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 چکیده

 که باشد. به طوريله کشت برنج میترین مرح سالم و قوي اساسی هاينشاتهیه خزانه برنج و پرورش 

تهیه نماید کشاورز ماهري محسوب  سالم و قوينشاهاي ، کاران معتقدند، اگر کسی بتواند در خزانهبرنج

بذر  تواند سهم زیادي در افزایش عملکرد محصول داشته باشد. هاي قوي و سالم می تولید گیاهچه .شود می

ها، نماتدها و  ها، ویروس ها، باکتري اي از قارچ مل انواع گستردهها است که توانایی ح دنیاي کوچک میکروب

به عوامل  برنج بذر آلودگیها یا گیاهان گردند.  هایی در گیاهچه غیره را دارد که قادرند باعث ایجاد بیماري

رایط در شباشد که  می دنیا و ایران در کشاورزان براي بزرگی زاي قارچی و باکتریایی بذرزاد، مشکل بیماري

هاي بذرزاد شوند. از مهمترین بیماري می ایجاد خسارتها و  مرگ و میر گیاهچه باعث ها در خزانهمساعد 

در ها  باشند. بهترین راهبرد براي مدیریت این بیماري اي و بالست برنج می برنج، پوسیدگی طوقه، لکه قهوه

سبک بنابراین براي پرورش نشاي سالم، . سالم و عاري از آلودگی است هايرخزانه و مزرعه، استفاده از بذ

کنترل کش مناسب براي ضد عفونی بذر برنج با قارچو سپس  در محلول نمک هاربذو سنگین نمودن 

اي و  لکه قهوه نشا در خزانه به بیماريهمچنین در صورت آلودگی  باشد. ضروري می بذرزاد هاي بیماري

تفاده از قارچکش مناسب از انتقال نشاي بیمار به مزرعه توان با روش مبارزه شیمیایی با اس ، میبالست

  جلوگیري کرد.

  بذرزاد، برنج، بیماري، ضد عفونی   :هاي کلیديواژه

  مقدمه

محیطی و   تولید پایدار محصوالت کشاورزي و تامین امنیت غذایی با حداقل تاثیرات مضر زیست

ي  جهانی است. این دغدغه در حوزهي جدي جامعه  ها و تنوع زیستی، دغدغه آسیب به اکوسیستم

در ایران پس از گندم، برنج بیشترین نقش را محصوالت استراتژیک نظیر گندم و برنج نمود بارزتري دارد. 

هایی مبتال  ي برداشت، به بیماري گیاه برنج در طی مراحل رشد، از خزانه تا مرحله در تغذیه مردم دارد.

)، لکه 1هایی مانند بالست (شکل  دهند. در ایران، بیماري هش میشود که کمیت و کیفیت محصول را کا می
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) 4)، پوسیدگی غالف برگ پرچم و تغییر رنگ خوشه (شکل 3)، پوسیدگی طوقه (شکل 2اي (شکل  قهوه

گیري محلی و  ها با مساعد بودن شرایط محیطی، به صورت همه شوند، در بعضی سال که با بذر منتقل می

و شدت آن، بیماري  کنند. وقوع و خسارات قابل توجهی به محصول برنج وارد میآیند  اي در می منطقه

. داردو مدیریت محصول  میزان حساسیت رقم کاشته شده، شرایط محیطی ،زا بستگی به حضور عامل بیماري

پیشگیري و کنترل زود هنگام بیماري بر اساس شناخت عوامل موثر در توسعه و گسترش آن، نتیجه مطلوبی 

هاي پیشگیري، زراعی، بیولوژیک و شیمیایی است  دنبال دارد. مدیریت تلفیقی محصول شامل همه روشه ب

عالئم ). 1397خسروي، که مبارزه شیمیایی به عنوان گام آخر و درمان در مدیریت مبارزه مطرح است (

تگی گیاهچه، به صورت کندي رشد گیاهچه، لکه برگی، سوخدر خزانه زا  ایجاد شده توسط عوامل بیماري

 ي پایه و ، پوسیدگی ریشه، طویل شدن غیر عادي گیاهچه، کپک زدن بذرهگیاهچ پوسیدگی بذر، زردي

تغییرات ناگهانی درجه حرارت  همچنین عواملی مانند .باشد و متعاقب آن از بین رفتن گیاهچه می گیاهچه

هایی  سال در. دنباش ها می در خزانهمرگ و میر گیاهچه  خاك باعث pHو باال بودن گرما  ،سرما تنشمحیطی، 

 ،ولی در شرایط نامساعد محیطیکنند.  ها به خوبی در خزانه رشد می که شرایط جوي مناسب است گیاهچه

فعالیت نموده و باعث  ها روي گیاهچه ،ضعیف زاي بیماري یاییو باکتری قارچ هاي گونه تعدادي از

 Fusariumهاي پوسیدگی طوقه ( مل بیماريعوا با جبرن بذر قارچی آلودگی شوند. سوختگی گیاهچه می

fujikuroiاي ( )، لکه قهوهBipolaris oryzae) و بالست برنج (Pyricularia oryzaeبراي بزرگی ) مشکل 

باشد. همچنین بذرهاي آلوده برنج، منبع  می توسعه و کشورمان حال در کشورهاي از بسیاري در کشاورزان

ر سالم در خزانه و مزرعه، استفاده از بذها  رین استراتژي براي مدیریت این بیمارياولیه زادمایه هستند و بهت

و  در محلول نمک هاسبک و سنگین نمودن بذربنابراین براي پرورش نشاي سالم، و عاري از آلودگی است. 

  باشد. ضروري می بذرزاد هاي کنترل بیماريکش مناسب براي ضد عفونی بذر برنج با قارچسپس 
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 - c و بیماري بالست گردن خوشه - b،  بیماري بالست برگ در مزرعه - a .عالیم و خسارت بیماري بالست -1 لشک

  سوختگی شدید نشا در خزانه ناشی از بیماري بالست

 

عالیم لکه قهوه اي در  - bزانه، ي برنج در خ سوختگی گیاهچه -aاي.  عالیم و خسارت بیماري لکه قهوه -2 شکل

  اي در مزرعه عالیم بیماري لکه قهوه -dاي منتقل شده به مزرعه و  نشاي بیمار آلوده به لکه قهوه -cخزانه، 
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هاي  پنجه -b زنی در مزرعه، ي پنجه نشاهاي مرده در مرحله -aعالیم و خسارت بیماري پوسیدگی طوقه،  -3شکل 

هاي آلوده  کندن و خروج بوته -  dمرگ بوته برنج در مزرعه، -c ،و رنگ پریدگی در مزرعهبیمار با عالیم قد کشیدگی 

نابجا در گره  ریشهو  برنج مرده، با عالیم پوسیدگی ریشه و طوقه ي ها پنجه - eبه بیماري از مزرعه توسط کشاورزان و 

  باالتر ساقه

 

 ت) و تغییر رنگ خوشه برنج (چپ)عالیم و خسارت بیماري پوسیدگی غالف برگ پرچم (راس -4شکل 
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  هاي بذرزاد برنجاهمیت بیماري

)، 1979طبق توصیف سینکلر (.شونددنیا به وسیله بذر تکثیر می درصد از محصوالت غذایی 90قریباً ت

ها،  ها، ویروس ها، باکتري اي از قارچ ها است که توانایی حمل انواع گسترده بذر دنیاي کوچک میکروب

در منابع علمی ند. شوها یا گیاهان  هایی در گیاهچه ره را دارد که قادرند باعث ایجاد بیمارينماتدها و غی

داد  افزایش. شوندحدود هفتاد نوع بیماري مختلف براي برنج ذکر شده است که عمده آنها با بذر منتقل می

موجب ریسک در  ،پالسم المللی بذر به شکل بذر تجارتی و نیز به شکل ژرم و ستد و همچنین تبادالت بین

توانند موجب  زاي بذرزاد می. از طرف دیگر عوامل بیماريشودزاي گیاهی میافزایش انتشار عوامل بیماري

زنی بذر،  هاي گیاهی، نقصان و کاهش در جوانهعوارضی نظیر کاهش محصول، توسعه و گسترش بیماري

هاي مختلف در بذرها  در بذرها و تولید زهرابهتغییر رنگ و چروکیدگی بذرها، ایجاد تغییرات بیوشیمیایی 

هاي بازرسی معمول  ترین قسمت در بسیاري از نقاط جهان یکی از اصلی). 1997اگروال و سینکلر، (ند شو

(اگروال و  باشد می هاي بذرزاد و یا تعیین سالمتی بذربراي کیفیت بذر، آزمون بذرها براي شناسایی بیماري

) مشاهده کردند که عامل بیماري بالست و 1972گوررو و همکاران (). 2002نزالز، میو و گو ؛1997سینکلر، 

سالم رشد هاي  این عوامل روي بعضی گیاهچهاند. در ضمن  هاي غیر طبیعی شده اي سبب گیاهچه لکه قهوه

ند دار کند. این محققین اظهار می یافته بودند و این موضوع اهمیت بیشتر آزمون سالمت بذر را مشخص می

هاي بذر با  نتیجه باید نمونه زنی را به عنوان حد تحمل بپذیریم، در درصد کاهش در جوانه 20که اگر 

بخش سالمت بذر موسسه تحقیقات  1987-90هاي  طی سال درصد را حذف کنیم. 80زنی کمتر از  جوانه

زاي قارچی  ین عوامل بیماريتر نمونه بذر را بررسی نمودند که مهم 9109بین المللی برنج مستقر در فیلیپین، 

بورن بود (میو و  كاي، پوسیدگی طوقه، بالست و استا ها شامل عوامل بیماري لکه قهوه جدا شده از این نمونه

بذرها، قادر  زنیجوانهدارد که قارچ عامل بالست ضمن تقلیل قدرت  ) بیان می1977نیرگارد ( ).1994میسرا، 

هاي مختلف بذر زنده باقی بماند. تحقیقات  چهار سال در قسمت است به صورت میسلیومی به مدت حداقل

)، نشان داد که قارچ عامل بیماري بالست مستقل از دما و عمق کاشت، از بذر به نشا 1997فایاد و همکاران (

هارو و  ي نشاها کاهش خواهد یافت. در پژوهش مانند انتقال یافته و اگر بذرها آلوده شوند، رشد اولیه

)، یک همبستگی خطی بین عالئم بیماري بالست روي خوشه و آلودگی بذر یافت شد. 1998( همکاران

ها،  هاي پر نشده (پوك) آلودگی کمتري داشتند. این بررسی هاي پر شده و کامل نسبت به دانه همچنین دانه

بیش از  وير بذر سالمت آزمونانتقال سیستمیک قارچ عامل بیماري بالست از بذر به نشا را نشان داد. 

گونه  80بیش از  انجام شد و در مجموع )IRRIالمللی تحقیقات برنج (موسسه بین نمونه بذر در 000,500

  ).2002میو و گونزالز، بودند (روي برنج  گونه، بیمارگر 20شد که حدود  شناسایی قارچ
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 هاين قارچتری مهمتا کنون  شروع شد و 40ایران از دهه در شناسی بذر برنج مطالعات بیماري

 بورن و استاك پوسیدگی طوقه اي، قهوهبالست، لکه عوامل بیماري به از بذر مربوط جدا شده  زاي بیماري

شوند  میهاي غیر طبیعی  و ایجاد گیاهچه بذر زنی درصد جوانهموجب کاهش  این عواملهمچنین  بودند.

بذرهاي  فوزاریوم در برنج است و ترین گونه فراوانپوسیدگی طوقه  قارچ عامل بیماري .)1397خسروي، (

براي مدیریت این بیماري استفاده از بذرهاي سالم  راهبردبهترین زادمایه هستند و  ي ي برنج منبع اولیه آلوده

سالمت بذر یک ). 1397خسروي، است ( ضد عفونی بذر برنج با قارچکش مناسبو عاري از آلودگی و 

ضد  اي جمعیت گیاهی مورد نظر و عملکرد خوب  است.عامل شناخته شده در علم مدرن کشاورزي بر

عفونی بذر با مواد شیمیایی بهترین راه، از نظر زیست محیطی، نسبتاً کم خطر، و مقرون به صرفه اقتصادي 

براي حفظ وضعیت سالمت بذر و تولید نشاي سالم و قوي است، چرا که در این روش مدیریتی، میزان 

کیلوگرم/گرم) در مقایسه با محلول پاشی (در سطح وسیع مزرعه)  1- 5/1(بسیار کمتري از مواد شیمیایی

 ،شناسی بذر برنج در دنیا و ایران تقریبا همه مطالب منتشر شده از نتایج تحقیقات بیماري شود. استفاده می

 بیشتر این نتایج، حاصل. دهند هاي بذرزاد برنج براي ایجاد بیماري و خسارت را نشان می پتانسیل قارچ

تحقیقات آزمایشگاهی هستند و مستندات در زمینه میزان ظهور بیماري در خزانه و مزرعه ناشی از کاشت 

تحقیقات بیانگر اهمیت بذرزاد بودن سه بیماري مهم برنج شامل همچنین این باشد.  کم میبذر آلوده 

آنها براي تولید نشاي و ضرورت مدیریت  باشد میاي و بالست در دنیا و ایران  پوسیدگی طوقه، لکه قهوه

 د. ده سالم و عملکرد بیشتر را نشان می

  گیري نهایی نتیجه

یابند و  اي همراه با بذر انتقال می هاي مهم برنج مانند بالست، پوسیدگی طوقه و لکه قهوه بیماري

 منجر به ایجاد بیماري و خسارت در مراحل خزانه، زمین اصلی و توسعه و گسترش بیماري درتوانند  می

هاي  هاي انجام شده در دنیا و کشورمان بیانگر اهمیت بیماري پژوهشنتایج مزرعه و مناطق جدید شوند. 

در مزارع  هاي بذرزاد مدیریت صحیح بیماريبنابراین  دهد. بذرزاد برنج وضرورت مبارزه با آنها را نشان می

هاي  بیماريکمتر به  رهاي با آلودگیي بذر برنج از مناطق و شالیزا باشد. همچنین تهیه ضروري میتهیه بذر 

ي خزانه و نشاي برنج، سبک و سنگین کردن بذر در  د. رعایت اصول صحیح تهیهشو توصیه می بذرزاد

درصد و سپس اجراي درست ضد عفونی بذر براي تولید نشاي سالم و قوي از ضروریات  15محلول نمک 

  باشد.  هاي برنج می مدیریت تلفیقی بیماري
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  ترویجیتوصیه 

هاي  قارچي بذر سالم، خالص و عاري از آلودگی از مناطق و شالیزارهاي با آلودگی کمتر به  تهیه -1

 برنج انجام شود. زاي بذرزاد بیماري

افزایش تولید بذر گواهی شده برنج براي پاسخ به نیاز اکثر کشاورزان، که متاسفانه حدود پنج درصد  -2

 باشد. شده می یبذر مورد استفاده توسط کشاورزان، گواه

در اي و بالست،  ، لکه قهوهمانند پوسیدگی طوقه هاي بذرزادمدیریت صحیح بیمارينظارت و  -3

ي نظارت بر این  شناسی در برنامه حضور متخصص بیماري .دشومزارع تهیه بذر گواهی شده اعمال 

در صورت ي ظهور خوشه تا سفت شدن دانه ( باشد. مبارزه شیمیایی در مرحله مزارع ضروري می

 باشد. کش مناسب ضروري می مساعد بودن شرایط آب و هوایی و احتمال بروز آلودگی) با قارچ

ضد عفونی بذر برنج با قارچکش درصد، سپس  15سبک و سنگین کردن بذر در محلول نمک  -4

 باشد. ضروري می بذرزاد آلودگی مناسب براي کنترل

توان با روش مبارزه  ، میاي و یا بالست هلکه قهو نشا در خزانه به بیماريدر صورت آلودگی  -5

 شیمیایی با استفاده از قارچکش مناسب از انتقال نشاي بیمار به مزرعه جلوگیري کرد.
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