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  زایی  بیماريدر برابر هرز و برخی از ارقام برنج    چهار گونه علفواکنش ارزیابی 
   Alternaria pellucida و Curvularia lunata هاي قارچ

 
  2، پیمان شریفی1محمدرضا صفري مطلق

  دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایران ،واحد رشتپزشکی، گروه گیاه ،دانشیار1
  رشت، ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت، گروه زراعت، ،دانشیار2

  10/08/1399تاریخ پذیرش:     06/05/1399تاریخ دریافت: 
   چکیده
توانند  میهاي هرز،  هاي فراوان در کنترل علف با وجود مزیت کههاي ضروري در کشاورزي هستند  دهها از نها کش علف :هدف و سابقه

را در پی داشته باشند. لـذا  محیطی و نیز تهدید سالمتی بشر عوارض زیست هاي هرز،  ایجاد مقاومت در علف چون هایی هم خسارت
هاي  گیري از میکروارگانیسم هرز با بهره هاي  کنترل علفچون  هاي جایگزین هم ، روشها آن کاهش مصرف یا کاهش غلظتبراي 
به  یابی . دستاست زبانیم -بیمارگراز روابط  یدرك کاملداشتن به  نیاز که براي رسیدن به این هدف، است ی پیشنهاد شدهزیست

توانـد دشـوار و    یمـ  ،زبـان یم -ربیمارگترکیب  در پیژنوت دهیچیپ کنش برهمبزرگ با  يها دادهمجموعه  يبرا ژهیو به یدرک نیچن
ی و توصـیفی مرسـوم، از      عالوه بر ارزیابی هاي گیاهی، ها در گونه  زایی قارچ براي ارزیابی بیماري. باشد زیبرانگ  چالش هـاي کمـ

 زانیـ م یابیـ ارز براياین تحقیق، . توان بهره برد نیز می واحد نشپراک نمودار کیدر  بیمارگر يها هیجدا-زبانیم پیژنوتپالت  باي
  انجام شد.علف هرز گونه  چهارپنچ رقم برنج و بر   قارچدو زایی  اثر بیماري

  

پنچ رقـم بـرنج   بر  Alternaria pellucidaو  Curvularia lunataهاي  زایی قارچ اثر بیماريدر این تحقیق،  :ها روش و مواد
  آبی تیرکمان)، E. crus-galliو  Echinochloa oryzicola) و دو گونه سوروف (، هاشمی، خزر و سپیدرودکاظمی علی، نام بی(
)Sagitaria trifolia(واش  ) و قاشقAlisma plantago–aquaticaصـورت دو آزمـایش جداگانـه در قالـب طـرح کـامالً        ) به

 هاي لفهمؤتجزیه بررسی شد.  1397، در سال دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشتتصادفی با سه تکرار در شرایط گلدانی در گلخانه 
 PC1( اول یاصلمؤلفه دو محور حاصل از  پالت باي نمودار .انجام شد بیمارگر-میزبان پیژنوتدو طرفه  يها  دادهبر روي  یاصل
  شد. رسم Rافزار  نرمدر   GGEBiplotGUI) با استفاده از بستهPC2و 
  

در شـرایط  بین ارقام برنج که  ه شدنشان دادم شد و انجاجداگانه هرز و ارقام برنج  هاي علف براي گونهتجزیه واریانس  :ها یافته
از نظر کـاهش   A. pellucidaزنی با  از نظر کاهش ارتفاع بوته و وزن تر و خشک بوته و در شرایط مایه C. lunataزنی با  مایه

  تیمـار بـا   شـرایط هـرز در   هـاي علـف   بـین گونـه   در ،وجود داشت. همچنین يدار ارتفاع بوته و وزن خشک بوته اختالف معنی
C. lunata  و تحت تیمار با از نظر شدت بیماري، کاهش ارتفاع بوته و وزن تر بوتهA. pellucida      از نظـر هـر چهـار صـفت

شـدت بیمـاري، کـاهش     تـرین  بیشکاظمی  ها نشان داد که ارقام هاشمی و علی مقایسه میانگین .وجود داشت يدار اختالف معنی
عنـوان   هـا (بـه   قـارچ بـین   روابـط  پـالت،  تجزیه بايداشتند.  C. lunata را در تیمار با قارچ ارتفاع بوته و وزن تر و خشک بوته

از نظر صفات نشـان داد.   زبانیم -بیمارگردر یک نماي را میزبان) ژنوتیپ عنوان  (بهبرنج ارقام هرز و  هاي علف  گونهو  )بیمارگر

                                                
  ssafarimotlagh@yahoo.comتبه: مسئول مکا*
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هرز  هاي  نشان داد از نظر شدت بیماري، علفپالت  باي ها) تیپژنوتمام براي  PC2و  PC1میانگین نمرات (نماي تستر متوسط 
A. plantago–aquatica  وE. crus-galli بـر پایـه   برابر دو قارچ بودنـد.   ها در ترین ژنوتیپ ترین و سپیدرود متحمل حساس
–A. plantagoو  E. crus-galliرا علیه گونـه   C. lunataتوان قارچ  می نام بیکاظمی و  علی هاي  شدت بیماري براي ژنوتیپ

aquatica تـوان قـارچ    ، براي رقم هاشمی مـی صفتبر پایه همین  ،کار برد. همچنین بهA. pellucida   را در برابـرS. trifolia 
کار بـرده   ها به در تمام ژنوتیپ S. trifoliaتواند براي مبارزه بیولوژیک با  می C. lunataاستفاده کرد. بر پایه وزن خشک، قارچ 

  ود. ش
  

نسـبت بـه    C. lunataدر مجموع، از نظر شدت بیماري و میزان کاهش صفات ارتفاع بوته، وزن خشک و تر بوته،  :گیري نتیجه
–A. plantagoهـرز   ویـژه علیـه علـف    داشـت و آنتاگونیسـت بهتـري بـه    هاي هرز  در مقابله با علفهقارچ دیگر عملکرد بهتري 

aquatica کار گرفته  هاي هرز در مزارع برنج در آینده به کش قارچی براي کنترل علف چون یک علف تواند هم می ،بنابراین بود و
  شود.

  

  هاي آنتاگونیست. قارچ شدت بیماري،زایی،  بیماري، برنج، GGEپالت  باي :کلیدي هاي  واژه
  

  مقدمه
ترین موانع بیولوژیکی و بازدارنده در  هرز، مهم هاي  علف

یادي از هزینه تولید را به خـود  تولید برنج هستند که بخش ز
هـرز میزبـانی    هاي  علف همچنین،. )22(دهند  اختصاص می

 ).Oryza sativa Lبـرنج (  يزا براي آفات و عوامـل بیمـاري  
از آبـی   تیرکمـان و واش  قاشـق سـوروف،   ).19، 16( هستند

. یکـی از  شوند میمزارع برنج محسوب هاي  ترین علف مهم
ـ  کنتـرل هـاي   تـرین روش  مهم ـتفاده از  هـاي   فعل  هـرز اس

هـاي   وجود، در سـال این با  ).37، 19(است ها  کش علف
ها  کش دلیل افزایش هزینه تولید، خسارت علف  اخیر به

هـاي هـرز،    به گیاه زراعی، ایجـاد مقاومـت در علـف   
محیطـی  زیسـت  و نگرانی از عوارض جانبی ناشناخته 

در تهدیـد سـالمتی بشـر،     هـا  آنو نیـز نقـش    ها کش علف
 ایش به سوي کـاهش مصـرف یـا کـاهش غلظـت     گر

. بنـابراین، کنتـرل   )16، 5(بـوده اسـت    هـا  آنمصرفی 
هـاي   گیـري از میکروارگانیسـم   هرز با بهـره  هاي  علف

  هـاي  جلـوگیري از خطـر  در  هـا  چون قـارچ  هم زیستی
   ).17(تر داراي اهمیت است  زیستی بزرگ

 مختلف هاي گونهکارگیري  بهمنابع مختلفی در مورد 
هرز مـزارع    هاي بیولوژیک با علف مبارزهبراي  یارچق

هـاي جـدا    در تحقیقی، قارچبرنج وجود دارند از جمله 

 )Eichhornia crassipes( آبـی  هرز سـنبل  شده از علف
 و  Alternaria eichhornie،Curvularia lunataچون  هم

Fusarium sp. هرز  براي کنترل رشد علفEichhornia 

crassipes درصـد در   20- 15گرفته شدند و کاهش  کار به
  در برابــر قــارچ امــا ارقــام بــرنج ،رشــد آن مشــاهده گردیــد

C. lunata  ــی ــنش معن ــد  واک ــان ندادن  ).25( داري نش
همچنین در تحقیقی دیگر، بررسی واکنش ارقام بـرنج  

  جـدا شـده از   C. lunata در فیلیپین در مقابـل قـارچ   
E. crus-galli   ـ نشان داد که این قـارچ چنـدانی   أثیرت

امـا  نداشت،  (E. crus-galli)هرز سوروف  روي علف
بر روي برخی ارقام برنج عالئمی از بیمـاري را پدیـد   

در  C. lunata قـارچ   ،در پژوهشـی دیگـر   ).39آورد (
درصـد،   70- 90گراد و رطوبتدرجه سانتی 28دماي 

هـرز   درصـدي وزن خشـک علـف    80موجب کـاهش 
داده شد که قـارچ  نشان  همچنین،). 34سوروف شد (

C. lunata  گونه  کنترل زیستی درE. crus-galli  موثر
قارچ  B6جدایه  تأثیر). در پژوهش دیگري، 33است (

C. lunata   بر سوروفE. crus-galli   بررسی شـد و
که با غلظت  زمانی ینشان داده شد که این جدایه قارچ

در  سـترون لیتـر آب مقطـر    کنیدي در میلی 106 -104
هرز  کار برده شد، نقش خوبی در کنترل علفبه مزرعه
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). در 15داشــت و روي بــرنج بیمــاري ایجــاد نکــرد (
پژوهشی دیگر، امتـزاج پروتوپالسـمی بـین دو گونـه     

 C. lunataو  Helminthosporium gramineumقارچ 
در   گیري نژاد جدیدي بـا ویژگـی بهبودیافتـه    به شکل

نــام   بــهکنتــرل زیســتی انجامیــد کــه نــوعی توکســین 
کــرد کــه موجــب کنتــرل مــؤثر  افیوبــولین تولیــد مــی

  ).40د (یگرد  مزارع برنجهاي هرز  علف
با  مبارزهبیشتر براي  Alternaria alternataاز قارچ 

هرز گیاهان زینتی و آپارتمانی استفاده شده  هاي  علف
ـ  6است ( عنـوان یـک عامـل     بـه  نی). این قـارچ همچن

بسیاري از محصوالت  هاي بیولوژیک در کنترل بیماري
شـود و میـزان کـاهش شـدت      کار گرفته می زراعی به

و نحوه اثر قارچ عامل کنترل زیسـتی بـه نـوع     بیماري
کـه قـارچ از آن جـدا     يهـرز  محصول زراعی و علف

از تنـوع   آلترناریـا  هـاي  شده است، بستگی دارد. گونـه 
ژنتیکی باالیی برخوردار هستند، بنابراین واکنش ارقـام  

  اثـر  .)13متفـاوت اسـت (   هـا  آنسبت به اثـر  زراعی ن
 A. alternate  ــر ــفب ــک عل ــرز  وزن خش   sphenocleaه

Zeylanica کار  هاي مختلف سوسپانسیون اسپور به به غلظت
در ، بدین معنی که با افزایش غلظت، برده شده بستگی داشت

هرز کـاهش    افزایش شدت بیماري، وزن خشک علف نتیجه
 Amaranthus retroflexusهرز علفمطالعه ). در 18( یافت

روي وزن تـر و    A. altrenataقـارچ   مشخص گردید کـه 
وزن خشک علف هرز تأثیر اندکی دارد، بـر ایـن اسـاس    
قارچ روي صفت ارتفاع نسبت بـه دو صـفت دیگـر اثـر     

   ).10( بیشتري داشت
در میزبـان   بیمـارگر  هـاي  کـنش  برهمارزیابی  يبرا

)pathogen-by-Hostــ ــزون ب ــج  ر روش)، اف ــاي رای ه
تـوان   ها می چون تجزیه واریانس و مقایسه میانگین هم

). از 36کـار بـرد (   ) را نیز بـه Biplotپالت ( روش باي
میزبان بسیار مهم اسـت،  -بیمارگرآنجا که درك روابط 

هـاي   پالت به شناسایی بهترین ارقام مقاوم و سویه باي
کنـد   زایـی کمـک مـی    قدرت بیماري ترین بیشداراي 

. مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده اسـت،  )37(
هاي  زایی و تحمل جدایه از جمله با این روش، بیماري

بیمــاري  علیــه Botryodiplodia theobromaeقــارچ 
ارزیابی  )Manihot esculenta( پوسیدگی ریشه کاساوا

ــل مالحظــهشــ ــوع قاب ــدرت تهــاجمی  د و تن اي در ق
ــه ــارچ د  جدای ــاي ق ــه ــد (دی ــ)23ه ش ــنش  رهم. ب ک

ــپ ــابگردان ( ژنوتی ــاي آفت ) و Helianthus annuusه
ــه ــاي  جدای ــا روش  Phoma macdonaldiiه  GGEب

پالت ارزیابی شد و نشـان داده شـد کـه اخـتالف      باي
ها وجـود داشـت    زایی جدایه توجهی بین بیماري  قابل

ــا ). 8( ــهبــ ــی  مایــ ــورگوم  11زنــ ــپ ســ   ژنوتیــ
)Sorghum bicolor (L.) Moench(  پـنج  ده از استفابا

پـالت ژنوتیـپ در    نتـایج تجزیـه بـاي    ،یجدایه قارچ
هــا بــه  کــدام از ژنوتیــپ چینشــان داد کــه هــ بیمـارگر 

 Curvularia lunataو  Phoma sorghinaهـاي   قارچ
 Fusariumاما سه ژنوتیـپ بـه قـارچ    ،حساس نبودند

thapsinum ) واکـنش  ارزیـابی  بـا  ). 21حساس بودند
ــهز گنــدم نــان هــاي خــالص انتخــاب شــده ا الیــن   ب

Tilletia foetida پالت ژنوتیپ در محیط با روش باي، 
الین خالص براي مقاومت بـه بیمـاري شناسـایی     19

 Fusarium هـاي  قارچ). فعالیت آنتاگونیستی 1شدند (
equiseti و  Colletotrichum graminicola در مقابل 

بـا   E. crus-galliو  E. oryzicolaدو گونه سـوروف  
نشان داده شد که  بررسی شد وپالت  باي روش تجزیه

دو قارچ این رقم هاشمی از  برنج با توان در مزارع می
نشـان   ،علیه دو گونه سوروف استفاده کـرد. همچنـین  

ــرات آنتاگونیســتی  C. graminicolaداده شــد کــه  اث
  ویـژه بـر گونـه    بـه  F. equisetiبیشتري در مقایسه بـا  

E. crus-galli ) هرز علفه مرسوم گون اثر ).31داشت 
 هوشـمند  سـوروف گونـه  و  )E. crus-galli( سوروف

)E. oryzicola( و عملکـرد  رشـد،  هـاي  شاخص روي 
 قبل برنج بررسی شد و گفته شد که تا عملکرد اجزاي

 گونـه هاي هرز سـوروف،   از بین علف گذشته، دهه از
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 شـمال  در شـالیزارهاي  غالب هرز علف سوروف، رایج
 ایـن  از جدیدي گونه اخیرهاي  لسادر  ، امابوده کشور
عنـوان   تحـت  و مهـاجم  گونـه  کی عنوان به هرز علف

گردیـد   معرفی "هوشمند سوروف" ای "برنج سوروف"
ــر12( ــابت ). اث ــن  یرق ــهای ــاجم گون ــوروف  مه   س
)E. oryzicola (Ard) Fisher (  بـرنج  مـزارع  درنیـز 

 ). 11( ه استگیالن بررسی شد

هاي  ش علفبررسی واکنحاضر،  پژوهشهدف از 
)، Alisma plantago – aquaticaواش ( هـرز قاشـق   

، دو گونه از سوروف )Sagitaria trifolia( آبی تیرکمان
و   E. crus-galliو  Echinochloa oryzicolaعنــی ی

، هاشـمی، خـزر و   کـاظمی  علی، نام بیپنج رقم برنج (
 Curvulariaیسـپیدرود) در برابــر دو جدایــه قــارچ 

lunata و Alternaria pellucida  بــــا روشGGE 
  .پالت بود باي

  
  ها مواد و روش

این آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصـادفی بـا   
، کـاظمی  علـی ، نـام  بـی پنچ رقم بـرنج ( شامل نه تیمار 

ــپیدرود   ــزر و س ــمی، خ ــوروف هاش ــه س  )، دو گون
Echinochloa oryzicola  وE. crus-galli هاي و علف 

واش  ) و قاشـق Sagitaria trifolia(آبـی   تیرکمـان هـرز   
)Alisma plantago – aquatica   و با سـه تکـرار در (

در سـال  گلخانه دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد رشـت     
این تحقیق بـه صـورت دو آزمـایش    انجام شد.  1397

صـورت کـامالً تصـادفی انجـام      جداگانه و هر کدام به
نه تیمار (پنج رقـم بـرنج و چهـار     بدین معنی که ،شد

زنی  ها مایه هرز) جداگانه با هرکدام از قارچ گونه علف
کـنش   شدند. از آنجا کـه هـدف مقالـه ارزیـابی بـرهم     

هاي هرز نبود،  تک ارقام در برابر هر کدام از علف تک
  از آزمایش فاکتوریل استفاده نشد. 

 بـا  بـذرها سوروف ابتـدا   بذرهايزنی  براي جوانه
دقیقـه ضـدعفونی    3-2درصد بـه مـدت    10کلراکس 

روي کاغـذ صـافی    بـذرها شـویی   د. پـس از آب شدن
پتري قـرار داده شـدند.    ظرفسترون مرطوب در یک 

انکوبـاتور بـا گذشـت    پتري در  ظرفبعد از قرار دادن 
ــر  ــت روز اکث ــذرهاهف ــه ب ــد (دار  جوان ــده بودن ). 20ش

با وجود شرایط مناسب صـورت   بذرهازنی برخی  جوانه
و در نتیجـه  داراي خواب بذر بودنـد   بذرهانگرفت، این 

) H2SO4از اسید سولفوریک ( ها آنبراي شکستن خواب 
لیتر  میلی پنجتا  دوآزمایشگاهی بدون رقیق کردن به مقدار 

پتـري ریختـه شـد و     ظرفاستفاده شد. اسید داخل یک 
پس  ).35ور شدند ( به مدت دو دقیقه در آن غوطه بذرها

زنـی   جوانـه ، با آب مقطـر سـترون   بذرهاشستشوي از 
گـراد بـا    درجـه سـانتی   28-30با شرایط دمـایی  ابذره

استفاده از نور مصنوعی، در انکوباتور تحریک گردید. 
چـه   چه و سـاقه  ریشه ،روز سه تا چهاربعد از گذشت 

  .قابل رویت شدند
عدد بذر در هـر گلـدان    10از هر رقم برنج تعداد 
عمـل   ،برگـی  چهـار تـا   سهکشت شد. پس از مرحله 

 اختی تراکم هر گلدان انجام شدکردن براي یکنو تُنک
زنـی   بوته باقی گذاشته شد. مایـه  چهارگلدان  در هر و

 برگی ارقام برنج و با استفاده از ششتا  پنجدر مرحله 
 Curvulariaهاي قارچیجدایه از سوسپانسیون اسپوري

lunata و Alternaria pellucida   ــت ــا غلظ  1×106ب
وسط افشانه دستی لیتر آب مقطر سترون و ت اسپور در میلی

بـه   20-براي افزایش جذب سطحی، تـوئین  انجام شد.
  .)29( کار رفت نسبت یک درصد به

خانه بـراي   هرز در گل هاي  سازي علف براي آماده
هـاي   زنی بـا قـارچ   در مقابل مایه ها آنبررسی واکنش 

هرز سـوروف   عامل بیماري، هر یک از دو گونه علف
Echinochloa oryzicola وE. crus-galli ــه طــور  ، ب

سـه   ،یـک  جداگانه در دو گلدان کاشته شدند و براي هر
 تکرار و براي هر تکرار هم یک شاهد در نظر گرفته شد.

هرز   سه علف واش قاشقو آبی براي علف هرز تیرکمان
جوان و بدون عالئم بیماري به داخل سه گلدان همراه 
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یک  با خاك مزرعه انتقال یافتند و براي هر گلدان هم
زنـی   ). در این مرحله مایـه 2شاهد در نظر گرفته شد (

با سوسپانسیون اسپوري  A. pellucida و C. lunataبا 
اسپور در میلی لیتر توسط افشانه دسـتی   1×106با غلظت 

بـه   20-براي افزایش جذب سطحی، تـوئین انجام شد. 
عدم ظهور یـا    ). ارزیابی40( کار رفت به درصد 1نسبت 

ــم  ــد از گذشــت ظهــور عالئ ــاري بع ســاعت از  24بیم
اسپورپاشی انجام شد. از آنجا که براي هر جدایه سه تکرار 
 ،و براي هر تکرار هم یک شاهد درنظر گرفته شـده بـود  

. شـد شدت بیماري در مقایسه با شاهد هر تکرار ارزیابی 
انجام عالئم ساعت از ظهور  24ها بعد از گذشت  بررسی

  . شد
درجـه   30-25در دماي  ها ناگلد، باالدر هر دو مورد 

 12سـاعت تـاریکی و    12گراد با تناوب نوري  سانتی
درصـد در   90ساعت روشنایی و رطوبت نسبی باالي 

کـه بـراي تنظـیم دمـا و رطوبـت       گلخانه قرار گرفتند
. دیتاالگر ثبت دما و رطوبت اسـتفاده گردیـد  نسبی از 

 ها ناالزم به ذکر است که قبل از اسپورپاشی، کلیه گلد
با آب مقطر، اسپري شدند. براي ایجاد رطوبت نسـبی  

درصــد، گیاهــان تیمــار شــده بالفاصــله  90بــاالتر از 
ساعت پوشانده  48هاي پالستیکی براي  وسیله کیسه به

شمار  گلبول). براي شمارش اسپورها از الم 10شدند (
زنی انجـام   روز پس از مایه هفتاستفاده شد. ارزیابی 

هاي ایجاد ی بر پایه تیپ و اندازه لکهگرفت. این ارزیاب
زنـی بـود. سـپس شـدت      شده در واکنش گیاه به مایه

ــاري ــد ( 1بیم ــت  4محاســبه گردی ــن حال ــه در ای )، ک
ایجـاد  اي  لکه: هیچ 0از: درجه  ندعبارت بود ها مقیاس
کوچـک و  هـاي   لکـه : 1درجه  ؛گیاه سالم بود نشد و 

هاي : لکه2درجه  ؛آمدوجود  بهگسترش نیافته در گیاه 
کوچکی که تا حدودي گسترش یافته بودنـد در گیـاه   

بـزرگ و  هاي  لکه: در این حالت 3ظاهر شد و درجه 
بـراي هـر    ،در این سیستمدر گیاه ایجاد شد. یافته  توسعه

                                                
1- Disease rating 

ک رتبه یا درجـه  یایجاد شده هاي  لکهبرگ با توجه به تعداد 
ـ   در نظر گرفته شد و بر اساس تعداد کل بـرگ در  ا گیـاه و ب

  .درجه یا شدت بیماري مشخص گردید 1توجه به رابطه 
  :        1رابطه 

t

t

NNN
tNNN





  

) (...)2 ()1 (rating Disease
21

21  

ک از درجـات  یها در هر  تعداد برگ Nکه در آن، 
 بررسـی عالوه بر تعیین شدت بیماري و . )28( فوق بود

هاي هرز نسبت به این دو قارچ،  واکنش ارقام برنج و علف
  هاي زن تر و وزن خشک علفصفاتی مانند ارتفاع گیاه، و

 هـا  آنبیمـاري روي   تـأثیر هرز و ارقام برنج براي تعیـین  
هـاي   گیري شدند. براي این کار بعد از بـرش انـدام   اندازه

هوایی، هر بوته وزن شد که این وزن بـه عنـوان وزن تـر    
گراد  درجه سانتی 80ثبت گردید. سپس در آون در دماي 

 تا کامالً خشک شوندساعت قرار داده شدند  48به مدت 
هاي  مقایسه واکنش ارقام برنج و علف براي). 24 ،10(
هرز در صفات مورد مطالعه، از تفاضل میانگین صفت  

هرز تحـت تیمـار قـارچ بـا      هاي  هر رقم برنج و علف
هـرز در    هـاي  میانگین صفت هر رقـم بـرنج و علـف   

شرایط شاهد استفاده شد. براین اساس پاسخ هر یـک  
هـرز نسـبت بـه شـاهد و      هـاي   علـف  برنج واز ارقام 

  چنین نسبت به یکدیگر بررسی شد.هم
  

  ها تجزیه و تحلیل داده
، تجزیه واریـانس سـاده  ها،  دادهبودن   نرمال آزمون

بـا  پالت روي صـفات   بايتجزیه و  ها مقایسه میانگین
 Rافـزار   ) در نـرم GGEBiplotGUI )3بسته استفاده از 

افزار ترسیم شـدند.   نرم اینبا  نیز و نمودارهاشد انجام 
اسـت   2پالت بر اساس رابطـه   مدل آماري تجزیه باي

)36(.  
  :      2رابطه 

ijjijiiijY   222111  
، شـدت بیمـاري (یـا سـایر     ijYکه در این رابطـه  

تـا   1(=  iپ میزبـان  یشده) از ژنوت گیري صفات اندازه
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، میـانگین  i)؛ 2تـا   1(=  j بیمـارگر ) براي جدایه 7
و  1هـا؛   بیمارگرام در تمام  iشدت بیماري ژنوتیپ 

2 هاي اصلی اول و  به ترتیب مقادیر مشخصه مؤلفه
به ترتیب مقادیر بردارهاي مشخصه  2iو  1iدوم؛ 

) بـــراي PC2) و دوم (PC1ی اول (اول مؤلفــه اصـــل 
ترتیـب مقـادیر بردارهـاي     بـه  2jو  1j؛ iژنوتیپ 

) PC2) و دوم (PC1مشخصه اول مؤلفـه اصـلی اول (  
مانده مربوط به هـر   ، باقیijو  j بیمارگربراي جدایه 

ی اول جدایه که توسـط مؤلفـه اصـل    -ترکیب ژنوتیپ
  توجیه نشده است، بود.

  
  نتایج و بحث

از آنجـا کـه   : هـا  تجزیه واریانس و مقایسه میـانگین 
، در استهاي هرز با هم متفاوت  ماهیت برنج و علف

تجزیه واریانس بـراي شـدت بیمـاري و     ،گام نخست
کاهش صفات ارتفـاع بوتـه، وزن تـر و وزن خشـک     

 C. lunataقـارچ  نوع دو هر کدام از تحت تأثیر  ،بوته
 ارقـام هـرز و   هـاي علـف   براي گونه ،A. pellucidaو 

تجزیه واریانس نشـان  انجام شد. طور جداگانه  بهبرنج 
 ارقـام بـین   ،C. lunata تیمـار بـا  داد که تحت شرایط 

وجـود   يدار برنج از نظر شدت بیماري اختالف معنی
نداشت، حال آنکه از نظر کاهش ارتفاع بوته، وزن تـر  

 هــا آنبـین  داري  اخــتالف معنـی  بوتـه و وزن خشـک  
بین  ،A. pellucidaتحت شرایط تیمار با  وجود داشت.

برنج از نظر شدت بیماري و کاهش وزن خشک  ارقام
وجـود نداشـت، حـال آنکـه      يدار اختالف معنی بوته

بـا   بوتهاز نظر کاهش ارتفاع بوته و وزن خشک  مارقا
تحـت  . )1جدول ( داشتند يدار یکدیگر اختالف معنی

هرز از  هاي علف گونهبین  ،C. lunataبا شرایط تیمار 
 بوتـه نظر شدت بیماري، کاهش ارتفاع بوته و وزن تر 

از نظـر کـاهش   وجود داشت، امـا   يدار اختالف معنی
وجـود   يدار اختالف معنی ها آنبین  بوتهوزن خشک 

 ،A. pellucidaتحت شرایط تیمار با  ،همچنیننداشت. 

از نظـر هـر چهـار صـفت     هـرز   هـاي علـف    بین گونه
ــابی ــی ارزی ــد يدار شــده اخــتالف معن  مشــاهده گردی
ژنتیکی گسترده بین  این نتایج بیانگر تنوع). 2(جدول 

هـرز از نظـر واکـنش در     هاي علـف  ارقام برنج و گونه
 شناسـایی  ،بنـابراین  .بـود مطالعـه  مورد برابر دو قارچ 
هـاي   و گونـه  ارقـام  واکـنش  اسـاس  بر منابع مقاومت

از  ،همچنـین ز در برابر قارچ بسیار مهم است. هر علف
 میکروارگانیسـم  یـک  کـارگیري  بـراي بـه  کـه   ییآنجا

 عدم ایجاد اصلی شرط بیولوژیک، کنترل عنوان عامل به
)، ارزیابی واکـنش  31است ( اصلی گیاهانبه  خسارت
ها  هاي مورد مطالعه در برابر این میکرواوگانیزم ژنوتیپ

  ها اهمیت باالیی دارد. یپروابط بین ژنوت ،و همچنین
بـراي   LSDها به روش  در ادامه از مقایسه میانگین

هـرز مقـاوم و    هـاي علـف   شناسایی ارقام برنج و گونه
هـا اسـتفاده شـد. ارقـام      حساس به هر یـک از قـارچ  

تـرین شـدت    کاظمی با دارا بودن بـیش  هاشمی و علی
بیماري، کاهش ارتفاع بوته و وزن تر و خشـک بوتـه،   

نـام   و ارقام سپیدرود و بی C. lunataه قارچ حساس ب
ترین شدت بیماري و کاهش صفات فوق مقـاوم   با کم

هـرز   هاي علف گونه  ها در به آن بودند. مقایسه میانگین
ــا  ــار ب ــف  C. lunataدر تیم ــه عل ــان داد ک ــرز  نش ه

ترین میزان شدت بیماري را داشـت و   واش بیش قاشق
ـ   تر از سایر گونـه  حساس ر ایـن قـارچ بـود    هـا در براب
ترین شدت بیماري و کاهش  ). رقم خزر کم3(جدول 

را داشت و از  A. pellucidaارتفاع بوته در برابر قارچ 
نظر وزن تر بوته نیز میزان کـاهش ایـن صـفت در آن    

نام بـود و بنـابراین، یـک     تر از همه ارقام به جز بی کم
هـاي   رقم مقاوم در برابر این قارچ بود. در بـین گونـه  

ترین شدت بیماري، کاهش ارتفاع بوته  هرز بیش علف
هرز تیرکمـان آبـی دیـده     و وزن خشک بوته در علف

  شد. 
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  و Curvularia lunataزنی با  برنج در شرایط مایه ارقامهاي مورفولوژیکی  تجزیه واریانس شدت بیماري و برخی از ویژگی -1جدول 
 Alternaria pellucida.  

Table 1- Analysis of variance for disease rating and morphological traits of some of the rice varieties under 
inoculation conditions with Curvularia lunata and Alternaria pellucida. 

 وزن خشک
Dry weight 

 وزن تر
Fresh weight 

 ارتفاع بوته
Plant height 

 شدت بیماري
Disease rating 

آزاديدرجه   
df 

 منابع تغییر
S.O.V 

هاي قارچیجدایه  
Fungal 
isolates 

0.14* 5.40** 103.01** 0.3889ns 4 
 تیمار

Treatment 

Curvularia 
lunata 

0.29 0.19 6.46 0.114 10 
 خطا

Error 

32.09 11.17 3.73 14.95  
ضریب تغییرات 

 (درصد)
CV (%) 

0.036ns 4.86** 134.35** 0.049ns 4 
رتیما  

Treatment 

Alternaria 
pellucida 

0.02 0.31 7.59 0.16 10 
 خطا

Error 

18.36 14.82 3.99 21.95  
 ضریب تغییرات

 (درصد)
CV (%) 

  داري. : عدم معنیnsدرصد و  5دار در سطح احتمال  : معنی*درصد،  1دار در سطح احتمال  : معنی**
**: significant at p < 1%, *: significant at p < 5% and ns: non- significant. 

  
و  Curvularia lunataزنی با  هرز در شرایط مایه علف هاي گونههاي مورفولوژیکی  تجزیه واریانس شدت بیماري و برخی از ویژگی -2جدول 

Alternaria pellucida.  
Table 2- Analysis of variance for disease rating and morphological traits of some of the weed species under 

inoculation conditions with Curvularia lunata and Alternaria pellucida. 

 وزن خشک
Dry weight 

 وزن تر
Fresh weight 

 ارتفاع بوته
Plant height 

 شدت بیماري
Disease 
rating 

 درجه آزادي
df 

 منابع تغییر
S.O.V 

هاي قارچیجدایه  
Fungal 
isolates  

1.19ns 122.45** 61023** 2.18* 3 
 تیمار

Treatment 

Curvularia 
lunata 

0.33 1.45 12.08 0.33 8 
 خطا

Error 

24.19 10.07 7.19 18.03  
ضریب تغییرات 

 (درصد)
CV (%) 

4.78** 102.08** 780.11** 1.76* 3 
 تیمار

Treatment 

Alternaria 
pellucida 

0.15 0.60 0.34 0.34 8 
 خطا

Error 

20.55 6.83 1.25 24.87  
ضریب تغییرات 

 (درصد)
CV (%) 

  داري. : عدم معنیnsدرصد و  5دار در سطح احتمال  : معنی*درصد،  1دار در سطح احتمال  : معنی**
**: significant at p < 1%, *: significant at p < 5% and ns: non- significant. 
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هـاي   بـرنج و گونـه  کـه ارزیـابی ارقـام     ییاز آنجا
هـاي تجزیـه    بـا روش  هـا قـارچ  در مقابـل  هـرز  علف

بـه صـورت جداگانـه    هـا    واریانس و مقایسه میـانگین 
هـرز در   رقم برنج یـا گونـه علـف   و بهترین  انجام شد

اسـتفاده از  ، گردیـد ص شـخ م ها  قارچهرکدام از  برابر
مهمــی بــراي  راهبـرد هـاي آمــاري چنــدمتغیره،   روش

هـرز در برابـر    هـاي علـف   نج و گونـه ارزیابی ارقام بر

بـراي   ،بنابراین .)32( است ها در یک نماي کلی  قارچ
 هـرز  علـف هـاي   هاي بـرنج و گونـه   شناسایی ژنوتیپ

ــارچ    ــه دو قـ ــاوم بـ ــاس و مقـ   و C. lunataحسـ
A. pellucida عنـوان یکـی از    ، بـه پالت از تجزیه باي

که در آن بـا   استفاده شد هاي آماري چندمتغیره، روش
توان واکنش ارقام مختلف بـرنج و   ماهاي مختلف مین

  .ها مشاهده کرد هرز را در برابر قارچ هاي علف گونه
  

  .Alternaria pellucidaو  Curvularia lunataزنی با  در شرایط مایههرز و ارقام برنج  هاي علف گونه  مقایسه میانگین واکنش -3جدول 
Table 3- Comparison of the reactions of rice varieties and weed species under inoculation conditions with Curvularia 

lunata and Alternaria pellucida. 

 ژنوتیپ
Genotype 

Curvularia lunata Alternaria pellucida 

 شدت بیماري
Disease 
rating 

ارتفاع بوته 
متر) (سانتی  

Plant height 
(cm) 

 وزن تر (گرم)
Fresh 

weight (g) 

 وزن خشک

 (گرم)
Dry weight 

(g) 

 شدت بیماري
Disease 
rating 

ارتفاع بوته 
متر) (سانتی  

Plant height 
(cm) 

 وزن تر (گرم)
Fresh 

weight (g) 

 وزن خشک

 (گرم)
Dry weight 

(g) 
 هاشمی

Hashemi 
2.78a 69.2a 4.82b 2.13b 2.38bc 71.59a 4.98a 0.83ab 

 علی کاظمی
Alikazemi 

2.42ab 72.42a 5.82a 4.18a 2.72ab 70.54a 5.2a 0.74ab 

 سپیدرود
Sepidroud 

1.59c 72.33a 3.31c 0.68c 1.78c 75.27a 3.36b 0.88a 

 خزر
Khazar 

2.14b 58.12b 3.12c 0.73c 1.99c 57.61b 2.93b 0.83ab 

نام بی  
Binam 

1.89bc 68.33a 2.58c 0.67c 3.32a 69.95a 2.32b 0.60b 

 سوروف
E. oryzicola 

3.52b 63.5a 6.18c 5.02a 1.27b 64.31a 6.21c 0.95b 

 سوروف
E. crus-galli 

3.17b 53.48b 7.87c 0.74b 2.37a 54.61b 7.4c 1.45b 

 تیرکمان آبی
S. trifolia 

1.52c 46.67c 20.34a 2.16b 3.07a 36.47c 18.97a 3.81a 

 قاشق واش
A. plantago – 

aquatica 
4.12a 29.6d 13.41b 1.56b 2.13ab 29.27c 12.78b 1.25b 

  ندارند. درصد 5دار در سطح احتمال  هرز یا ارقام برنج با یکدیگر اختالف معنی هاي علف تیمارهاي داراي حرف مشترك در گونه
Treatments having at least one similar letter on rice varieties or weed species do not show a significant difference at 
the probability level of 5%. 

  
  پالت تجزیه باي

تجزیـه  : بندي شـدت بیمـاري   ارزیابی بر اساس رتبه
پالت بر پایه شدت بیماري نشان داد که دو مؤلفـه   باي

درصـد از   82/22و  15/77ترتیب  اصلی اول و دوم به
کرد. نماي چندضلعی  ها را توجیه می تغییرات کل داده

، E. oryzicolaت نشان داد که گونـه سـوروف   پال باي
و  نـام  بـی ، رقـم  آبـی  تیرکمانهرز  رقم سپیدرود، علف

واش در رأس چندضــلعی و در   هــرز قاشــق   علــف
پـالت جـاي داشـتند و     دورترین فاصـله از مبـدأ بـاي   

ا هر دو یها به یکی  ترین ژنوتیپ ا مقاومیترین  حساس
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ــکل    ــد (ش ــارچ بودن ــمی،    -1ق ــام هاش ــف). ارق ال
، E. crus-galliکـاظمی، خـزر و گونـه سـوروف       علی

ــه   ــد. از آنجــا ک ــه بودن درون چندضــلعی جــاي گرفت
 تـرین  بیشها،  هاي واقع در رأس هر کدام از ضلع رقم

ــش    ــع در آن بخ ــارچ واق ــه ق ــیت را ب ــدازه حساس ان
ــی  ــان م ــلعی نش ــده چندض ــف36د (ن ــرز )، دو عل   ه

E. crus-galli و A. plantago – aquatica  و رقــم
 C. lunataهـا بـه قـارچ     تـرین گونـه    حساسهاشمی 

مقایسـه  بودنـد.  واش)   قاشـق  هـرز از علـف  جداشده(
دهنـده حساسـیت    نیز نشـان  LSDها به روش  میانگین

قـارچ  هرز و رقم هاشمی در برابر  تر این دو علف بیش
C. lunata بر این اساس امکان کنترل  ).3(جدول  بود

قـارچ  ود در برابـر  که خبیولوژیکی براي رقم هاشمی 
C. lunata  ،هـاي هـرز   در برابـر علـف  حساس است  

E. crus-galli ایـن قـارچ   واش با اسـتفاده از   و قاشق
با توجه به جایگـاه رقـم هاشـمی در    وجود ندارد. اما 

بـراي  توان  می، A. pellucidaنمودار و مقاومت آن به 
کار  به S. trifoliaعلیه را   A. pellucidaقارچ ،این رقم

کاظمی  داد که ارقام علی پالت نشان  برد. این نماي باي
ــیو  ــام ب ــین ن ــان ،و همچن ــه   تیرکم ــبت ب ــی نس   آب

A. pellucida تـوان در   حساس بودند و در نتیجه نمی
آبی را با  مزارع این دو رقم، کنترل بیولوژیکی تیرکمان

براي این دو ژنوتیـپ   با این حال،این قارچ انجام داد. 
و  E. crus-galliرا علیه سـوروف   C. lunata توان می

هاي واقـع   که ژنوتیپ ییکار برد. از آنجا واش به قاشق
هـا داراي مقاومـت    در سوي مخالف هر کدام از قارچ

باشند، ارقام سپیدرود و خزر نسـبت   می ها آننسبت به 
مقاومت داشتند و  C. lunataویژه  به هر دو قارچ و به

نیز نسبت به هر  E. oryzicolaاز طرفی گونه سوروف 
ــه ــارچ ب ــژه  دو ق ــت داشــت. A. pellucidaوی  مقاوم

بنابراین، با توجه به نتایج این تحقیق و بر پایه شـدت  
بـا دو   E. oryzicolaبیماري، امکان کنترل بیولوژیـک  

وجود ندارد. با توجه به مقاومت دو شده   قارچ مطالعه

ساسیت شده خزر و سپیدرود و از طرفی ح رقم اصالح
ــوروف  ــق E. crus-galliس   واش بــه قــارچ  و قاش
C. lunata آبـی نسـبت بـه قـارچ     و همچنین تیرکمان  

A. pellucidaتوان در مزارع این دو رقـم اصـالح    ، می
شده نسبت به کنترل بیولوژیکی سه علف هـرز فـوق   

هـاي   هـا بـا روش   اقدام نمود. نتایج ارزیـابی ژنوتیـپ  
هـا نشـان    یسه میانگینمتغیره تجزیه واریانس و مقا تک

یــک عامــل بــالقوه بــراي مبــارزه  C. lunataداد کــه 
واش بود  و قاشق E. crus-galliبیولوژیک با سوروف 

ها نشان داده بود  انگینینتایج مقایسه م ،). همچنین26(
عنوان یک عامـل کنتـرل    تواند به می A. pellucidaکه 

کـار   بهآبی  تیرکمانهرز  بیولوژیکی براي مبارزه با علف
). در تطابق با نتیجه این تحقیق نشـان  27گرفته شود (

واکنش   C. lunataدر برابر ارقام برنجکه  ه استداده شد
ایـن نتیجـه بـا     ،). همچنین25( داري نشان ندادند معنی

علیه گونـه سـوروف      C. lunataکنترل زیستی قارچ 
E. crus-galli  سازگار است. مقاومتE. oryzicola  به

 C. lunata داد  که نشان می تحقیقیبا  C. lunata قارچ 
ــأثیر ، هــرز ســوروف نداشــت چنــدانی روي علــف ت

بـر ارقـام    C. lunata  تـأثیر . عـدم  )40( سازگار است
کـه   ايمطالعـه با  نام بیکاظمی، سپیدرود، خزر و  علی

هرز  داد این قارچ نقش خوبی در کنترل علف نشان می
 داشـت خـوانی   ، همودزا نببیماريبرنج  رويداشت و 

)15(  .  
ــط (  ــتر متوســ ــاي تســ -Average-Testerنمــ

Coordination, ATC(،  که در آن محور داراي دایره و
دهنده میانگین مقاومت و یـا حساسـیت و    پیکان نشان

هـا اسـت،    محور عمود بر آن بیانگر پایداري ژنوتیـپ 
ها به  براي ارزیابی میزان مقاومت یا حساسیت ژنوتیپ

کـه   یی). از آنجـا 36کار گرفتـه شـد (   بهري عامل بیما
اي بـود کـه    دهی پاسخ به شدت بیماري به شـیوه  نمره

ــی   ــان م ــتر را نش ــیت بیش ــزرگ، حساس ــدار ب ، داد مق
ترین ژنوتیپ بـه هـر دو    حساس واش قاشقهرز  علف
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بر پایه میزان مقاومت به دو قـارچ مطالعـه    وقارچ بود 
  واش قاشـق صـورت   هـا بـه   ژنوتیـپ  بنـدي  رتبـه شده، 

> E. crus-galli > هاشمی  ≈علی کاظمی  ≈نام بی> 

E. oryzicola> بـود  سـپیدرود   <خـزر <آبی  تیرکمان
دسـت آمـده از نمـاي تسـتر      ب). نتایج بـه  -1(شکل 

کـه  سـازگار اسـت   ها  متوسط با نتایج مقایسه میانگین
  وسـیله  بـه  شـده  ایجـاد  بیمـاري  شـدت داد  نشـان مـی  
C. lunata از بیشـتر  کاظمی یعل و هاشمی ارقام روي 

 تحـت  کمتـر  خـزر  و سـپیدرود  ارقام و بود ارقام سایر
 نشان خود از تري بیش تحمل بودند و گرفته قرار تأثیر
 A. pellucidaدر برابر قـارچ  برنج . واکنش ارقام دادند

تر سپیدرود و خزر در مقایسه نیز گویاي مقاومت بیش
ر د .)3جـدول  ( بـود  نـام  بیکاظمی و با هاشمی، علی

) نیـز نشـان   7دلونـا و همکـاران (   ،تطابق با این نتیجه
در ارقام  C. oryzaeزایی قارچ  دادند که شدت بیماري

توانـد بـه    شده بیشتر از ارقام بومی بود کـه مـی   اصالح
ــام در مراحــل   تجمــع ژن ــن ارق ــاي مقاومــت در ای ه

  اصالحی نسبت داده شود.
 ارزیـابی بـراي   بیمـارگر نماي روابط بین میزبان و 

هـاي   هاي میزبان و جدایـه  هاي بین ژنوتیپ کنش برهم
شــدت ) کــه در آن 37شــد (کــار گرفتــه  بــه بیمــارگر

زایــی  حساســیت و مقاومــت هــر ژنوتیــپ و بیمــاري
با طول بردار آن ژنوتیـپ و یـا میزبـان نشـان      بیمارگر

حساسیت گر تر بیانمقادیر بیشکه  ییشد. از آنجا داده 
ـ ژنوتیپ است،  باالتر  ،پـالت  ه ایـن نمـا از بـاي   بر پای
و داشـت   C. lunataحساسیت بـاالیی بـه    واش قاشق
داراي حساسـیت   نـام  بیآبی و رقم  هرز تیرکمان علف

پـالت   بودنـد. ایـن نمـاي بـاي     A. pellucidaباال بـه  
ـ اهمچنین نشـان داد کـه    خـزر و تـا    و سـپیدرود م ارق

که در سوي مخالف  E. oryzicolaهرز  حدودي علف
پـالت جـاي داشـتند،     ن نقطه از مبدأ بايو در دورتری

ــد.    داراي ــارچ بودن ــر دو ق ــه ه ــودي ب ــت عم مقاوم
گر آن بود که قارچ پالت نشان این نماي باي ،همچنین

C. lunataزایـی   ، با توجه به طول بردار آن، از بیماري
پالت همچنـین   باي يتري برخوردار بود. این نما بیش

در برابـر دو   کاظمی مقاومت افقی رقم هاشمی و علی
 هـا  آنبررسی شده با توجه به نزدیکـی   یجدایه قارچ
  ج). -1نشان داد (شکل  را پالت به مبدأ باي

 
  چند ضلعی - الف

a. Polygon 
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 تستر متوسط -ب

b. Average-Tester 

  
  میزبان – بیمارگرروابط بین  -ج

c. Relationships between pathogen-host  
  

هاي میزبان به دو  هاي ژنوتیپ کنش برهم - رتبه و ج -حساسیت و مقاومت؛ ب -براي بررسی الف بیمارگرپالت ژنوتیپ در  ختلف بايهاي م نما -1شکل 
 - 6هاشمی،  -5واش،  قاشق -4آبی،  تیرکمان - E. crus-galli ،3سوروف  - E. oryzicola ،2سوروف  -1( زا بر اساس شدت بیماري بیماري بیمارگر

 ).نام بی -9خزر،  -8سپیدرود،  -7کاظمی،  علی
Figure 1- Different views of host-by-pathogen biplot for evaluation of a- susceptibility and resistance, b- ATC and c- 
interactions of host genotypes to two fungi based on disease rating (1. E. oryzicola, 2. E. crus-galli, 3. S. trifolia, 4. A. 

plantago – aquatica,5. Hashemi, 6. Alikazemi, 7. Sepidroud, 8. Khazar, 9. Binam). 
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پالت  باي: ارزیابی میزان کاهش صفات مورفولوژیک
زایـی   ، بـراي بررسـی اثـر بیمـاري    بیمارگرژنوتیپ در 

بر میزان کاهش ارتفـاع بوتـه، وزن    یهاي قارچ جدایه
کـار گرفتـه شـد. در ایـن      ه نیز بهخشک و وزن تر بوت

چون شدت بیماري، مقادیر بیشـتر،   همها نیز  پالت باي
قارچ و در نتیجه  تأثیرکاهش بیشتر صفت تحت گر  بیان

  است.  بیمارگرتر آن ژنوتیپ به  حساسیت بیش
پـالت بـراي میـزان     بر پایه نماي چندضـلعی بـاي  

و  واش قاشـق هـرز    هـاي  علـف کاهش ارتفـاع بوتـه،   
و خزر در دورترین  نام بی، سپیدرودآبی و ارقام  مانتیرک

پالت جاي گرفتـه بودنـد و دو گونـه     نقاط از مبدأ باي
کاظمی درون  هرز سوروف و ارقام هاشمی و علی علف
آبی و دو رقـم   هرز تیرکمان پالت واقع بودند. علف باي

میزان کـاهش ارتفـاع بوتـه را     ترین بیش نام بیخزر و 
ارقـام   ،پـالت  ه در سوي دیگـر بـاي  کداشتند، حال آن

واش جاي گرفتـه   هرز قاشق هاشمی، سپیدرود و علف
ها  در مقایسه با سایر ژنوتیپ ها آنبودند که ارتفاع بوته 

پـالت،   . بر اساس این نماي بـاي تقلیل یافته بودتر  کم
 C. lunataبه قارچ   و خزر حساس نام بیهاي  ژنوتیپ

 .Aسـبت بـه قـارچ    آبـی ن  تیرکمـان  ،بودند و همچنین

pellucida  ،و  واش قاشقحساس بود. از نظر این صفت
دو رقم هاشمی و سپیدرود نسبت به هر دو قارچ مقاوم 

   الف). -2بودند (شکل 
کاهش میزان ارتفاع بوته نیز  براي متوسطنماي تستر 

از نظر مقاومت بـه دو عامـل    ها ژنوتیپنشان داد که رتبه 
 .E <خـزر   <آبـی   یرکمـان ت ≈ نـام  بیصورت  به یقارچ

oryzicola≈ E. crus-galli≈ هاشـمی   <کـاظمی   علی≈ 
میزان  ترین بیشبود. به بیان دیگر،  واش قاشق <سپیدرود 

آبـی   هرز تیرکمان و علف نام بیکاهش ارتفاع بوته در رقم 
میـزان آن در دو رقـم سـپیدرود و هاشـمی و      ترین کمو 

نشـان   ،همچنـین دیده شد. این نمـا   واش قاشقهرز   علف
حساسـیت را بـه    ترین بیشآبی  هرز تیرکمان داد که علف 

ــارچ  ــت  A. pellucidaق ــکل داش ــه . ب) - 2(ش مقایس
داد که کاهش ارتفاع بوته در رقـم   ها نیز نشان می میانگین

این ). 3تر بود (جدول  در مقایسه با سایر ارقام بیش نام بی
) با اثـر قـارچ   2006هاي قربانی و همکاران ( نتایج با یافته

A. pellucida 10( خـوانی داشـت   روي ارتفاع بوته هم( .
ها و دو گونه قارچ نیز نتـایج دو   نماي روابط بین ژنوتیپ

داد خزر  کرد که نشان می پالت را تایید می نماي دیگر باي
و  C. lunata هـا بـه قـارچ    ترین ژنوتیپ حساس نام بیو 

 .A تــرین بــه قــارچ آبــی حســاس هــرز تیرکمــان علــف

pellucida  از نظـر صـفت    ،بنابراین. ج) - 2(شکل بودند
بـا   آبـی  تیرکمـان هـرز   ارتفاع بوته، کنترل بیولوژیک علف

  است.پذیر  امکان A. pellucidaقارچ 

 
  چند ضلعی - الف

a. Polygon 
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  تستر متوسط -ب

b. Average-Tester  

 
  میزبان – بیمارگرروابط بین  -ج

c. Relationships between pathogen-host 
 

هاي میزبان به دو  هاي ژنوتیپ برهمکنش - رتبه و ج -حساسیت و مقاومت؛ ب -براي بررسی الف بیمارگرپالت ژنوتیپ در  هاي مختلف باي نما -2شکل 
 - 5واش،  قاشق -4آبی،  انتیرکم - E. crus-galli ،3سوروف  - E. oryzicola ،2سوروف  -1( زا بر اساس میزان کاهش ارتفاع بوته بیماري بیمارگر

  ).نام بی -9خزر،  - 8سپیدرود،  -7کاظمی،  علی -6هاشمی، 
Figure 2- Different views of host-by-pathogen biplot for evaluation of a- susceptibility and resistance, b- ATC and c- 
interactions of host genotypes to two fungi based on reduction in plant height (1. E. oryzicola, 2. E. crus-galli, 3. S. 

trifolia, 4. A. plantago – aquatica, 5. Hashemi, 6. Alikazemi, 7. Sepidroud, 8. Khazar, 9. Binam). 
  

 تـرین  بیشپالت نشان داد که  نماي چندضلعی باي
هـا   بیمارگرزنی با  مایه تأثیرکاهش وزن تر بوته تحت 

کـاظمی رخ داد.   ر رقم هاشمی و در پی آن رقم علید
ــف  ــه  عل ــارچ، دو گون ــرز  در ســوي مخــالف دو ق ه
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سوروف و ارقام سپیدرود و خـزر جـاي داشـتند کـه     
کاهش وزن تر بوته را داشـتند و   ترین کمداد  نشان می
هـا از   بیمـارگر مقاومت را بـه ایـن    ترین بیشبنابراین، 

هـا   ایسه میـانگین مق الف). -3خود نشان دادند (شکل 
 بـا  تحت تیمار کاهش وزن تر بوتهداد که  نیز نشان می

C. lunata  وA. pellucida  در ارقام هاشمی و علی-

  ). 3کاظمی باال بود (جدول 
رتبـه  داد کـه   نتایج نماي تستر متوسط نیـز نشـان   

-علـی  ≈واش  قاشـق < صـورت هاشـمی   ها به ژنوتیپ

-E. crus ≈ خـزر  < نـام  بی <آبی  تیرکمان <کاظمی 

galli ≈ E. oryzicola >      سـپیدرود بـود. ایـن نمـاي
هـرز   گر این نکته بود که علف پالت همچنین نشان باي

از نظر صفت کـاهش وزن  آبی و رقم هاشمی  تیرکمان

بودنـد. در سـوي    C. lunataحساس به قارچ تر بوته 
کـاظمی بودنـد    واش و رقم علی هرز قاشق دیگر، علف

بر ب).  -3بودند (شکل  A. pellucidaکه حساس به 
 .Cقـارچ  هـا و میزبـان،    بیمارگرپایه نماي روابط بین 

lunata ،از شـدت بیمـاري   ، با توجه به طول بردار آن
(شـکل  تري نسبت به قارچ دیگر برخـوردار بـود    بیش

پـالت، دو   ج). در مجموع، بر اساس سه نماي باي -3
هـرز سـوروف و ارقـام سـپیدرود، خـزر و        گونه علف

هـا   مقاوم به هر دو قارچ بودند و سایر ژنوتیـپ  نام بی
کـم   درجاتی از حساسیت به هر دو قارچ و یـا دسـت  

مقایسه میانگین بین ارقام برنج را داشتند.  ها آنیکی از 
هرز نیز تأییدکننده این موضوع بودند  هاي علف و گونه

  ).3(جدول 
 

 
  چند ضلعی -الف

 a. Polygon 
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  تستر متوسط -ب

b. Average-Tester 

 
  میزبان – بیمارگرروابط بین  -ج

c. Relationships between pathogen-host 
  

هاي میزبان به دو  هاي ژنوتیپ کنشبرهم - رتبه و ج -حساسیت و مقاومت؛ ب -براي بررسی الف بیمارگرپالت ژنوتیپ در  هاي مختلف باي نما -3شکل 
 -5واش،  قاشق -4آبی،  تیرکمان -E. crus-galli ،3سوروف  -E. oryzicola ،2سوروف  - 1( اهش وزن تر بوتهمیزان کزا بر اساس  بیماري بیمارگر

  ).نام بی -9خزر،  - 8سپیدرود،  -7کاظمی،  علی -6هاشمی، 
Figure 3- Different views of Host-by-pathogen biplot for evaluation of a- susceptibility and resistance, b- ATC and c- 

interactions of host genotypes to two funguses based on reduction in plant fresh weight (1. E. oryzicola, 2. E. crus-
galli, 3. S. trifolia, 4. A. plantago – aquatica, 5. Hashemi, 6. Alikazemi, 7. Sepidroud, 8. Khazar, 9. Binam). 
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پالت درباره وزن خشک بوته  باينماي چندضلعی 
 .Eهـرز   هـاي   الف) نشـان داد کـه علـف    -4(شکل 

oryzicolaآبی و همچنین ارقام  واش و تیرکمان ، قاشق
کـاظمی در رأس چندضـلعی    ، سـپیدرود و علـی  نام بی

شـان نسـبت بـه دو قـارچ،      بودند و بسـته بـه جایگـاه   
در برابر هـر دو  برنج درجات باالیی از مقاومت (ارقام 

و  C. lunata آبی در برابر قارچ) و حساسیت (تیرکمان
E. oryzicola واش در برابر  و قاشقA. pellucida را (

بـر اسـاس ایـن نمـاي     هـا داشـتند.    بیمارگردر مقابل 
-E. crusچندضلعی، تمام ارقام برنج و گونه سوروف 

galli   میزان کاهش وزن خشـک بوتـه    ترین کمداراي
تـري بـه    خص، مقاومـت بـیش  بودند و از نظر این شا

هاي  نماي روابط میان ژنوتیپزا داشتند.  عوامل بیماري
ج) نیـز همـین نتیجـه را    -4(شـکل   بیمارگرمیزبان و 
در تطابق با این نتیجه در تحقیقی دیگـر  کرد.  تأیید می

درصـد کـاهش وزن خشـک    نشان داده شده بـود کـه   
ــه  E. crus-galliســوروف ــا ب ــارگیري  ب ــارگرک  بیم
 Exserohilum longirostratumبرگ یعنی  سوختگی

در تحقیقی دیگر نشان داده شده بود  ،). همچنین14بود (باال 

هـرز   وزن خشـک علـف   بـر A. alternata اثـر قـارچ    کـه 
sphenoclea Zeylanica   ـته بــه غلظـت هــاي مختلــف  وابس

متوسـط،   ). نماي تسـتر 18سوسپانسیون اسپور است (
ان کاهش وزن خشـک  ها را از نظر میز ترتیب ژنوتیپ

ترتیـب   بوته که نمادي از حساسیت به قارچ است، بـه 
 ≈خـزر   < E. oryzicola <واش  قاشق <آبی  تیرکمان
 < کـاظمی علـی  ≈E. crus-galli  < نام بی ≈هاشمی 

آبـی،   تیرکمـان سپیدرود نشان داد که بیانگر حساسیت 
زا بـود.   يبه عوامـل بیمـار   E. oryzicolaواش و  قاشق

 آبـی  تیرکمانپالت همچنین نشان داد که  باي این نماي
 A. alternataحسـاس و بـه قـارچ     C. lunataبه قارچ 

ــل آن   ــه مقابـ ــود. در نقطـ ــاوم بـ ــقمقـ   واش و قاشـ
E. oryzicola      جاي داشـتند کـه بـه قـارچC. lunata 

 - 4حساس بودند (شکل  A. alternataمقاوم و به قارچ 
هم نشان داده هاي اصلی  داده يها ب). مقایسه میانگین

حساس بـود و   C. lunata به قارچ آبی تیرکمانبود که 
کار گرفته  تواند در کنترل بیولوژیک آن به  این قارچ می

  ).3جدول شود (

 
  چند ضلعی -الف
  a. Polygon  
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  تستر متوسط -ب

b. Average-Tester  

  
  میزبان – بیمارگرروابط بین  -ج

c. Relationships between pathogen-host 
  

هاي میزبان به دو  هاي ژنوتیپ کنشبرهم - رتبه و ج -حساسیت و مقاومت؛ ب -براي بررسی الف بیمارگرپالت ژنوتیپ در  هاي مختلف باي نما -4شکل 
  واش، قاشق -4آبی،  تیرکمان - E. crus-galli ،3سوروف  - E. oryzicola ،2سوروف  -1( زا بر اساس کاهش وزن خشک بوته بیماري بیمارگر

  ).نام بی -9خزر،  -8سپیدرود،  - 7کاظمی،  علی - 6هاشمی،  - 5 
Figure 4- Different views of host-by-pathogen biplot for evaluation of a- susceptibility and resistance, b- ATC and c- 

interactions of host genotypes to two funguses based on reduction in plant dry weight (1. E. oryzicola, 2. E. crus-
galli, 3. S. trifolia, 4. A. plantago – aquatica, 5. Hashemi, 6. Alikazemi, 7. Sepidroud, 8. Khazar, 9. Binam). 
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  کلیگیري  نتیجه
 تـأثیر تحـت   اهمیـت شـدت بیمـاري    به با توجه

ـ  دار  معنـی اختالف  وجود و ها بیمارگر هـاي   هبـین گون
تر روي این ویژگـی   گیري نهایی بیش نتیجه هرز، علف

دست آمـده از   هاطالعات ب بر اساسانجام شده است. 
ــاري  ــدت بیم ــاخص ش ــژوهش ش ــن پ ــراي در ای ، ب

تـوان جدایـه    مـی  نـام  بـی کـاظمی و   علی هاي  ژنوتیپ
ــارچ ــوروف   C. lunata یقـ ــه سـ ــه گونـ   را علیـ

E. crus-galli ایـن دو   کار برد و براي واش به و قاشق
علیـه دو گونـه    مطالعه شـده   قارچدو توان با  رقم نمی

البته بـراي  هرز مبارزه بیولوژیک انجام داد.  دیگر علف
بر هاي تکمیلی است.  گیري نهایی نیاز به آزمایش نتیجه

توان  هاشمی نیز می برنج پایه همین شاخص در مزارع
  آبـی و قـارچ   را در برابر تیرکمـان  A. pellucidaقارچ 

C. lunata  ــر واش  و قاشــق E. crus-galliرا در براب
داد کـه   کار برد. نتایج بر پایه وزن خشک هم نشـان   به

تواند بـراي   می C. lunataها، قارچ  براي تمام ژنوتیپ
 A. pellucidaآبی و قارچ  مبارزه بیولوژیک با تیرکمان

 – Alisma plantagoو E. oryzicolaدر برابـــر 

aquatica د. در مجمـوع،  نده شـو کار بر بهC. lunata 
تري نسبت به قارچ دیگر داشت و  بیش  شدت بیماري

واش  هـرز قاشـق   ویژه علیه علف آنتاگونیست بهتري به
  بود.
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