 22/92 299/2 a-d 12/9 

A2-296 a-d 99/99 b-f 92/69 g-k 92/69 a-c 94/92 b-e 91/99 49/19 22/41 293/2 cd 19/6 

A2-291 a-f 22/69 ab 29/41 h-l 99/64 b-d 22/49 b-e 42/99 23/19 22/39 291/2 b-d 99/6 

A2-280 a-g 49/61 b-d 19/96 b-d 92/49 d-h 22/99 b-f 99/96 12/19 119 231/2 a-c 49/9 

A2-273 a-e 99/91 d-l 49/61 c-h 49/99 b-f 99/49 b-f 39/99 94/19 22/41 239/2 b-d 99/6 

A2-298 d-g 11/99 b-e 92/91 b-e 99/49 a-d 66/49 c-j 99/99 99/19 123 299/2 d 91/9 

A2-294 a-d 99/96 h-s 99/99 d-j 99/99 b-e 22/44 b-h 99/91 44/19 22/91 293/2 b-d 11/9 

A2-274 a-d 99/96 c-j 19/69 f-k 49/63 c-g 22/42 b-g 99/91 12/11 22/91 299/2 cd 99/6 

A2-278 a-g 49/66 b-e 19/91 c-h 99/99 d-i 31/96 b-g 19/91 12/11 22/44 114/2 cd 91/6 

A2-285 a-g 99/64 b-e 99/92 b-d 22/46 g-l 11/69 b-h 39/91 99/19 22/93 291/2 b-d 29/9 

A2-279 a-g 49/99 b-e 22/92 c-h 22/99 d-h 22/99 c-i 31/92 92/19 111 239/2 a-d 91/9 

A2-275 a-g 22/64 e-m 22/62 b-d 99/46 e-i 22/99 c-i 99/92 94/12 22/61 299/2 cd 99/6 

A2-282 a-g 22/66 b-g 99/69 b-f 22/49 g-l 49/69 c-i 99/92 91/14 22/99 246/2 cd 99/6 

A2-284 a-g 22/69 e-o 92/93 c-i 22/99 g-k 99/63 d-k 91/69 39/16 22/46 293/2 b-d 29/9 

A2-266 a-g 92/69 h-s 22/99 b-f 49/41 h-m 49/69 e-l 11/64 42/14 22/43 244/2 b-d 22/9 

A2-269 a-g 49/99 e-p 22/93 e-k 22/92 f-k 94/92 f-m 94/66 96/16 22/31 294/2 a-d 99/9 

A2-270 a-g 19/62 l-s 19/13 g-k 99/69 e-i 99/99 g-n 99/61 99/16 126 299/2 a-d 69/9 

A2-250 c-g 92/19 k-s 19/91 b-d 31/49 g-l 99/69 h-p 93/61 21/61 22/91 261/2 b-d 39/6 

A2-263 a-g 49/99 h-s 99/96 h-l 92/64 e-i 92/99 g-n41/61 23/11 22/99 294/2 a-c 39/9 

A2-261 a-g 92/69 f-q 92/94 k-n 29/61 h-m 99/69 g-o 11/61 99/12 22/99 263/2 b-d 39/6 

A2-265 a-g 19/99 h-s 22/96 j-m 99/61 e-i 22/99 h-p 99/61 63/13 129 299/2 a-c 31/9 

A2-259 a-g 99/94 g-r 92/99 j-m 11/69 g-l 19/69 i-p 94/62 91/19 22/91 294/2 ab 91/4 

A2-251 a-g 99/99 q-s 99/14 h-l 19/69 g-l 99/69 k-q 13/62 29/14 22/42 299/2 a-c 22/4 

A2-262 a-g 99/94 d-k 99/69 mn 22/99 g-l 99/64 j-q 22/62 24/14 22/39 244/2 a-c 31/9 

A2-260 a-g 92/99 q-s 49/19 h-l 61/69 g-l 99/64 k-q 42/93 41/19 22/99 266/2 a-c 92/9 

A2-267 b-g 19/13 h-s 11/99 i-m 99/69 f-j 66/91 k-q 99/93 46/19 22/91 292/2 a-c 39/9 

A2-256 e-g 29/11 k-s 19/91 h-l 99/69 f-g 61/91 l-q 41/99 16/94 22/94 299/2 a 39/4 

A2-264 a-g 99/62 n-s 99/19 mn 99/91 e-i 22/99 l-q 92/99 49/19 22/99 296/2 b-d 92/6 

A2-258 c-g 22/19 i-s 99/91 i-m99/69 g-l 19/69 l-q 13/99 99/19 22/93 241/2 b-d 31/6 

A2-257 a-g 19/99 j-s 92/91 l-n 93/96 h-m 49/69 l-q 24/99 91/19 22/69 296/2 a-d 12/9 

A2-268 a-g 99/99 e-p 22/93 k-n 99/99 lm 49/99 l-q 32/94 44/6 22/66 269/2 a-c 41/9 

A2-293 fg 22/14 s 99/19 h-l61/64 f-k 19/92 n-r 92/94 92/99 22/99 299/2 cd 99/6 

A2-254 c-g 99/14 o-s 19/19 h-l 99/69 i-m 22/69 m-r 29/94 99/92 22/43 249/2 a-c 99/9 

A2-253 a-g 99/99 m-s 19/19 k-n 19/99 m 99/91 o-r 39/91 19/11 22/49 249/2 cd 49/6 

A2-255 g 19/19 c-i 99/69 o 22/12 g-l 92/69 qr 99/91 91/69 22/43 269/2 b-d 39/6 

A2-272 c-g 49/19 p-s 99/14 k-n 99/99 k-m 99/99 p-r 49/91 19/13 22/49 293/2 a-d 61/9 

A2-271 f-g 61/13 rs 99/19 no 19/13 j-m 22/93 r 99/19 19/92 22/99 292/2 cd 42/6 

 ندارند )توکي(. %9داري در سطح  اند اختالف معنداردر هر ستون تيمارهایي که حرف مشترکي * 
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 Rhizoctonia solani AG1-IAميانگين درصد آلودگي طول برگ برنج و برخي صفات رشدي در جمعيت گلستان  ۀمقایس .9جدول 

 رقم
 جدایه

 ميانگين تتپ ندا خزر شميها
 ضریب
 تغييرات

 ميانگين تعداد
 سختينه

 ميانگين وزن
 سختينه

 سرعت رشد 
 قطر کلني

Go737 a-e 49/41 ab 99/49 a 19/43 a-h 22/49 a 93/46 39/6 22/96 229/2 a-f 49/9 

Go717 a-d 99/49 ab 99/49 a-f 99/99 c-m 93/99 ab 39/42 63/6 22/99 229/2 a-n 39/4 

Go736 c-h 19/63 b-e 99/99 a-c 19/46 a-c 11/91 a-c 91/93 91/19 22/42 223/2 a-l 19/9 

Go727 a-f 22/42 f-m 99/99 a 19/43 a-d 11/91 a-c 49/93 19/19 22/99 212/2 a-f 42/9 

Go725 a-g 99/99 b-h 22/92 a-j 99/99 a 93/99 a-c 91/93 16/19 22/99 229/2 a 11/9 

Go729 a-d 99/49 c-i 99/69 a-g 99/99 a-f 99/49 a-d 66/93 29/16 22/99 229/2 b-n 91/4 

Go716 a-h 22/99 b-h 66/63 a-i 11/99 ab 99/99 a-e 99/99 64/19 22/69 212/2 a-d 92/9 

Go712 a-e 49/41 a-e 66/96 a-e 66/93 c-m 99/99 a-f 69/99 19/9 22/46 229/2 a-h 91/9 

Go734 a-h 93/99 b-f 11/91 a-d 49/41 a-i 99/41 b-g 94/99 21/12 22/63 223/2 m-o 32/9 

Go728 a-f 99/42 b-g 99/92 a-e 22/42 e-o 94/99 b-h 92/94 11/9 22/46 223/2 b-n 91/4 

Go742 a-h 22/99 b-h 22/92 a-e 19/93 b-l 19/93 b-i 99/99 92/9 22/62 223/2 b-n 31/4 

Go724 b-h 99/92 a 99/49 h-l 99/61 a-j 94/42 b-i 41/99 29/12 22/62 229/2 a-k 19/9 

Go706 a-d 99/49 a-c 22/42 i-l 92/61 g-o 92/91 b-j 99/96 39/14 22/96 229/2 a-l 19/9 

Go708 c-h 22/92 d-l 11/61 ab 22/49 a-k 22/42 b-k 41/96 94/19 22/99 229/2 a-g 99/9 

Go709 b-h 49/91 e-m 99/62 b-k 19/96 a-g 49/44 c-l 99/99 93/13 22/93 212/2 a-n 39/4 

Go714 a-h 94/99 d-k 99/69 a-h 99/99 e-o 94/99 c-l 24/99 99/11 22/69 212/2 f-n 92/4 

Go696 a 93/49 f-m 99/99 d-l 92/69 e-o 49/94 c-m 91/91 14/19 22/62 223/2 a-j 91/9 

Go690 a-f 22/42 k-o 11/91 b-l 49/91 a-h 22/49 d-n 11/91 41/19 22/63 212/2 mn 39/9 

Go726 b-h 92/91 c-j 49/64 e-l 99/69 a-i 99/41 e-n 36/91 29/19 22/11 229/2 no 99/9 

Go733 d-h 99/69 a-d 49/94 c-l 22/92 h-o 49/91 e-o 49/91 39/4 22/69 223/2 a-c 99/9 

Go747 a-g 93/99 f-n 49/94 a-e 22/42 i-p 22/92 f-o 96/91 33/12 22/94 223/2 k-n 12/4 

Go739 a-h 99/99 k-o 94/92 c-l 22/92 a-f 92/49 g-p 99/92 19/92 22/49 229/2 h-n 99/4 

Go703 a-f 99/42 j-o 93/99 b-l 99/92 e-o 99/99 g-p 99/92 19/19 22/96 223/2 c-n 49/4 

Go718 a-h 49/94 f-m 99/99 b-k 19/96 h-o 49/91 g-p 29/92 99/14 22/69 229/2 o 99/6 

Go699 ab 49/44 i-n 66/96 b-k 22/99 m-q 19/66 g-p 29/92 96/19 22/92 211/2 a-j 99/9 

Go749 g-i 92/61 h-n 99/99 b-l 92/91 a-e 99/49 h-p 92/63 99/19 22/94 229/2 i-n 91/4 

Go721 c-h 66/63 d-l 11/61 b-l 49/91 f-o 99/99 i-q 19/63 94/3 22/13 214/2 d-n 99/4 

Go740 a-h 49/94 j-o 92/91 f-l 93/69 a-i 99/41 i-q 34/69 99/19 22/46 223/2 a-n 22/9 

Go711 c-h 19/63 k-o 94/92 b-l 92/91 a-i 99/49 i-q 93/69 93/19 22/16 211/2 ab 99/9 

Go715 e-i 99/69 k-o 49/91 b-k 22/99 a-i 92/41 i-q 99/69 11/19 22/69 219/2 a-m 29/9 
Go722 f-i 66/66 h-n 11/94 b-k 22/99 d-n 11/99 j-q 13/69 99/12 22/99 216/2 g-n 61/4 

Go738 a-h 22/99 i-n 22/99 b-l 99/99 i-p 93/69 j-q 24/69 93/19 22/99 211/2 a-e 49/9 

Go697 a-d 99/41 l-o 99/19 b-l 99/99 k-q 22/69 j-r 94/69 94/92 22/41 223/2 a-m 29/9 

Go745 d-h 92/69 i-n 66/96 b-l 99/99 e-o 93/99 j-r 13/69 11/13 22/99 223/2 b-n 32/4 

Go695 a-h 99/99 k-o 49/91 d-l 19/63 i-p 22/92 k-r 19/69 93/19 22/19 211/2 a-n 39/4 

Go743 f-i 22/69 d-k 99/69 b-l 99/92 i-p 19/63 k-r 29/69 66/9 22/42 223/2 l-n 29/4 

Go746 g-i 92/61 j-o 93/99 a-i 49/94 e-o 22/99 k-r 21/69 34/11 22/99 229/2 a-n 22/9 

Go701 a-c 94/49 k-o 66/13 b-l 99/92 o-q 49/61 l-r 99/64 69/91 22/42 229/2 d-n 99/4 

Go704 a-h 11/94 h-n 11/94 g-l 99/69 h-o 99/92 l-r 42/64 99/19 22/69 229/2 e-n 91/4 

Go702 a-d 99/49 c-i 99/69 k-l 22/62 q 99/99 l-r 19/64 39/19 22/19 211/2 a-m 29/9 

Go693 a-h 99/99 l-o 99/19 d-l 66/63 j-q 49/64 m-r 94/69 19/19 22/99 212/2 g-n 61/4 

Go700 a-h 66/96 k-o 11/91 b-l 49/91 n-q 99/61 n-r 22/69 94/19 22/61 211/2 a-j 99/9 

Go713 i 99/92 e-l 11/61 c-l 22/92 e-o 94/99 o-r 99/66 94/16 22/16 223/2 a-j 91/9 

Go710 b-h 49/91 k-o 94/92 l 99/99 e-o 19/96 p-r 49/69 99/19 22/69 223/2 a-d 92/9 

Go723 i 99/92 g-n 49/94 a-i 49/94 i-p 93/69 p-r 14/69 22/19 22/69 211/2 a-i 69/9 

Go688 a-h 22/99 m-o 11/19 j-l 11/61 j-q 49/64 qr 92/61 69/19 22/49 223/2 j-n 19/4 

Go705 a-h 93/99 op 11/11 d-l 19/63 l-q 66/66 qr 19/61 91/96 22/99 223/2 a-j 99/9 

Go707 a-e 92/41 p 49/11 a-j 99/99 pq 99/99 r 64/61 19/99 22/93 223/2 a-i 69/9 

Go748 hi 49/61 no 99/19 l 99/99 b-l 19/93 r 41/62 11/94 22/99 211/2 b-n 32/4 

 ندارند )توکي(. %9داري در سطح  امعن ند اختالفداردر هر ستون تيمارهایي که حرف مشترکي * 
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  Rhizoctonia solani AG-1 IAقارچ  ۀجدای 132 شده در گيري هاي اندازه بستگي بين شاخص نتایج هم .3جدول 

 ه از شاليزارهاي رشت، تنکابن، آمل و استان گلستان در چهار رقم برنجشد جداسازي

 درصد آلودگي  

 طول برگ

 تعداد 

 سختينه

 وزن 

 سختينه

 قطر 

 پرگنه

 12/2 *** درصد آلودگي طول برگ رقم ندا

2224/2= p. 

11/2 

2493/2= p. 

14/2-  

2296/2= p. 

 96/2 ***  تعداد سختينه 

2221/2< p. 

13/2- 

2223/2= p. 

 -12/2 ***   وزن سختينه 

2229/2= p. 

 ***    قطر پرگنه 

 23/2 *** درصد آلودگي طول برگ رقم خزر

1614/2= p. 

29/2- 

9693/2= p. 

24/2- 

1996/2= p. 

 99/2 ***  تعداد سختينه 

2221/2< p. 

19/2- 

2292/2= p. 

 -19/2 ***   وزن سختينه 

2221/2< p. 

 ***    قطر پرگنه 

 11/2 *** درصد آلودگي طول برگ اشميرقم ه

2911/2= p. 

26/2- 

6319/2= p. 

26/2- 

6494/2= p. 

 64/2 ***  تعداد سختينه 

2221/2< p. 

19/2- 

2129/2= p. 

 -14/2 ***   وزن سختينه 

2221/2< p. 

 ***    قطر پرگنه 

 29/2 *** درصد آلودگي طول برگ رقم تتپ

1912/2= p. 

23/2 

1622/2= p. 

11/2- 

2966/2= p. 

 46/2 ***  تعداد سختينه 

2221/2< p. 

19/2- 

2219/2= p. 

 -19/2 ***   وزن سختينه 

2221/2< p. 

 ***    قطر پرگنه 

کلي)در 

 چهار رقم(

 24/2 *** درصد آلودگي طول برگ

2616/2= p. 

24/2- 

2611/2= p. 

23/2- 

2291/2= p. 

 96/2 ***  تعداد سختينه 

2221/2< p. 

19/2- 

2221/2< p. 

 -19/2 ***   وزن سختينه 

2221/2= p. 

 ***    قطر پرگنه 

 



 1936بهار و تابستان ، 1 ة، شمار64 ةایران، دور دانش گياهپزشکي 112

 

 
رقم  6بر اساس صفات درصد آلودگي طول برگ در  Rhizoctonia solani AG- 1 IAهاي  اي جدایه خوشه ۀنمودار تجزی .1شکل 

 ,Go, A2, A1 .اقليدسي ۀده از فاصلبا استفا UPGMA( به روش 9تا  1 هايلهاي جدو برنج و ضریب تغييرات آن )بر اساس داده

T2, T1, R2, R1 است.و گلستان  1 ، آمل1 ، آمل1 ، تنکابن1 ، تنکابن1 ، رشت1 هاي رشت جمعيت ةترتيب نمایند به 
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