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Abstract 

Introduction: The province of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad in southwestern Iran is an 

important rice-growing area. Seed-borne fungi can cause harmful diseases, so identifying 

them is important to prevent these diseases. Materials and Methods: Thirty seed samples 

of four rice varieties were collected from different regions of the province. Seed-borne 

fungi were isolated by using the potato-dextrose-agar plate, blotter, and deep freezing 

blotter methods and after purification, their morphological characteristics were studied and 

they were identified. The total frequency of seeds infected with fungi and the frequency of 

seeds infected with each fungus were calculated. The effect of these fungi on seed 

germination and root growth of four cultivars Champa, Shamim, Gerdeh, and Lenjan was 

tested by placing them between wet sterile filter papers. Results: Twenty-eight fungi of 11 

genera vs. Alternaria, Aspergillus, Bipolaris, Cladosporium, Curvularia, Epicoccum, 

Fusarium, Penicillium, Pyrenophora, Rhizopus, and Ulocladium were identified in these 

thirty samples. These fungi did not significantly affect seed germination of these varieties, 

but caused root rot in them. The average infestation of the Champa variety was lower than 

the others. Conclusion: The Champa variety is relatively resistant to these fungi, followed 

by Shamim, Lenjan, and Gerdeh respectively. 
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 مقاله پژوهشی 

 ایران   استان کهگیلویه و بویراحمد  های بذرزاد برنج در قارچ

 ، مهدی صدروی، محمد عبداللهی الهام بهمنی

پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج گروه گیاه  

12/1400/ 21پذیرش:       30/11/1400دریافت:   

دانش  . ایران استان کهگیلویه و بویراحمد د برنج دراهای بذرزقارچ  (1400بهمنی ا، صدروی م، عبداللهی م )

                     .Doi: 10.2982/PPS.11.1.13. 13-23(: 2)11شناسی گیاهی بیماری

 چكیده 

در جنوب غرب ایران از منااق  مهام کشات بارنج اساتچ قار هاای   بویراحمد   کهگیلویه واستان  مقدمه:  

ن شناسایی آنها برای پیشگیری از بروز این یبذرزاد ممکن است باعث شیوع بیماریهای مخربی گردند، بنابرا

 ایان اساتان   مختلا   منااق   بارنج  از هاار رقام  باذر  سی نمونه    مواد و روشها:بیماریها ضروری استچ  

-دکساتروز-سیب زمینای  های قرار دادن روی محیط کشتروش  با  های همراه بذر  ندچ قارچآوری شد جمع

قارار سازی، خصوصیات ریختای آنهاا ماورد معال اه  از خالص  جداسازی و پسبالتر انجمادی  بالتر و  ،  آگار

و شناسایی شدندچ فراوانی کل بذرهای آلوده به قار ها و فراوانی بذرهای آلوده به هر قاارچ محاسابه   گرفت

 ه  هار رقم  مپا، شمیم، گارده و لنجاان باه روش زنی بذر و رشد ریشهشدندچ تاثیر این قار ها بر جوانه

جانس 11بیسات و هشات قاارچ از    ها:یافته  اغذهای صافی سترون مرقوب آزمایش شدچکقرار دادن بین  

Alternaria  ،Aspergillus ،Bipolaris  ،Cladosporium  ،Curvularia  ،Epicoccum  ،Fusarium ،
Penicillium    ،Pyrenophora  ،Rhizopus     وUlocladium   در این سی نمونه شناسایی شدندچ این قار ها

زنی بذر  هار رقم برنج نداشتند ولی باعث پوسیدگی بافت ریشه  اه آنهاا شادندچ م نیداری بر جوانهتاثیر  

رقم  مپا مقاومت نسبی به این قار ها دارد   گیری:نتیجهمتوسط آلودگی رقم  مپا کمتر از سایرین بودچ  

 وپس از آن به ترتیب شمیم، لنجان و گرده قرار دارندچ   

  Aspergilus،Bipolaris ،Curvularia ، Penicillium   :یکلید  ناگواژ 

 Introduction                                                                                                                   مقدمه

سرشار    (.Oryza sativa L)برنج    دانه و  جهان  مردم  از  نیمی  از  بیش  اصلی     ،هادراتکربوهیاز  غذای 

پتاسیم B1،  B2های  ویتامین پروتیین، فسفر،  نیاسین،  از    چاستکلسیم    و  ،  بذر    همراه  قار های  ت دادی 

بیماری عوامل  عنوان  به  به  خعرناکی  زا  برنج  خزانه  از  می  رعهزمکه   شناخته   ،شوند منتقل 
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قار ها    (چIbiam et al. 2006, Sadravi 2008)  اند شده  این  اهمیت  به  برای های  پژوهشنظر  زیادی 

استچ   گرفته  صورت  مختل   کشورهای  در  آنها  گونه  شناسایی  جنسهای  قارچپنج  ،    Alternariaاز 

Bipolaris    ،Fusarium   ،Rhizoctonia   و  Pyricularia      و   مازندران استان  رقم برنج در    سهاز روی بذر

 Zad and Khosravi 2000, Zianum et)  اند گزارش شده در مالزی  برنج  بذر  نمونه    23قارچ از     سی و سه 

al. 1977) گونه      چ جنسهای    قارچ هشت  ،   Bipolaris،  Curvularia   ، Alternaria  ،Cochliobolusاز 

Pyricularia   ،Nigrospora    ،Curvularia     و  Epicoccum     گزارش  نیز هند  در  برنج  بذر   ند ا شده از 

(Majumdar et al. 1976; Sinha and Sengupta 1987) از جنسهای  قارچسه گونه      چAspergillus       و  

Penicillium     جنوبی کره  در  برنج  بذر  گونه     چ(Kim and Lee 1989)  اند بوده  همراه  از   قارچشش 

  سه   بذراز روی    نیز    Trichoderma  و    Fusarium ،   Bipolaris، Chaetomium،Curvularia  جنسهای

نیجریه گزارش  برنج  در  پنجاب   چ(Arinze et al. 2008 )  انده شد  رقم  برنج در منعقه  بذرزاد  قار های 

 (چ (Khan et al. 2000شناسایی شده است پاکستان نیز 

نظر   از مناق  مهم تولید برنج در ایران است و  هکتار شالیزار  8200حدود  با  استان کهگیلویه و بویراحمد  

برای شناسایی این قار ها   پژوهشاین  جرای  ا،  ی گیاهیهاهای همراه بذر در شیوع بیماریاهمیت قارچ  به

 .ضروری به نظر رسید 

    Materials and Methods                                                                                        مواد و روشها 

 برداری، جداسازی و شناسایی قارچهای بذرزاد نمونه

)روستاهای کریک، کره، م صومیهای سبرنج شهرستان  هایهمزرع )روستاهای سخت  یاسوج  پاتاوه(،  آباد، 

اکبر امامسروک،  شاهآباد،  )روستای  باشت  لنده(،  لیر،  )روستاهای سوق،  مختار، دشتروم(، دهدشت  -زاده 

کره خیمند،  )روستاهای  و  رام  نازمکان(  )روستای  گچساران  و بهرام(،  کهگیلویه  استان  از  شهبازی( 

آنها  1ند )شکل  شد ازدید  ببویراحمد   از بذر  رقم از  هار  ها  چ نمونهبرداری شدنمونه  به صورت تصادفی( و 

آوری شده  های جمعنمونه  بودندچشوند،  ی محلی، شمیم و لنجان که در این استان کشت می  مپا، گرده

 های فریزر به آزمایشگاه منتقل و در یخچال نگهداری شدندچ  در کیسه
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 برداری شده از بذر برنج در استان کهگیلویه و بویراحمد ایرانچ مونهمناق  ن  .1شكل 

Figure 1. Sampling regions of rice seed in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province of Iran. 

،  قارار دادن روی کاغاذ صاافی (Agar plate method)ها به سه روش قرار دادن روی محایط کشاتقارچ

 شادند ساازی  جادا Deep freezing blotter method)) ( و بالتار انجماادیBlotter methodمرقاوب )

(Jha 1995, Sharafi et al. 2017) چ فراوانی بذرهای آلوده به قار ها در هار روش جداساازی ت یاین شادچ

و خصوصایات پرگناه، هاگادان و  ساازی شادند خاالصاز بذرها به روش ناوک ریساه    شد کردههای رقارچ

وری شده با توصایفهای قار هاای آهای جمعند و با مقایسه دادهشد گیری  چ معال ه و اندازههاگهای هر قار

  Ellis 1971, 1976, Watanabe 2002, Sivanesan 1987, Leslie and) شدند بذرزاد گیاهان، شناسایی 

Summerell 2006, Rotem 1994)چ 

 چ (Sharafi et al. 2017)ت یین شد  زیر مولقارچ با استفاده از فرهر بذرهای آلوده به فراوانی آنگاه  

 بذرهای آلوده به قارچ  فراوانی=)ت داد کل بذرها/ ت داد بذرهای آلوده به قارچ( ×100 

 چه چهار رقم برنج بومی زنی بذر و رشد ریشهبررسی تاثیر قارچهای بذرزاد بر جوانه

د بذر ساالم ساترون ساعحی شاده عد   20  بیماریزایی قار های بذرزاد شناسایی شده، به روش قرار دادن  

 هار رقم  مپا، گرده، لنجان و شمیم تحت کشت در این استان در بین کاغذهای صافی مرقوب سترون و 

و تیمارهاای باذری بارای هار قاارچ    20ی خالص هر قارچ، با سه تکرار  ای از پرگنهزنی هربذر با حلقهمایه

  ، قولزنی بذردرصد جوانهپس سچ   (Sharafi et al. 2017) در شرایط آزمایشگاهی اجرا شد شاهد هر رقم 

ها  هگردید و درصد بافت پوسیده ریشهشده بود ثبت    و پوسیده  ای ه که قهوهو قسمتی از ریشه ه  ریشه

هااای بااا توزیااع ی تصحیح شده ، بااه داده( =داده  5/0) داده اولیه +    2/1با استفاده از فرمول    دادههاچ  محاسبه شد 

تجزیه واریانس شده SPSS20 افزار به کمک نرم، سپس (Yazdi-Samadi et al. 2013)یح شدندتصح قبی ی

 دار شدن اختالف میانگینها، آنها گروهبندی آماری شدندچو در صورت م نی
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  Results                                                                                                                            هایافته

 قارچهای بذرزاد برنج در استان کهگیلویه و بویراحمد

 برنج آنها  هایروش جداسازی و رقم سه، در آوری شدهنمونه جمع 30در فراوانی بذرهای آلوده به قار ها 

 ه منعقهوط بآورده شده است چ همانعور که از این جدول آشکار است بیشترین آلودگی مرب  1در جدول  

روم حومه یاسوج و روی رقم لنجان بوده استچ کمترین آلودگی مربوط به منعقاه ساروک در حوماه دشت

گوناه  28شناسی سازی و معال ه خصوصیات ریختپس از جداسازی، خالصیاسوج و روی رقم گرده استچ 

 ، Alternaria ، Aspergillus، Bipolaris  ،Cladosporium  ،Curvularia جنس 11قارچ از 

هاا و رقمهاای آنهاا در اساتان برداری بذر برنج، فراوانای باذرهای آلاوده باه قاارچمناق  نمونه  .1جدول  

 کهگیلویه و بویراحمدچ  

Table 1. Sampling area of rice seed, frequency of contaminated seeds to fungi and cultivar 

in the Kohgilouyeh and Boyer-Ahmad.   
Area Frequency of contaminated seeds to fungi (%) Rice  

cultivar Agar plate Blotter Deep Freezing 

Blotter 

Mean 

Sisakht (Karyak) 54 8.25 16 26.1 Champa 

Sisakht (Kareh) 54.5 17.25 32.25 34.7 Gerdeh 

Sisakht (Masum abad) 53 4.5 32.5 30.0 Champa 

Sisakht (Karyak) 22 14 37.25 24.4 Gerdeh 

Sisakht (Karyak) 50.5 12.5 22 28.3 Gerdeh 

Sisakht (Masum abad) 27 15.25 23 21.8 Champa 

Sisakht (Karyak) 39 10.5 25.5 25.0 Champa 

Sisakht (Masum abad) 67.5 10 8 28.5 Champa 

Sisakht (Karyak)Sisakht 10 6.5 21.75 12.8 Champa 

Sisakht (Karyak) 18 8.25 23 16.4 Champa 

Sisakht (Karyak) 36 25 26.25 29.1 Gerdeh 

Sisakht (Masum abad) 17 4.5 8 9.8 Gerdeh 

Sisakht (Kareh) 49 12.75 12.75 24.8 Gerdeh 

Sisakht (Kareh) 33 2 12.5 15.8 Champa 

Sisakht (Pataveh) 60.5 76 31.5 56.0 Champa 

Choram (Khimand) 54.5 13.5 14.5 27.5 Champa 

Choram (Khimand) 62.5 14.75 8.75 28.7 Champa 

Choram (Khimand) 60 21 37.75 39.6 Champa 

 Gachsaran (Naz makan) 26.5 11.25 8.5 15.4 Champa 

Choram (Khimand) 54.5 30.5 27.25 37.4 Champa 

Choram (Kare shahbazi) 51 19.75 19 29.9 Shamim 

Basht (Shah bahram) 59 27 16 34.0 Shamim 

Yasouj (Servak) 3 3.5 3.5 3.3 Gerdeh 

Yasouj (Akbar abad) 9 13.75 6.5 9.8 Lenjan 

  Dehdasht (Sugh) 16 15 12.5 14.5 Lenjan 

Dehdasht ( Lendeh) 50 31 55.25 45.4 Shamim 

Gachsaran (Nazmakan) 4 20.5 10.5 11.7 Lenjan 

Dehdasht (Lir) 30 27.25 26.5 27.9 Shamim 

Yasouj (Emamzadeh mokhtar) 15.5 10.75 12.75 13.0 Lenjan 

Dashteroom  53 48.25 39.5 46.9  Lenjan 
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Epicoccum ،Fusarium ،Penicillium ،Pyrenophora ،Rhizopus   وUlocladium هااا در ایاان نمونااه

 انادچ هاا و فراوانای باذرهای آلاوده باه آنهاا در جادول  دو آورده شادهشناسایی شدندچ اساامی ایان قاارچ

 نشان داده شده استچ  1شناختی سه قارچ در شکل ریخت

ذرهای آلوده به هر قارچ در سه روش جداسازی آنهاا در اساتان های بذرزاد برنج و فراوانی بقارچ  .2جدول  

 کهگیلویه وبویراحمدچ  
Table 2. Fungi , frequency of contaminated seeds to each fungus in 3 isolation methods, 

distribution area, and rice host cultivar in the Kohgilouyeh and Boyerahmad province.  
Fungus )%( Frequency  of  contaminated  seeds 

Agar plate Blotter Deep Freezing  

Blotter 

Mean 

1. Alternaria alternata  28.5- (8.78)-1.25 7- (3.5 )-0.75 15- (7.24)-1.25 6.53 

2. Al. brassicicola  2- (0.73)-0.25 0.75- (0.6)-0.5 1- (0.81)-0.25 0.71 

3. Al. chlamydospora  2- (1.00)-0.25 0.5- (0.4 )-0.25 1.5- (0.62)-0.25 0.67 

4. Aspergillus 

parasiticuspora 
13- (3.56)-0.75 7- (2.54)-1 12- (5.13)-0.5 3.74 

5. As. brevipes 12.5- (3.9)-0.5 5- (1.8 )-0.5 8.5- (3.34)-1 3.01 

6. As. niger 2- (1.87)-1.25 1- (0.78)-0.25 15- (7.48)-0.75 3.38 

7. Bipolaris  australiensis 5  -(1.48 )-0.5 0.5- (0.41)-0.25 1- (0.69)-0.25 0.86 

8. B. cynodontis 1- (0.45)-0.25 1-(44 /0)-25 /0 2- (0.49)-0.25 0.46 

9. B. spicifera 1.5- (0.34)-0.25 1.25- (0.9)-0.75 2- (0.58)-0.25 0.61 

10. B.urochloai 7.5- (2.43)-0.25 2- (1 )-0.5 3- (1.64)-0.25 1.69 

11. Cladosporium elatum 25.5- (14.22 )-2.25 14- (6.22)-1.75 13.25-(5.3)-0.5 8.58 

12. Curvularia akaiiensis 2- (1.13)-1 1- (0.87)-0.25 1- (0.56)-0.25 0.84 

13. Cu. eragrostidis 2- (0.73)-0.25 1- (0.7 )-0.5 1.25- (0.5)-0.25 0.64 

14. Epicoccum purpurascens 2.5- (1.01)-0.25 1.25- (0.45)-0.25 0.5- (0.34)-0.25 0.60 

15. Fusarium anthophilum 2- (0.96)-0.25 1- (0.78)-0.25 2.5- (1.54)-0.5 1.09 

16. F.begoniae 3- (1.33)-0.5 4- (1.67)-0.5 5.75- (2.3)-0.5 1.77 

17. F. oxysporum 9- (6.23)-0.75 10.75-(4.24 )-1.5 7.5- (3.32)-0.25 4.59 

18. F. scirpi 1- (0.82)-0.25 1- (0.6 )-0.5 3- (1.34)-0.5 0.92 

19. F. verticillioides 1- (0.88)-0.25 0.5- (0.33)-0.25 4.25- (2.11)-1 1.10 

20. Penicillium janthinellum 12- (5.98)-1 2- (0.9 )-0.25 2- (0.75)-0.5 2.54 

21. Pe. lanosum 0.75- (0.36)-0.25 1- (0.65)-0.25 2- (1.12)-0.25 0.71 

22. Pe. nigricans 6.5- (3.21)-0.5 1- (0.59)-0.25 0.75- (0.6)-0.25 1.47 

23. Pyrenophora tritici-

repentis 
18- (9.15)-2 9- (3.56)-1.5 10- (3.55)-0.75 5.42 

24. Rhizopus oryzea 27- (13.34 )-2.5 61.5- (17.2)-1 11- (4.25)-2 11.60 

25. Ulocladium atrum 4- (1.65)-0.75 1.5- (0.89)-0.5 1.5- (0.88)-0.5 1.14 

26. U. chartarum 1- (0.54)-0.25 1- (0.5 )-0.25 1- (0.64)-0.25 0.55 

27. U. oudemansii 2- (0.76)-0.25 2.5- (1.2 )-0.5 1- (0.56)-0.25 0.84 

28. U. tuberculatum 4- (1.13)-0.5 1.5- (0.67)-0.5 1.25- (0.68)-0.5 0.83 
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 ،    Bipolaris spicifera کنیدیوم    -Bipolaris urochloai    ،B کنیدیوم   A-.1شكل  

 -C-D  Pyrenophora tritici-repentis  ،C-  ،آسکوکارپD-  آسک و آسکوسپورهاچ 
Figure 1. A- Conidium of Bipolaris urochloai  , B- Conidium of Bipolaris spicifera,  

C-D- Pyrenophora tritici-repentis, C- Ascocarp, D- Ascus and ascospores. 

 

 چه چهار رقم برنج بومی زنی بذر و رشد ریشهتاثیر قارچهای بذرزاد بر جوانه 

زنی بذر این  هار رقم نداشتند ولی باعث پوسیدگی درصدی از بافت  داری بر جوانهاین قار ها تاثیر م نی

بافت    متوسط درصد آورده شده استچ    3این دادهها در جدول    ریشه  ه این رقمها شدندچ مقایسه میانگین

بین رق   ه  پوسیده ریشه  آزمایش نسبت به همه  یامهرقم  مپا در  بود، که نشان ی قار مورد  ها کمتر 

رقم  به ترتیب شمیم، لنجان و گرده  قرار داشتندچ  آن  نسبی آن به این قار ها استچ پس از  مقاومت    دهنده

نسبت ترتیب  به   و B. cynodontis    ،Pe. nigricans  ،Ulocladium atrum  ، U. chartarumبه      مپا 

 U. oudemansii    به و  به    B.urochloaiبیشترین مقاومت  را نشان دادچ رقم شمیم  بیشترین حساسیت 

 ن حساسیت و به بیشتری  As. nigerو  Cladosporium elatum  ،Py. tritici-repentisترتیب نسبت به  
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باذرزاد از اساتان کهگیلویاه   قاارچ  28 ه پوسایده  هاار رقام بارنج در اثار  درصد بافت ریشه  .3جدول  

 وبویراحمد ایرانچ  
Table 3. The percentage of rotten rootlet tissue of four rice cultivars due to 28 seed-borne 

fungi from Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province of Iran. 
Fungus Percentage of rotten rootlet tissue 

 Champa Shamim Lenjan Gerdeh 

B. urochloai 12.31 a 10.13 kl 16.04 klm 21.92 ab 

B. spicifera 11.61 ab 15.76 de 18.87 def 19.02 eh 

F. scirpi 11.10 ab 17.04 bc 23.26 a 19.31efg 

Py. tritici-repentis 10.91ab 17.76 ab 17.69 fj 21.16 abc 

Al. brassicicola 10.78 b 14.39 g 17.15 gl 19.01 fh 

B.  australiensis 10.64  bc 15.57 df 17.55 fk 20.25 ce 

U. tuberculatum 10.63 bc 7.47 m 14.89 mn 20.23 cf 

Cu. akaiiensis 10.32 bc 11.12 jk 18.93 def 19.44 eg 

F. oxysporum 10.17 bc 14.68 eg 20.37 bcd 21.49 ab 

Pe. lanosum 9.95 bc 16.50 cd 13.32 n 18.01 hj 

Cu. eragrostidis 9.77 bc 16.66 bcd 16.68 hi 19.55 dg 

Al. chlamydospora 9.73 bc 13.14 hi 20.45 bcd 20.78 bd 

Pe. janthinellum 9.53 bc 11.10 jk 18.06 e-i 17.22 jk 

As. niger 9.38 bc 17.24 abc 21.08 bc 22.08 a 

F. anthophilum 9.34 bc 9.76 l 19.52 cde 18.03 hj 

As .parasiticuspora 8.71 c 14.95 efg 15.76 lm 18.77 gi 

F.begoniae 8.67 c 10.32 kl 8.51 p 13.77 m 

Al. alternata 8.56 c 14.48 fg 16.22 jm 21.97 ab 

Cl. elatum 8.41 cd 18.31 a 21.51b 19.49 efg 

R. oryzea 8.17 cd 14.75 efg 18.41 eg 13.44 l 

F.verticillioides 8.08 cd 14.98 efg 18.13 eh 16.71 kl 

E. purpurascens 7.96 d 15.09 efg 16.32 il 17.54 jk 

As. brevipes 7.91 d 14.73 efg 18.76 ef 19.39 efg 

Average 9.25 13.76 17.29 17.83 

 

U. tuberculatum  وU. atrum  رقم لنجان به ترتیب نسبت به   نشان دادچ رابیشترین مقاومتF. scirpi  ، 

B. cynodontis    و Cl. elatum     به نسبت  و  حساسیت   و F. begoniae    ، U. atrumبیشترین 

U. chartarum  دادچ نشان  را  مقاومت  به    بیشترین  نسبت  ترتیب  به  گرده  ،  Aspergilus nigerرقم 

Alternaria alternate  ،B.urochloai    وFu. oxysporum      بیشترین حساسیت و نسبت بهU. atrum  ،

U. chartarum  وPe. nigricans   بیشترین مقاومت را نشان دادچ 

  Discussion                                                                                                                          بحث

 از روی بارنج در نیجریاه نیاز گازارش شاده  Alternaria alternata (Fr.) Keisslerهاا باین ایان قاارچ

از اروپا، استرالیا، ژاپن، نیوزلند،  Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshireچ  (Imolehin 1983)است



 نو همکارا بهمنی                                                                  رانی ا راحمدیو بو هیلوی استان کهگ  بذرزاد برنج در ی هاقارچ
Plant Pathology Science                                                                                                         Vol.11(1), 2022 

 

21 

 

 .(Rotem 1994باارنج گاازارش شااده اساات ) ی گیاهااان مختلاا  از جملااهترکیااه، کانااادا و آمریکااا از رو

Alternaria chlamydospora Mouchacca  باارنج، در عااراق و کویاات جداسااازی شااده نیااز از روی

رقام بارنج جداساازی  سهنیز در نیجریه از روی بذر Aspergilus niger van Tiegh .(Rotem 1994است)

از روی بارنج، جاو،   Bipolaris  australiensis Tsuda and Ueyama(چ Arinze et al. 2008اسات)شده 

ای و خااک از عاراق، هناد، ژاپان، آفریقاا، ساودان، های مختل  گیاهان دولپاهسورگوم، ذرت و نیز واریته

 Bipolaris cynodontis Nelson (چSivanesan 1987)نیوزلند، پاکستان و سریالنکا نیز گزارش شده اسات

رالیا، بنگالدش، هند، عراق، ایتالیا، ژاپن، کنیا، مالزی، پاکساتان، ذرت، مرغ و گندم دراست  از روی برنج، جو،

از  Cladosporium elatum (Nannf) Harz(چ Sivanesan 1987)سودان و نیوزلند نیز گزارش شده اسات 

 چ  (Imolehin 1987)نیااز گاازارش شااده اساات  نمونااه بااذر باارنج از شاامال شاارق نیجریااه 22روی 

Curvularia eragrostidis Tsuda and Ueyama  ای از نیز از روی بارنج، ذرت، گنادم و گیاهاان دولپاه

  (چSivanesan 1987)استرالیا، فیجی، هند، نیجریه، نیوزلند، مالزی،  این و ساریالنکا گازارش شاده اسات

Fusarium oxysporum در پاکساتان گازارش شاده اسات ) از روی بذر سه رقام بارنج نیزKhan et al. 

از روی گندم، جو و علفهای هرز تیره گندمیان از آسایا،   Pyrenophora  tritici-repentis Ellis(چ  2000

استرالیا، آفریقا، اروپا و آمریکا گزارش شده است و میتواند باعث لکه برگی زرد روی غاالت و علفهاا گاردد 

(Sivanesan 1987)  گزارش شده است   این قارچ از روی گندم در استان مازندرانچ. (Ershad 2009) 

 Conclusionگیری                                                                                                              نتیجه

قارار  قرار دادن روی محیط کشات، استان کهگیلویه وبویراحمد به سه روشدر  نمونه بذر برنج 30بررسی 

جانس 11قاارچ از گوناه  28  نشان داد که آنهاا آلاوده باه  و بالتر انجمادین روی کاغذ صافی مرقوب  داد

Alternaria  ،Aspergillus ، Bipolaris  ،Cladosporium  ،Curvularia  ،Epicoccum  ،Fusarium ،

Penicillium  ،Pyrenophora ،Rhizopus   وUlocladium  باار آزمااایش تاااثیر ایاان قار هااا هسااتندچ 

 ه  هار رقم زراعی  مپا، شمیم، گرده و لنجان نشان داد، که آنها هر ناد کاه د ریشهزنی بذر و رشجوانه

شوندچ ها می هزنی بذر این رقمها ندارند ولی باعث پوسیدگی درصدی از بافت ریشهداری بر جوانهاثر م نی

ه مقاومات ، کاه میتواناد نشاان دهناد  ه رقم  مپا کمتر از سایرین بودمتوسط درصد بافت پوسیده ریشه

   نسبی آن به این قار ها باشدچ
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