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Abstract 

Introduction: Blast caused by Pyricularia oryzae is the most important fungal disease 

of rice in the world. The best method of disease management is to identify and cultivate 

resistant cultivars. Materials and Methods: In this study, the response of 109 promising 

lines from the Iranian Rice Research Institute along with three control cultivars 

(susceptible and resistant) to blast disease was evaluated. Seeds of each line were sown 

in an upland nursery to assess leaf blast in early July. In order to inoculate the desired 

lines, leaves infected with the blast were collected from different areas of Guilan Province 

and placed on the surface of the rice blast nursery. In all stages, the necessary humidity 

to cause disease was provided by sprinkler irrigation. The severity of the disease was 

rated from zero to nine using the standard method of the International Rice Research 

Institute. Seedlings were grown in large pots in the greenhouse and inoculated by 

injection into the panicle neck to assess panicle burst. Results: Seven and 14 lines with 

grades 2 and 3 showed resistance to leaf blast. Other lines ranged from relatively 

susceptible to very susceptible to the disease. Three lines TH1, TH2, and TH3 with a 

degree of contamination of 5 were susceptible to panicle blast disease. Conclusion: 

Twenty-one known blast-resistant lines can be used in the rice cultivars breeding 

program. 
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 مقاله پژوهشی 

 بالست   یماریب بهن برنج یال 109واکنش 

، 1پوریلقمهرزاد اله، 1یچالشترینیسم حیمر، 1پاداشت، فریدون 1ترنگرضا  یعل، 1یشهبازحدیث 

 ،1ی فیشری فرزانه اسدالله، 2تابکیسوسن نظر ،1یرودخانقلعه  یده اکرم موسویس، 1خشکدامنم یمر

 1آباددولتمهناز پورعباس
تحق .  1 تحق  قاتیمؤسسه  سازمان  ترو  قات،یبرنج کشور،  و  تحقیقات  مؤسسه    .2  رشت.  ،ی کشاورز  جیآموزش 

 .تهران ،ی کشاورز  جیآموزش و ترو قات،ی، سازمان تحقپزشکی کشورگیاه

 1400/ 12/ 16پذیرش:        07/09/1400 :دریافت

پاداشت ف،   ا، ی سرودخانقلعهموسوی م،    خشکدامنم،    پوریلقاله ی م،  چالشترینیسحشهبازی ح، ترنگ ع، 

. بیماری بالست به  برنج    الین  109واکنش  (  1400م )  آباددولت پورعباسی ف،  فیشراسداللهیس،    تابکنظری 
 .Doi: 10.2982/PPS.11.1.24             .24-35(:1)11شناسی گیاهی دانش بیماری 

 چکیده 

بهترین روش .  است  در جهان   برنج  قارچی   بیماری   ترین مهم  ،Pyricularia oryzae  ناشی ازبالست  :  مقدمه

و کشت   شناسایی  بیماری  است.  رقم مدیریت  مقاوم  روش های  و  الین   109  واکنش   ،  ها: مواد  از    هایالین 

در    بالست  بیماری   مقابل  به همراه سه رقم شاهد )حساس و مقاوم( در  کشور  برنج  تحقیقات  موسسه  امیدبخش

 ارزیابی   منظوربه  آپلند در خزانه بالست  صورتبه  هاالین   از  یک  هر  بذر.  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  این پژوهش

 گیالن   استان  مختلف  نقاط  از  موردنظر،  های الین  سازی آلوده  جهت.  شد  تیرماه،کشت  اوایل  در  برگ،  بالست

  ایجاد  جهت  الزم  رطوبت   مراحل،  تمام  در.  شد  پاشیده  خزانه  سطح  در  و  آوری جمع  بالست  به  آلوده  های برگ

 تحقیقات برنج   المللیبینموسسه    استاندارد  روش  براساس  بیماری   شدت.  شد  تأمین  بارانی  آبیاری   توسط  بیماری 

 تزریق  روشبه   زنیمایه   وشدند    کشت  گلخانه  در   بزرگ   گلدانهای   در   نشاها  .شد  ارزیابی  نه  تا   صفر  های درجه  با

،  3  و   2  ی هادرجهبا    نیال  14و    هفت  ها:یافته   .گرفت   به منظور ارزیابی بالست خوشه صورت   خوشه   گردن  در

سه .  بودند  ی ماریبه ب  حساسحساس تا بسیار  نسبتاً  سایر الینهاواکنش مقاومت به بالست برگ را نشان دادند.  

 گیری: نتیجه .  شدند  ی ابیارزخوشه  بالست    ی ماری ، حساس به ب5  آلودگی  با درجه  TH3و    TH1  ،TH2  نیال

را میتوان در برنامه اصالح رقمهای زراعی برنج استفاده به بالست برگ  بیست و یک الین شناخته شده مقاوم  

 کرد. 

   Pyricularia ،بالست برگ، بالست خوشه کلیدی: واژگان

 Introduction                                                                                                               قدمهم

 ن یترمخرب  و  نیتراز گسترده  یکی  Cavara  Pyricularia oryzae  ناشی از قارچ خاکزاد و بذرزاد  بالست

 یدار یمعن  اهشک  سبب  هک  باشد یم   مرطوب  یریگرمسمهین  و  یریگرمس  مناطق  در  برنج  هاییماریب
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ر ی ه تحت تأثکاه  یاز گ  یبر اساس بخش .  (Torres and Teng 1993 )  شودیم  ید یتول محصول  زانیم  در

.  دباشیم معروف خوشه“ ”بالست  و گردن“ ”بالست برگ“، ”بالست یهانام به یماریب نی ا ردیگیقرار م

 ه ک  باشد یمبرنج    بالست  یماریب  مهار  مهم  یهامقاوم از راه  هایرقم   یریارگکه ب  و  هاشکقارچ  از  استفاده

  از  شتری ب  مقاوم  هایرقم  از  استفاده  ها،شکقارچ  از  استفاده  یط یمح  ستیز  نامطلوب  هایاثر   به  توجه  با

 ینژادها  یمطالعه رو.  (Baker et al. 1997, Berger and Luke 1979)  باشد یم  توجه  مورد  هاروش  ریسا

عامل   اوا  برنج  بالستبیماری  قارچ  دهه  یاز  ب  20ل  میقرن  در    یالدیستم  نژادها  تفاوت  مشاهده  با 

به علت تفاوت آنها از نظر   یکولوژ یزیف  ین نژادهایتفاوت ا  . رقم خاص شروع شد   یک  یرو  ییزایماریب

 سته ک ش   یاساس   علت  را  د یجد   ینژادها  شیدایپ   نیمحقق.  باشد یمختلف برنج م  هایرقم  یرو   ییزایماریب

 به  برنج   رقم  شش  ینسب  ومتمقا  مطالعه .(Mackill and Bonman 1992د ) اننستهدا  هامقاومت  شدن

 سال   نیچند   یبرا  هک)  مقاوم  هایرقم  داد   نشان بالست   خزانه  و  یاگلخانه  یها شیآزما  در  بالست بیماری  

مز  یمترکنسبتاً    ی دگ آلو  یدارا   ی نسب  یماریب  راندمان  حساس،  هایرقم  به  نسبت(  اند بوده  هاهعردر 

  مون ک   دوره  آزمایشهای  نیا  در  و   اند داشته  یمتر ک  ییزاهاگ  تیقابل  با  تر کوچک  یهاهکل  و  ترنییپا

  یر منحنیز  سطح  ی بررس   با  و  بود  برخوردار  ینییپا  نسبتاً  تیاهم   از(  مقاومت از  ییجز عنوان  به)  یماریب

 رد یگیعتر صورت میسر  یدمیو بروز اپ  یماریگسترش ب  ،حساس  هایرقممشخص شد در    یماریتوسعه ب

(Yeh and Bonman 1986  .)انجام شد، نشان داد پ  هشت  یه روک  یشی ج آزماینتا برنج  شرفت یرقم 

از    یماریب پ  یمنحن  یکبالست    ی نسب   یزان فراوان یانه فصل رشد، مید، در حدود منکیم  یرویواحد 

 هک  ابد ییاهش مک ج  یتدرهسپس بده و  ین مقدار رسیاه به باالتریه در هر گکو مجموع سطح ل  یماریب

.  باشد یم(  نشده  آلوده)  د یجد   یهابرگ  لکیتش  و  برگ  یریپ  بلوغ،  مرحله  در  مقاومت  به  مربوط  اهشک  نیا

فصل و مرحله   یه بالست برگ در ابتدا ک  نشان دادت متفاوت  یبرنج با درجه حساس  رقم  هشت  یبررس

و در رسد  خود مین سطح  یباالتر  به  ز خوشهیدر اواسط فصل و مرحله تما  بوده و  نییدر سطح پا  یشیرو

زا  یانتها و مرحله رشد  تدر  یشیفصل   بالغ  اهیگ  مرحله  در  مقاومت   را  علت   هک  ابد ی یاهش م کج  ی به 

برنج به قارچ عامل بالست،   هایرقم  ی. با هدف مطالعه درجه مقاومت نسب(Long et al. 2000)  دانستند 

برگ،    یه، درصد سطح آلودگ ک، اندازه لیپ آلودگیت تصفا  یو اصالح شده برا   یمحل  یرانیرقم ا  ی تعداد

 یدار یه تفاوت معنکپژوهش نشان داد  این  .  گرفتندقرار    یابیمورد ارز  ییزاهاگت  یمون و قابلکدوره  

 واکنش   (.Moumeni et al. 2003)  دارد  وجود  مطالعه  مورد  صفات  یتمام  یبرا  یانتخاب  هایرقم  انیم

مورد مطالعه قرار   در پژوهشی دیگر نیز  خوشه   و  اهچهیگ  مرحله  در  بالست  یماریب  به  برنج  یهاپیژنوت

ا  کی نزد  نیال  پنج  ران،یا  از  برنج  رقم  23  شامل  یبررس  مورد  برنج  یهاپیژنوت.  گرفت برایبه   ی زوژن 

ب به  مقاومت  مادر  ی ماریصفات  رقم حساس  و  همراه  آن  یبالست  به  موسسه  یژنوت  11ها  از  برنج  پ 
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بیتحق المللیقات  چ  ین  و  هند  نتایبرنج،  بود.  که  ین  داد  نشان  ال   یرانیا  یمحل   هایرقمج   ی هانیو 

C104-PKT  وCo-39 در خزانه بالست برگ و  ی پ آلودگی، تیماریتوسعه ب  یر منحنیاز لحاظ سطح ز

 یهانیو ال یرانیاصالح شده ا هایرقمکه  یه در گروه حساس قرار گرفتند. درحالتعداد گره گردن آلود

، C104-PKT  نیال  بجز  زوژن،یا  به   کینزد  یهانیو ال  (IRRI)   تحقیقات برنج  المللیبینموسسه  از    ی ارسال

از   یی سرا، اوندا و حسن  ینوریم   یمانند فوج   یهایرقمن مطالعه  یواکنش نوع مقاوم بودند. در ا  یدارا

را   یمار یاز ب  ی زان متوسطیدر خزانه بالست م  یپ آلودگ یو ت   یماریتوسعه ب  یر منحنی لحاظ سطح ز

و   دادند  ا  یمه حساس ین  هایرقمنشان  همچنی بودند.  که  یشان  دادند  نشان  اجزا یب  یبستگم ه ن   ی ن 

است    بوده  داریمعن  % 1و برگ در گلخانه و مزرعه در سطح    یده قاومت مورد مطالعه در مرحله خوشهم

 ن ی ا.  بود  متفاوت  یدهاهچه و خوشهیمانند هراز واکنش به بالست در مرحله گ  هارقماز    یو در تعداد

  باشد  یرشد   مرحله  دو  در  متفاوت  یهاژن  توسط  یماریب  نیا  به  مقاومت  مهار  از  یحاک  تواند یم  جینتا

(Amanzadeh et al. 2008 .) 

 مقاوم   هایرقمشناسایی و کشت    ها،شکآفت  الت کاربردکمش  خسارت چشمگیر بیماری بالست ونظر به  

  ی در انتخاب و معرف  رواز ایناست.    قرار گرفته  مورد توجه   یرمایب  نیا  مهار  در  هاروش  ریسا  از  شتریب

 در   ، گذشته  در  صفت  نیا.  است  یالزام   هایصفت  از  یکی  بالست  یماریب  به  مقاومت  برنج،  برتر  یهانیال

 ،گرفتیم  قرار  یاب یارز  مورد(  برگ)  یشیرو  مرحله  در   تنها  ها،یتالق  از  حاصل  نتاج  و  هانیال   ،هارقم  هیلک

نخواهد    یبالست در مرحله خوشه را در پ   یماریمقاومت به ب  الزاماً  برگ  مرحله  در  مقاومت  هک  یدرحال

 ی ها نیال  یمعرف  و  انتخاب  یینها  مراحل  در  هک  رسد یبه نظر م  ی. ضرور(Padasht et al. 2012)  داشت

در   .ردیگ  قرار  یابیارز  مورد  یشیزا  و  یشیرو  مرحله  دو  هر  در ها به بیماری بالستآن  مقاومت  برنج،  برتر

 مورد به بیماری بالست برگ    شورک  برنج  قاتیتحق  موسسه  دبخشیام  نی ال  109واکنش    ن پژوهشیا

بخش اصالح   هایآزمایشهای زراعی و پخت در  سپس سه الین که از لحاظ ویژگی  .گرفت  قرار  مطالعه

عنوان رقم هستند از لحاظ مقاومت به بیماری بالست خوشه مورد مطلوب بوده و در شرف معرفی به

 ارزیابی قرار گرفتند. 

 Materials and Methods                                                                                  هامواد و روش

 های برنجژنوتیپ

های هاشمی )شاهد  و رقم  برنج  دبخشین امی ال  109  ق شاملین تحقیورد استفاده در ام   یاهیمواد گ

ه کبود  خوشه(  برگ و  وم به بالست برگ( و سپیدرود )شاهد مقاوم به بالست  احساس(، خزر )شاهد مق

 و تهیه بذر  اصالحتحقیقات  ها از بخش  ژنوتیپ  تمامی  .آمده است  1جدول    و مشخصات آنها در  یاسام

 . سسه تحقیقات برنج کشور تهیه شد مو 
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 بالست برگ در خزانه  واکنش الینها به  ارزیابی 

، به عمق 10به فواصل    ییارهایش (  Markerمتر آماده و به کمک مارکر )  10×    2/1به ابعاد    ییهاکرت

ل  طو  اندازه  به  یطول   اریش  فیرد  دو  نیهمچن  و  هاکرت  مرکز  در  متریسانت  50و به طول  پنج    یبیتقر

در هر   1398ام خرداد    30در  .  (a1)شکل    شد جاد  یو عمود بر آنها ا  یار مرکزیکرت در هرطرف طرف ش

 20  هر  فاصله  در  .(b1)شکل    شد   کشت  شیآزما  مورد  یهانی از ال  یکیگرم بذر  پنج  حدود    یار مرکزیش

 ن یهمچن  وکشت شده    )هاشمی(  یبوم   حساس و  )رقم خزر(   مقاوم  رقم  کی   با  اریش  دو(  اریش  20)  نیال

دو حساس    از  یمخلوط   ،یطول   اریش  در  رقم  پاش بذ   ،( Spreaderعنوان  )به  بومی چند    شد  یر 

(Amanzadeh et al. 2008  Yadav et al. 2017,.) 

  ی به اندازه کاف   یماریقارچ عامل ب  یعیطب  یهاهاگ ش،  یانجام آزما  یزمان انتخاب شده برا  در  هر چند 

در مزرعه موسسه    آلوده   هاهرعمز  از  جیتدربه  یروز پس از بذرپاش   15ن حال  یبا اشت،  در هوا وجود دا

  ی آوربالست، جمع  یماریبنج آلوده به  بر  یهابرگ  الن،یگ  استان  مختلف  نقاط  تحقیقات برنج کشور و

  سطح   در کنواحتی  صورتبه و شده خرد یمتریسانت 3-6به قطعات های آلوده برگ .(c-d1)شکل  شد

 یماریب  عامل  قارچ  نفوذ  و  یزنجوانه  یبرا  هابرگ  سطح  در  رطوبت  شیافزا  منظور  به.  شدند   ده یپاش  خزانه

 . (Yadav et al. 2017) شد انجام  یرانبا صورت به یاریآب خزانه سطح در شب، در

ایجاد   نشانهبر اساس    بذرپاشی  از  پس  روز  45  برگی،  مرحله  در  ارزیابی  مورد  هایارزیابی واکنش الین

 (.IRRI 2013) شد جام ان 9صفر تا  درجه هاالمللی و با شده در برگ، به روش استاندارد بین

 

های مورد بررستی ( کشتت ژنوتیپbهای آزمایشتی،  ستازی کرت( استتفاده از مارکر جهت آمادهa .1شکک   

 و  برگ برنج  تیپیک بیماری بالستت نشتانه( cطولی،  خط حستاس در دو    هایرقممرکزی و   خطوطدر 

dبوته آلوده به بیماری بالست برگ برنج ).  
Figure 1. a) Use of markers to prepare experimental plots, b) Cultivation of studied 

genotypes in central lines and susceptible cultivars in two longitudinal lines, c) Typical 

symptoms of rice leaf blast disease and d) Plant infected with rice leaf blast disease.  
 

d c b a 
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 بالست خوشه در گلخانه   واکنش الینها به ارزیابی

 نرم  کخا  یمتر حاویسانت  3×    30×    60ابعاد  سینی نشا به  ر  صورت جداگانه دبذرهای هر ژنوتیپ به

ک مزرعه منتقل شدند.  کیلویی حاوی خا  های پنجماهه به گلدانی یکهااهچهیگکشت شدند.    یزراع

گلدان( در نظر   ششتکرار )  ششکشت شد. برای هر الین    در حالت غرقاب  گیاهچه  در هر گلدان چهار

 .)a2)شکل  گرفته شد 

تزر  یزنهیما با  عامل   هاگ  2× 510  حاوی  ونیسسوسپان  تریلیلیم  0/ 1تا    05/0ق  یگردن خوشه  قارچ 

  25- 31  یدما  با  گلخانه  در  هاگلدان  انجام شد و سپس  خوشه  گردن   محور  به  تریلیلیدر هر م  یماریب

 . ند شد   ینگهدار(  Amanzadeh et al. 2008)  درصد   95  از  شیب  ی نسب  رطوبت   و  وسی سلس  درجه

بالستیزنه یما  از  پس  روز  10-7  ارزیابی  بر  ،  روش   .)b2)شکل    شده  جادیا  نشانه  اساس  گردن  به 

 . انجام شد (IRRI 2013) 9صفر تا   یهادرجهو با  یالمللنیاستاندارد ب

 Results                                                                                                                        هاافتهی

الین مورد بررسی،    109یک از  چ یهدر   بالست هدر خزان شی مورد آزما یهانیروز پس از کاشت ال سی 

بیماری بالست    3درجه    یدارا  نیال  14و    2درجه    یدارا  نیال  مشاهده نشد. هفت  1درجه بیماری صفر و  

با    نی ال  10.  را نشان دادند   برگ  بالست  یماری به ب  واکنش مقاومت  ی( که همگ1بودند )جدول  برگ  

  ن چهار الی و    8با درجه    نیال  21،  7با درجه    نیال  22،  6با درجه    نیال  14،  5با درجه    نیال  17  ،4درجه  

نتایج بنا بر  الین مورد بررسی،    109بودند. از میان این    یماریه بب  تیواکنش حساس  ی، دارا9با درجه  

 و   TH1  ،TH2کیفی برنج از جمله کیفیت پخت، سه الین امیدبخش    هایویژگی  ی وصفات زراع  یبررس

 

 
 ( گیاه آلوده به بیماری بالست خوشه برنج )اصلی(.b( پرورش گیاه برنج در گلخانه، a .2شک  

Figure 2. a) Growing rice plant in the greenhouse, b) Plant infected with rice panicle blast 

disease (Original). 

b a 
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 النیگ استان ست دردر خزانه بال امیدبخش یهانیالواکنش  یابیج ارزیمشخصات و نتا .1جدول 

Table 1. Specifications and evaluation results of promising lines in Blast nursery in 

Guilan province 

No Genotype Parents 
Leaf blast 

degree 
Reaction 

1 RI29055-1 Guilani × Deylamani 5 Intermediate 

2 RI29055-2 Guilani × Deylamani 7 S 

3 RI29055-3 Guilani × Deylamani 8 HS 

4 RI29055-4 Guilani × Deylamani 8 HS 

5 RI29055-5 Guilani × Deylamani 6 S 

6 RI29055-6 Guilani × Deylamani 6 S 

7 RI29055-7 Guilani × Deylamani 5 Intermediate 
8 RI29055-8 Guilani × Deylamani 6 S 
9 RI29055-9 Guilani × Deylamani 5 Intermediate 
10 RI29055-11 Guilani × Deylamani 7 S 
11 RI29055-13 Guilani × Deylamani 5 Intermediate 
12 RI29055-16 Guilani × Deylamani 4 MS 
13 RI29055-21 Guilani × Deylamani 4 MS 
14 RI29054-1 Deylamani × Guilani 5 Intermediate 
15 RI29054-3 Deylamani × Guilani 6 S 
16 RI29054-4 Deylamani × Guilani 5 Intermediate 
17 RI29054-5 Deylamani × Guilani 6 S 
18 RI29054- Deylamani × Guilani 6 S 
19 RI29054-7 Deylamani × Guilani 5 Intermediate 
20 RI29054-9 Deylamani × Guilani 7 S 
21 RI29054-10 Deylamani × Guilani 7 S 
22 RI29054-11 Deylamani × Guilani 6 S 
23 RI29054-13 Deylamani × Guilani 7 S 
24 RI29054-14 Deylamani × Guilani 5 Intermediate 
25 RI29054-15 Deylamani × Guilani 6 S 
26 RI29054-17 Deylamani × Guilani 8 HS 
27 RI29054-18 Deylamani × Guilani 7 S 
28 RI29054-20 Deylamani × Guilani 7 S 
29 RI29054-21 Deylamani × Guilani 8 HS 
30 RI29052-3 Deylamani × 3046 6 S 
31 RI29052-4 Deylamani × 3046 3 MR 
32 RI29052-9 Deylamani × 3046 5 Intermediate 
33 RI29052-12 Deylamani × 3046 5 Intermediate 
34 RI29052-15 Deylamani × 3046 4 MS 
35 RI29052-17 Deylamani × 3046 4 MS 
36 RI29052-18 Deylamani × 3046 4 MS 
37 RI29052-19 Deylamani × 3046 3 MR 
38 RI29052-22 Deylamani × 3046 3 MR 
39 RI29052-27 Deylamani × 3046 2 R 
40 RI29052-32 Deylamani × 3046 4 MS 
41 RI29052-33 Deylamani × 3046 5 Intermediate 
42 RI29052-35 Deylamani × 3046 9 HS 
43 RI29052-36 Deylamani × 3046 5 Intermediate 
44 RI29050-5 3046 × Guilaneh 7 S 
45 RI29050-6 3046 × Guilaneh 3 MR 
46 RI29050-11 3046 × Guilaneh 3 MR 
47 RI29050-14 3046 × Guilaneh 6 S 
48 RI29050-16 3046 × Guilaneh 5 Intermediate 
49 RI29050-17 3046 × Guilaneh 3 MR 
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Table 1. Continue  ادامه  .1جدول 

 

No Genotype Parents 
Leaf blast 

degree 
Reaction 

50 RI29050-20 3046 × Guilaneh 2 R 
51 RI29050-25 3046 × Guilaneh 2 R 
52 L1 Purification of Hashemi population 8 HS 
53 TH1 Purification of Hashemi population 8 HS 
54 L3 Purification of Hashemi population 8 HS 
55 TH2 Deylamani × Ali kazemi 7 S 
56 TH3 Hashemi × Deylamani 7 S 
57 L6 Purification of Hashemi population 3 MR 

 
No Genotype Parents Leaf blast degree Reaction 

58 L7 Purification of Hashemi population 7 S 
59 L8 Purification of Hashemi population 7 S 
60 L9 Purification of Hashemi population 8 HS 
61 L10 Purification of Hashemi population 7 S 
62 L11 Purification of Hashemi population 8 HS 
63 L12 Purification of Hashemi population 8 HS 
64 L13 Purification of Hashemi population 9 HS 
65 L14 Purification of Hashemi population 9 HS 
66 L15 Purification of Hashemi population 8 HS 
67 L16 Purification of Hashemi population 8 HS 
68 L17 Purification of Hashemi population 7 S 
69 L18 Purification of Hashemi population 6 S 
70 A8 Hashemi × IR64718-110-3222 7 S 
71 A32 Hashemi × IR64718-110-3222 6 S 
72 A35 Hashemi × IR64718-110-3222 5 Intermediate 
73 A39 Hashemi × IR64718-110-3222 8 HS 
74 A41 Hashemi × IR64718-110-3222 7 S 
75 A52 Hashemi × IR64718-110-3222 6 S 
76 A53 Hashemi × IR64718-110-3222 7 S 
77 A62 Hashemi × IR64718-110-3222 8 HS 
78 A68 Hashemi × IR64718-110-3222 8 HS 
79 A70 Hashemi × IR64718-110-3222 8 HS 
80 A81 Hashemi × IR64718-110-3222 7 S 
81 B8 Hashemi × Neda 7 S 
82 B15 Hashemi × Neda 3 MR 
83 B26 Hashemi × Neda 3 MR 
84 B65 Hashemi × Neda 8 HS 
85 B99 Hashemi × Neda 8 HS 
86 B100 Hashemi × Neda 3 MR 
87 B106 Hashemi × Neda 2 R 
88 B115 Hashemi × Neda 7 S 
89 B123 Hashemi × Neda 8 HS 
90 B132 Hashemi × Neda 8 HS 
91 B137 Hashemi × Neda 7 S 
92 K2 Kadus × IR50 2 R 

93 K4 Domsiah × Khazar 7 S 

94 K5 Kadus × 831 8 HS 

95 K9 Kadus × IR50 3 MR 
96 K11 Kadus × IR50 3 MR 
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 Table 1. Continue                                                                                                              ادامه .1جدول 
No Genotype Parents Leaf blast degree Reaction 

97 K16 Ali kazemi × Kadus 3 MR 

98 K17 Ali kazemi × Kadus 2 R 

99 K18 Ali kazemi × Kadus 4 MS 

100 K20 Ali kazemi × Kadus 2 R 

101 K21 831 × Ali kazemi 9 HS 

102 K24 831 × Ali kazemi 3 MR 

103 K36 831 × Ali kazemi 4 MS 

104 K47 831 × Ali kazemi 5 Intermediate 
105 K61 831 × Ali kazemi 4 MS 
106 K63 Kadus × 831 5 Intermediate 
107 K85 Kadus × 831 4 MS 
108 K96 Khazar × Domsiah 6 S 
109 K103 Kadus × IR50 5 Intermediate 
110 Hashemi(Check)   Local cultivar 8 HS 
111 Khazar(Check)  TNAU 7456 × IR2071-625-1-52 1 HR 
112 Sepidrud(Check)   Sadri × Domsiah  /IR8 1 HR 

(،  Intermediate)  حساس  مه(، نیMS)  نسبتاً حساس(،  MR)  نسبتاً مقاوم(،  R)  مقاوم  (،HRمقاوم )   اریبس

 .(HS) حساس اریبس( و S) حساس
HR: Highly resistant, R: Resistant, MR: Moderately resistant, MS: Moderately 

susceptible, Intermediate: Medium susceptible, S: Susceptible, HS: Highly susceptible. 

 

TH3    گر پیشنهاد شدند. در شرایط گلخانه بالست گردن از سوی همکاران اصالح  هایآزمایشبرای انجام

 (.2ری بالست گردن ارزیابی شدند )جدول ، حساس به بیما5هر سه الین مذکور با درجه 

 

 در گلخانه امیدبخش به بیماری بالست خوشه یهانیال واکنش یابیارز هج یشخصات و نتم  .2جدول 

Table 2. Specifications and evaluation results of promising lines reaction to panicle blast 

in greenhouse 

No Genotype Parents Panicle blast degree Reaction 

1 TH1 Purification of Hashemi 

population 

5 Intermediate 

2 TH2 Deylamani × Ali kazemi 5 Intermediate 

3 TH3 Hashemi × Deylamani 5 Intermediate 

4 Sepidrud (resistant) Sadri × Domsiah  /IR8 1 HR 

5 Hashemi (susceptible) Local susceptible cultivar 7 S 

 .(S) حساس( و Intermediate) حساس مه(، نیHR)  مقاوم اریبس
HR: Highly resistant, Intermediate: Medium susceptible, S: Susceptible. 
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 Discussion                                                                                                                     بحث

سابقه  الینواکنش  برررسی   کشور  برنج  تحقیقات  موسسه  در  امیدبخش  دارد های  ساله  چندین 

(Khosravi 2013, Padasht 2011, Padasht 2015)منابع مختلف مقاومت    یی. پاداشت به منظور شناسا

ا در خزانه بالست و به صورت برنج ر  یالملل  نی ب  قاتیموسسه تحق  یهانیاز ال  نیال  184به بالست،  

بالست   یابیدر ارز  هایی که به بالست برگ مقاوم بودند الیننشان داد    جیآپلند مورد مطالعه قرار داد. نتا

قات ی تحق  از موسسه  ین ارسالیال  85خسروی    (.Padasht 2011)با درجه صفر مقاوم بودند    زیخوشه ن

های استان  در  الست برگ( و در گلخانه )بالست خوشه(ب)  در خزانه بالسترا  (  یری)ا  برنج  یالمللن  یب

برگ   مرحلهاین دو استان به ترتیب در  ه در  کج نشان داد  ینتامورد ارزیابی قرار داد.  الن  یمازندران و گ

ب در مازندران یترتن بهیال  23و    14بالست بودند و    یماریمقاوم به ب  ،3و    1،2  درجه ها ن با  یال  53و    61

  29ه فقط در مازندران انجام شد،  کبالست خوشه    یابیبالست حساس بودند. در ارز  یماریالن به بیگ  و

دبخش برنج در  ین امیال  20نش  ک وا  ی بررس  یک  در  .(Khosravi 2013)  مقاوم بودند   یکدرجه    ن بایال

الین    59ط مزرعه و  ی شرا  ر رنگ دانه درییتغ  و  غالف برنج   یسوختگ   بالست،  یماریمقابل قارچ عامل ب

قرار گرفت.   یابیارز  ق افشانه آب، موردیرطوبت از طر  نیتأمها در خزانه بالست و با  ینتاج تالق  حاصل از

 (ی)قصردشت   ین مشابه رقم مقاوم محلیبالست، دو ال  یماریها مقاوم به بنی ثر الکه اکج نشان داد  ینتا

مقاوم به   یج وب  یآبج   یمشابه رقم محل  باًیتقرنش  کن با وایغالف و هشت ال  یسوختگ  یماریمقاوم به ب

 Padasht)  بالست برگ بودند   یمار یفقره مقاوم به ب  42  ،ینتاج مورد بررس  59ر رنگدانه بودند. از  ییتغ

2015.) 

 Conclusion                                                                                                             گیریهنتیج

ازبالست   جهان  قارچی  بیماری  ترینمهم  ،Pyricularia oryzae  ناشی  در  روش .  است  برنج  بهترین 

های امیدبخش موسسه الین از الین  109  واکنشهای مقاوم است.  رقممدیریت بیماری شناسایی و کشت  

مقاوم به بیماری   نیال   21و    مورد ارزیابی قرار گرفتدر پژوهش حاضر  بیماری  به  تحقیقات برنج کشور  

را میتوان در برنامه اصالح به بالست برگ  بالست برگ بودند. بیست و یک الین شناخته شده مقاوم  

 رقمهای زراعی برنج استفاده کرد.
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