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  دهیچک
بـه منظـور شناسـایی    . باشـد  هاي برنج در دنیا مـی  ترین و مهمترین بیماري بالست برنج یکی از خسارتزاعامل  Pyricularia oryzaeگونه 
گیاهـان داراي  از  1392و  1391هـاي   سـال  و پـاییز  تابسـتان ، در بهـار،  P. griseaو جدا کردن این گونه از گونه  P. oryzaeهاي  میزبان
هـاي نـواحی جنـوبی دریـاي      باغات مرکبات، چاي و جنگلو  ذرت، سورگومبرنج، گندم، جو، مزارع و لکه برگی در  هاي بالست نشانه
جدایـه   50جدایـه شناسـایی شـده،     80از  .برداري به عمل آمد نمونه -از آستارا در استان گیالن تا گنبد کاووس در استان گلستان -خزر

روابـط  . شناسایی گردیـد  هاي مورفولوژیکی باشند که با مطالعه ویژگی می P. grisea لق به گونهجدایه متع 30و  P. oryzaeمتعلق به گونه 
مورد بررسی قرار گرفـت و   MCM7و  rDNA-ITSنوکلئوتیدي نواحی ژنومی   براساس توالی P. griseaو  P. oryzae فیلوژنتیکی دو گونه

باشند این دو گونه قـارچی بـه    می P. griseaو  P. oryzaeهاي  شامل گونه گروه اول .شدند سه گروه اصلی در کالدوگرام حاصل شناسایی
 آزمـون . دهند را تشکیل می Magnaporthe sensu lato  هاي مرتبط با دو گروه دیگر گونه. گردند لحاظ مورفولوژي و میزبان نیز متمایز می

 که نتایج بدست آمده نشان داد. انجام گرفت پاسپالوم و برنج، گندیلهاي ذرت، سوروف، چسبک، روي بوته P. oryzaeگونه  زایی بیماري
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Abstract 
Pyricularia oryzae is the causal agent of rice blast disease, the most destructive, and an important disease 
of rice worldwide. To identify of host plants for P. oryzae in the north of Iran, and separation of this 
species from P. grisea, the infected tissues were sampled from rice, corn, sorghum, barley and wheat 
cultivation regions, tea, citrus orchards, and forest in southern of Caspian Sea from Astara in Guilan 
province to Gonbad-e Qabus in Golestan province during spring, summers and fall of 2012 and 2013. Out 
of 80 isolated pathogen, 50 and 30 isolates were identified as P. oryzae and P. grisea on the basis of 
morphological characteristics respectively. In order to investigation of phylogenetic relationships of studied 
isolates, ITS region of ribosomal DNA and MCM7 were amplified. Three major clades in cladogram of ITS 
and MCM7 were identified. Species of the P. oryzae and P. grisea put in clade one. Species that stand into 
this group have phylogenetic, morphology and host differences. Two other group associated with 
Magnaporthe sensu lato. Pathogenicity test of P. oryzae species were applied on corn (susceptible line 
B73), barnyard grass, foxtail, rice, eleusine and paspalum in greenhouse. The results showed that this 
species cause blast and leaf spot symptoms on corn, barnyard-grass, and foxtail. In this study, corn, banana, 
bermuda grass, paspalum and eleusine are reported as new hosts for the fungus in Iran. 
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  مقدمه

تـرین   از گنـدم، مهـم   پـس )  .Oryza sativa L( برنج
گیري  و نقش بسیار بارز و چشم استمحصول کشاورزي 

این محصول، بیشترین . در تغذیه مردم جهان و ایران دارد
ســطح زیــر کشــت را در جهــان بعــد از گنــدم بــه خــود 

محل پیدایش برنج را جنوب شرقی  .اختصاص داده است
 Webster & Gunnell(د داننـ  قاره آسیا و هندوستان مـی 

توانـد در   شک یکی از مهمترین عواملی که می بی .)1992
هـاي   کاهش عملکرد برنج تأثیرگذار باشد، شیوع بیمـاري 

هـاي مختلـف آن را تحـت     قارچی متنوعی است که اندام
و کیفی محصول ایـن  تأثیر قرار داده و باعث کاهش کمی 

بالست بیشـترین اهمیـت اقتصـادي را در     .گردند گیاه می
از نظـر میـزان خسـارت و     .ي بـرنج دارد هـا  میان بیماري

گستردگی، بالست، نخستین بیماري بـرنج در جهـان بـه    
رود که ضرر و زیان ساالنه آن روي برنج حدود  شمار می

کـه   هـایی  این رقـم در زمـان  . شود برآورد می%  30تا  10
افتد، در حالی کـه در   شیوع بیماري عادي است، اتفاق می

هایی کـه اپیـدمی رخ دهـد، میـزان خسـارت بسـیار        سال
  ). Dean et al. 2012(بیشتر است 

بیماري بالست بـرنج داراي تاریخچـه نسـبتاً طـوالنی     
هاي دور یعنـی نیمـه اول قـرن هفـدهم      است که به زمان

متکـالف  ) Ou 1985(بـه نقـل از او   . گـردد  میالدي برمـی 
)Metcalf ( در آمریکــا، بیمــاري را از کارولینــاي جنــوبی

ــم   ــی از مه ــوان یک ــه عن ــرد و از آن ب ــزارش ک ــرین  گ ت
هـا قبـل در    در ایـران از سـال  . هاي برنج نـام بـرد   بیماري
هاي گیالن و مازندران این بیماري وجود داشـت و   استان

گفتـه  » گـل خشـک  «یا » پرسوز«در اصطالح محلی به آن 
هــا و   هــاي موجــود، نشــانه براســاس گــزارش. شــد مــی
هـا پـیش بـراي نخسـتین بـار در       هاي بیماري سـال  نمونه

هم اکنون این بیماري در . اطراف الهیجان مشاهده گردید
داخل کشور، گسترش زیادي دارد و عـالوه بـر گـیالن و    
مازندران در سایر نقـاطی کـه کشـت و کـار بـرنج در آن      

دا کرده اسـت در ایـران خسـارت    رواج دارد نیز شیوع پی
 ,Behdad 1979(بیماري بـه طـور دقیـق معلـوم نیسـت      

Sharifnabi 2010.(  
را از روي بـرنج   Cavara 1892 (P. oryzae(کـاوارا  

 .Pشرح داد که تاکسونی با شباهت مورفولوژیکی باال بـه 

grisea  رغــم فقــدان تفــاوت مورفولــوژیکی  علــی. اسـت
دوگونه مجزا نگه داشته شدند آشکار، این دو تاکسون در 

)Bussaban et al. 2005.(  
هـاي   قارچ) Rosman et al. 1990(رزمن و همکاران 
ــدادي  Pyriculariaبیمــارگر از جــنس  ــرنج و تع روي ب

اي را  هاي غیرگرامینـه  اي و میزبان هرز گرامینه زیادي علف
که از لحاظ مورفولوژیکی تفاوتی نداشتند را یکی دانسـته  

بـه اعتقـاد آنهـا،    . قرار دادند P. griseaگونه  و تحت یک
تفاوت کافی براي تفکیک دو گونه از هـم وجـود نـدارد    

هاي  هاي جدا شده از برنج و میزبان زیرا اوالً تالقی جدایه
گردد که حاکی از  غیر برنج منتهی به تولید فرم جنسی می

هاست و ثانیـاً   وجود ارتباط ژنتیکی بین دو دسته از جدایه
هاي تیپ در هرباریوم، شباهت مرفولوژیـک   لعه نمونهمطا
 .P.بر همین اسـاس  . کند هاي دو گروه را تأیید می جدایه

grisea (Cooke) Sacc  را به علت تقدم نام به عنوان اسم
صحیح مرحله غیر جنسی ایجاد شده توسط هر دو گـروه  

) هـاي غیـر بـرنج    هاي بـرنج و جدایـه   جدایه(ها  از جدایه
این اسم از طرف محققین پذیرفته شـده و  . دندمعرفی نمو

  . رفت هاي علمی به کار می به طور گسترده در نوشته
اي که  هاي اخیر اختالف نظر در مورد نام گونه در سال

تعدادي از . عامل بالست برنج است، به وجود آمده است
 .Pبـا آنـامورف    Magnaporthe oryzaeمحققین گونـه  
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oryzae گونـه  مـی داننـد و    نجعامـل بالسـت بـر    راM. 

grisea   ــامورف ــا آن ــرز   از P. griseaب ــف ه روي عل
. شناسـایی شـده اسـت    (.Digitaria spp)انگشـتی   علـف 

براي این منظور اخیرا مطالعات قابـل تـوجهی مبتنـی بـر     
و گونـه عامـل    Pyricularia در مورد جنس DNAآنالیز 

 Yamagashira et(اســت  انجــام شــدهبالســت بــرنج 

al.2008  ،Borromeo et al. 1993 ،Park & Shin 

2009 ،Hirata et al. 2007 ،Couch & Kohn 2002.(  
با اسـتفاده از  ) Couch & Kohn 2002(کوچ و کوهن 

هاي کالمودولین، بتاتوبولین و اکتین  توالی نوکلئوتیدي ژن
مشخص کردند که قارچ بیمارگر روي علف هـرز علـف   

ي بـرنج و چنـدین   هـا  انگشتی یک گروه مجزا از جدایـه 
 جنسـی  همچنـین تالقـی  . دهد میزبان دیگر را تشکیل می

هاي به دست آمده از علف انگشتی و بـرنج در   بین جدایه
در . آزمایشگاه ناموفق بوده و به تولید آسک منجر نگردید

هاي مختلف بـه دسـت    حالی که تالقی جنسی بین جدایه
رپ انگشتی با هم منجـر بـه تولیـد آسـکوکا     آمده از علف

. انــد زنــی بــوده گردیــد و آسکوســپورها قــادر بــه جوانــه
هـاي بـرنج و برخـی     همچنین تالقی آمیزشی بین جدایـه 

بـا توجـه بـه    . آمیز بوده اسـت  هاي هرز نیز موفقیت علف
) P. griseaبا آنامورف ( M. grisea قوانین نامگذاري، نام
هاي روي علف انگشتی حفظ نمودند  را فقط براي جدایه

هـاي هـرز مثـل     اي روي برنج و تعدادي علـف ه و جدایه
، )Lolium perenne(، چچـم  )Elusine indica(گنـدیل  
 Setaria(و علـف هـرز چسـبک    ) .Agrostis sp(ارواي 

sp. ( را بــه عنــوان گونــهM. oryzae ) بــا آنــامورفP. 

oryzae (چـوي و همکـاران   . نامگذاري و معرفی نمودند
)Choi et al. 2013 ( ازي بـرنج توسـط   موفق به آلوده سـ

 P. oryzaeو علــف انگشــتی توســط  P. griseaگونــه 
  . شدند

 Magnaporthe، نـام DNAبراساس مطالعات مبتنی بر 
براي دو  Pyricularia و نام M. salviniiبراي گونه تیپ 

براساس تقـدم نسـبت بـه     P. griseaو  P. oryzaeگونه 
الزم به ذکر است . شود استفاده می Magnaportheجنس 

ــام    ــدمت ن ــه ق ــه ب ــا توج ــه ب ــه  Nakataeaک ــبت ب نس
Magnaporthe     بـراي گونـه قـارچیM. salvinii   از نـام

Nakataea شود  استفاده می)Murata et al. 2014, Luo 

& Zhang 2013 .(  
هاي اخیر مطالعات جالـب تـوجهی در زمینـه     در سال

هـاي   رویشـی و تیـپ   هـاي سـازگار   تنوع ژنتیکی، گـروه 
در ایــران انجــام شــده  Magnaporthe oryzaeآمیزشــی 

 Javan- Nikkhah et al. 2004, Mousanejad et(است 

al. 2004 .( سلیمی)Salimi et al. 2013 (   بـا اسـتفاده از
بـه بررسـی تنـوع ژنتیکـی و      SSRنشانگر مولکـولی  پنج 

هاي قارچ عامـل بالسـت    مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت
با توجه به نتـایج   .یک مزرعه در شمال ایران پرداخت در

این تحقیق و مطالعات محققـین پیشـین، عـدم ردیـابی و     
شناسایی هر دو الل تیپ آمیزشی قـارچ عامـل بالسـت و    
عــدم مشــاهده تولیــد مثــل جنســی در طبیعــت بــه نظــر 

رسد، وجود تنوع زیاد در ارقام مختلف برنج و مساعد  می
ی براي تکثیر غیرجنسی و طبیعتا بودن شرایط آب و هوای

جنسـی در   بروز نوترکیبی غیرجنسی از طریق پدیده شـبه 
کنار سازگاري رویشی مهمترین عوامل در بروز تغییـرات  
ژنتیکی قارچ عامل بالست در سطح یک مزرعه بـرنج در  

  .شوند استان گیالن محسوب می
با توجه به موارد ذکـر شـده، مطالعـه مرفولـوژیکی و     

 .Pی متمرکزي براي تعیین حدود و ثغور گونـه  فیلوژنتیک

oryzae و تفکیک آن از گونه P. grisea    در ایـران انجـام
نشده است و همچنـین ایـن گونـه قـارچی تنهـا از روي      

در  P. griseaو تحت نام میزبان برنج، چسبک، سوروف 
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تحقیق حاضـر  ). Ershad 2009(ایران گزارش شده است 
 .Pی و فیلـوژنتیکی گونـه   به منظور مطالعـه مرفولـوژیک  

oryzae هاي مختلـف و همچنـین    به دست آمده از میزبان
 .Pزایی  هاي این بیمارگر و بررسی بیماري شناخت میزبان

oryzae انجام شده استهاي گیاهی  روي این میزبان.  

  روش بررسی
  ها آوري نمونه و جداسازي جدایه جمع

از  1392و  1391هـاي   سـال  و پـاییز  تابستاندر بهار، 
باغات مرکبات، و  ذرت، سورگومبرنج، گندم، جو، مزارع 

از آسـتارا  (هاي نواحی جنوبی دریاي خزر  چاي و جنگل
بـرداري   نمونه .برداري به عمل آمد نمونه) تا گنبد کاووس

برگـی   هاي بالست و لکه هاي گیاهان داراي نشانه از بافت
هی هـاي گیـا   انـدام . به صورت تصـادفی انجـام پـذیرفت   

درجـه   25الی سـه روز در دمـاي   دو مشکوك به آلودگی 
سلسیوس بـین کاغـذ خشـک کـن قـرار گرفتنـد و سـبز        

هاي کاغذي جداگانه بـا   سپس درون پاکت. خشک شدند
) آوري آوري و تـاریخ جمـع   مکان جمع(ثبت مشخصات 

داري  درون یخچال با دماي چهار درجـه سیلسـیوس نگـه   
 هـاي  رگر از انـدام جداسـازي قـارچ بیمـا    براي. گردیدند

شناسی دانشـگاه تهـران    ها به آزمایشگاه قارچ گیاهی نمونه
. منتقل شدند و هر قسمت به صورت جداگانه کشت شـد 

هاي آلوده با اسکالپل بـه قطعـات    هایی از بافت ابتدا بخش
ــه در    ــک دقیق ــدت ی ــه م ــدند و ب ــده ش ــوچکتري بری ک

نیم درصـد کلـر   (درصد  10هیپوکلریت سدیم رقیق شده 
سـپس از آب مقطـر   . ضد عفونی سطحی گردیدنـد ) الفع

اســتریل بــه منظــور شستشــو عبــور داده شــدند، پــس از 
ها در کاغـذ صـافی سـترون، قطعـات      گیري نمونه رطوبت

هـاي آلـوده    مترمربع از قسمت تقریبی به اندازه یک سانتی

هـاي پتـري    به همراه نواحی سالم بافت گیاهی به تشـتک 
گـرم آگـار    20(درصـد  دو  WAهاي کشت  حاوي محیط

تجـاري   PDAگـرم   39( PDAو ) در یک لیتر آب مقطر
درجـه سلسـیوس منتقـل     25و دمـاي  ) در یک لیتـر آب 

قارچ رشد کـرده بـه روش تـک کنیـدیوم روي     . گردیدند
  . سازي شد دو درصد خالص WAمحیط کشت 

بــه عــالوه، از روش کشــت در محــیط کاغــذ صــافی 
ورد نظر اسـتفاده  هاي م مرطوب نیز جهت جداسازي قارچ

هاي گیاهی با یا بـدون ضـدعفونی    بدین منظور اندام. شد
هـاي حـاوي کاغـذ صـافی      هـاي پتـري   سطحی به تشتک

مرطوب و سترون، تحت شرایط تاریکی یـا نـور نزدیـک    
. درجه سلسیوس منتقل گردیدنـد  25به فرابنفش و دماي 

سـازي بیمـارگر ،    پس از باردهی و جداسـازي و خـالص  
ده روز . کشـت شـدند   PDAي محیط غذایی ها رو جدایه

ها، رنگ و شـکل پرگنـه آنهـا مـورد      پس از کشت جدایه
  . بررسی قرار گرفت

   یکیمرفولوژ یابیارز

میکروسکوپی از قبیل طول  جهت بررسی خصوصیات
و عرض کنیدیفور، طول، عـرض، بنـد عرضـی و شـکل     

هاي حـاوي محـیط کشـت     در تشتک جدایه هر کنیدیوم،
به همراه برگ سترون برنج و تشـتک  % WA 2اختصاصی 

به همـراه بـرگ   % WA 2حاوي محیط کشت اختصاصی 
هـا بـه داخـل     سـپس تشـتک  . سترون چسبک کشت شـد 

درجـه سیلسـیوس و تحــت    20-25انکوبـاتور بـا دمـاي    
سـاعت   12ساعت تـاریکی و   12(متناوب  NUVشرایط 
و همچنین تحت شرایط نور فلورسنت متناوب ) روشنایی

. انتقال یافتنـد ) ساعت روشنایی 12تاریکی و  ساعت 12(
روز بـا اسـتفاده از الکتوفنـول، از     15-24پس از گذشت 

. هاي مورد نظر اسالید میکروسکوپی تهیـه گردیـد   جدایه
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هاي قارچی جهت تهیه اسالید از پنج نقطه مختلـف   اندام
قـارچی    عدد از هـر انـدام   50حداقل . پرگنه برداشته شد

در چنــد نمونــه میکروســکوپی ) دیومکنیــدیوفور و کنیــ(
از صفات مذکور بـا اسـتفاده   . گیري شدند بررسی و اندازه

عکـس تهیـه    BH2از میکروسکوپ نوري الیمپوس مدل 
شناسـایی   منـابع  از قـارچی،  گونـه  شناسایی براي. گردید

 Ellis(اسـتفاده گردیـد    معتبر از قبیل مقـاالت و کلیـدها  

1971 & 1976, Mckenzie et al. 2010 (.  

  فیلوژنتیک  تجزیه و تحلیل

 5در این تحقیق براساس خصوصیات مورفولـوژیکی،  
 Oryza(، بـرنج  )Zea mays(هـاي ذرت   جدایه از میزبان

sativa( سوروف ،)Echinochloa crus-galli(،   چسـبک
)Setaria viridis (  و پاسـپالوم)Paspalum distichum (

و یـک جدایـه از میزبـان     Pyricularia oryzaeاز گونـه  
 .Pاز گونــه  (Digitaria sanguinalis)انگشــتی  علــف

grisea  براي ناحیه ژنومیITS   و از هر گونه یک جدایـه
پس از اسـتخراج  . انتخاب شدند MCM7 براي ناحیه ژنی

بـراي تکثیـر    ،)Zhong et al. 2001(دي ان اي ژنـومی  
 MCM7 )DNAاي و ژن  ناحیـــه آي تـــی اس هســـته

replication licensing factor ( ــه ترتیــب از ترکیــب ب
-'ITS1 )5آغازگرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاي

TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3' ( وITS4 )5'-

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3' ( وMCM7-

709 )5'- ACIMGIGTITCVGAYGTHAARCC -3' (
 -'MCM7-1348 )5و 

GAYTTDGCIACICCIGGRTCWCCCAT -3' ( ــه ب
ــازگر  ــوان آغ ــتقیم   عن ــاي مس ــوس  )forward(ه و معک

)reverse (  استفاده شـد)White et al. 1990, Zhang et 

al. 2011  .(  واکـنشPCR   20در مخلـوط µl )2/25X 

PCR buffer،5 mM MgCL2  ،mM dNTP 0.2 ،0.5 

pM of each Primer ،2.5 U Taq-polymerase (  انجـام
گردید و تکثیر در دستگاه ترموسایکلر با برنامـه حرارتـی   

، درجه سلسیوس 95مقدماتی در دماي  شامل واسرشتگی
درجـه   95سـازي در   چرخه شامل واسرشت 35دقیقه؛  2

ثانیه؛ چسبیدن آغازگرها به ناحیه هدف در  60سلسیوس، 
درجــه  72ثانیــه؛ گســترش در  60درجــه سلســیوس،  57

ــیوس،  ــایی در   60سلس ــترش نه ــه و گس ــه  72ثانی درج
 ).Zhang et al. 2011(دقیقـه انجـام شـد     10سلسیوس، 

 TBE 1Xدرصد با بافر  5/1از ژل آگاروز  PCRمحصول 
ولـت در دسـتگاه    90در یک میدان الکتریکـی بـا ولتـاژ    

  . الکتروفورز عبور داده شد
 BIONEERیابی توسط شـرکت   سازي و توالی خالص

هـاي بـه    براي اطمینان از صحت تـوالی . کره انجام گردید
ها بـا اسـتفاده از    دست آمده از هر نمونه، هر یک از توالی

ــتجوي ــزار جســ  BLAST )Biological Localابــ

Alignment Search Tool) (Altschul et al. 1997 (  بـا
روابـط  . هاي موجـود در بانـک ژن مقایسـه شـدند     توالی

آوري شده همراه بـا تـوالی    اي جمعه فیلوژنی میان جدایه
هاي گرفته شده از بانـک ژن بـه    تعدادي دیگري از جدایه

مـورد تجزیــه و تحلیــل  ) NJ )Neighbor-Joiningروش 
اعتبار شـاخه  . قرار گرفت و درخت فیلوژنتیکی رسم شد

تکرار مـورد   1000در ) Bootstrap(با انجام اعتبارسنجی 
درخـت  روي  50سنجش قرار گرفـت و ارزش بیشـتر از   

تجزیه و تحلیـل و رسـم درخـت    . فیلوژنی نشان داده شد
ــا نــرم  MEGA4.0 (Molecularافــزار  فیلــوژنتیکی و ب

Evolutionary Genetics Analysis, v 4.0)  انجام گردید
)Tamura et al. 2007.(  
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  آزمون بیماریزایی

تیرمـاه سـال   در  زایـی،  به منظور انجام آزمون بیمـاري 
از موسســه  ) B73الیــن حســاس   (بــذور ذرت   1391

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج، بخش تحقیقات 
بـذور علـف هـرز    . اي تهیه گردیـد  ذرت و گیاهان علوفه

از حاشـیه مـزارع و    پاسپالومسوروف، چسبک، گندیل و 
هاي شالی دانشـکده   نشا برنج از خزانه. باغات تهیه گردید

بـه وسـیله    بـذور مـذکور  . کشاورزي ساري تهیه گردیـد 
به ازاي هـر  . ضدعفونی شدند%  2/0قارچکش مانکوزب 
سـه تکـرار و   ( رسی-حاوي خاك لوم جدایه چهار گلدان

براي تولید اسـپور فـراوان   . در نظر گرفته شد) یک شاهد
زنی، قطعـاتی از کاغـذ صـافی     جهت مایه P. oryzaeگونه
قـرار   PDAروي محیط کشـت  ي نگهداري شده ها جدایه

ها بـه حـد کـافی رشـد کردنـد،       نی که پرگنهگرفتند و زما
 هاي ذکر شده متعلق به میزبان هایی از هر جدایه زیرکشت

بـرنج انتقـال    سـترون بـرگ  +  آگـار -به محیط کشت آب
تشتک پتري حاوي ایـن محـیط    5براي هر جدایه . یافت

کشت در نظر گرفته شد و به هر تشتک یک زیرکشت در 
هـا بـه    تشـتک . ابعاد یـک در یـک سـانتیمتر منتقـل شـد     

درجه سلسیوس مجهز بـه نـور    20-25انکوباتور با دماي 
NUV  ساعت روشنایی  12ساعت تاریکی و  12با تناوب

چنـد جدایـه    ،همچنین. روز انتقال یافتند 15-24به مدت 
 12سـاعت تـاریکی و    12ا تنـاوب  بتحت نور فلورسنت 

درجــه  25و دمــاي  15-24ســاعت روشــنایی بــه مــدت 
  . ندسلسیوس قرار گرفت

ابتدا مقداري آب مقطر براي تهیه سوسپانسیون اسپور، 
سترون داخل تشتک پتري روي پرگنه واجد اسپور ریخته 

یسلیوم با خراش دادن سطح پرگنه توسط شد و اسپور و م
اسکالپل جمع آوري گردیـد و بـه درون اسـتوانه مـدرج     

میلـی لیتـر آب مقطـر سـترون      50لیتري حاوي  میلی 100
در ادامه، دهانه ظرف با پارافیلم مسـدود و بـه   . ریخته شد

خوبی تکان داده شد تا سوسپانسـیون یکنواخـت بدسـت    
پانسیون از تـوري دو الیـه   پارافیلم را برداشته و سوس. آید

که روي یک ظرف ارلن تمیز قرار گرفته بـود عبـور داده   
یک تکه پارافیلم روي دهانه این ظـرف قـرار داده و   . شد

بخوبی تکان داده شد تا سوسپانسیون نهایی آمـاده گـردد   
)Pratt et al. 2006.(  

غلظت سوسپانسیون با کمک الم هموسـیتومتر تعیـین   
لیتـر   اسپور در میلی 5×105ن اسپورغلظت سوسپانسیو. شد

اسپورپاشی در مرحلـه   ).You et al. 2012(آب تهیه شد 
عمـل  . هـا انجـام گردیـد    چهار الی شش برگـی گیاهچـه  

لیتر سوسپانسـیون بـه    میلی 50. زنی سه بار تکرار شد مایه
ازاي سه تکرار هر جدایه در نظر گرفتـه شـد کـه داخـل     

داخل هر ظرف، . دندلیتري ریخته ش میلی 100ظرف ارلن 
اضافه شد و ظرف به آرامی تکان  20میکرولیتر توئین  10

ــد   ,Valjavec-Gratian et al. 1997(داده شــ

Nanayakkara & Uddin 2007 .(    تـوئین سـبب پخـش
 Lamari & Bernier(شود  بهتر سوسپانسیون اسپورها می

زنی به صورت اسپري و بـا کمـک آب    عمل مایه). 1989
  . ها صورت گرفت فشان روي گیاهچه

  نتایج
  ها هاي مورفولوژیکی جدایه ویژگی

ــق   ــن تحقی ــه   80در ای ــه از گون از  P. oryzaeجدای
از  P. griseaجدایـه از گونـه    30هـاي مختلـف و    میزبان

مورد بررسـی قـرار    (.Digitaria sp)انگشتی  میزبان علف
  . )1 جدول( گرفت

هـاي بـه   با بررسی خصوصیات مورفولوژیکی جدایـه 
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 به دست آمده از P. grisea گونه وهاي دیگر به دست آمده از برنج و میزبان Pyricularia oryzae هاي گونهمشخصات جدایه. 1جدول 

Digitaria sanguinalis 1392و  1391هاي از مناطق مختلف ایران در سال  
Table 1. Hosts and geographic origin of Pyricularia oryzae species collected from rice and other hosts and P. 
grisea species collected from Digitaria sp. during 2012–2013 in Iran 

 
Geographical origin Host No. 

isolates 
Species 

Amol, Rasht, Astara, Gorgan, 
Kordkuy, Gharakheil, Lahijan, Sari, 
Galugah, Tuskestan, Siahkal 

Rice, maize, muse, Echinochloa cruss-galli, 
Eleusine indica, Setaria viridis, Cynodon 
dactylon, Paspalum scrobiculatum 

80 Pyricularia 
oryzae 

Amol, Rasht, Astara, Gorgan, Chalus, 
Kordkuy 

Digitaria sp. 30 P. grisea 

  
ــان ــرنج )Zea mays(هــاي ذرت  دســت آمــده از میزب ، ب

)Oryza sativa(  گنـدیل ،)Eleusine indica(  سـوروف ،
)Echinochloa crus-galli(،  چسبک)Setaria viridis( ،

ــرغ  ــپالوم، )Cynodon dactylon(م  Paspalum( پاس

distichum ( و مـــوز)Musa acuminata( گونـــه،P. 

oryzae پرگنه قارچ روي محـیط کشـت   . شناسایی شدند

PDA کنیدیوفورها منفرد بـه  . باشد به رنگ خاکستري می
ــوه  ــگ قه ــن رن ــا    اي روش ــا تقریب ــول آنه  - 250و ط

زا  ســلول کنیــدي). B1 شــکل(باشــد  میکرومتــر مــی100
هـا گالبـی شـکل     کنیـدیوم . باشـد  دار مـی  زانویی و زائده

اي روشن، داراي دو دیواره عرضـی   وارونه، به رنگ قهوه
).C1شـکل  (باشند  میکرومتر می 16-25×  7-10 ابعاد و

  

  
  ).میکرومتر 10= مقیاس( کنیدیوم)C-D، کنیدیوفور )B، پرگنه )ZG1( :Aجدایه ( Pyricularia oryzae  -1شکل 

Fig. 1. Pyricularia oryzae (the isolate ZG1): A) colony, B) conodiophore, C-D) conidia (Bar= 10 µm).  
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 .یکیلوژنتیف زیمورد استفاده در آنال P. grisea و Pyricularia oryzae  يها هیجدا يها شماره رس و منبع. 2 جدول
Table 2. Source and accession numbers of Pyricularia oryzae and P. grisea isolates included in phylogenetic 
analysis. 
Species Isolate/Strain Source GenBank ITS GenBank 

MCM7 
Pyricularia oryzae Rr2 This study KP144441 - 
P. oryzae Zg1 This study KP144442 KP728839 
P. oryzae Pam1 This study KP144440 - 
P. oryzae Echino This study KP144439 - 
P. oryzae Seth This study KP144443 - 
P. oryzae PH0014  IRRIa KM484911 - 
P. oryzae GN0001 J.-L. Notteghema KM484903 - 
P. oryzae PH0079  J. M. Bonmanb KM484819 - 
P. oryzae BF0028 J.-L. Notteghema KM484886 - 
P. oryzae JP0028 H. Yaegashia KM484906 - 
P. oryzae PH0035 IRRIa KM484912 - 
P. oryzae CD0067 J.-L. Notteghem a KM484896 - 
P. oryzae M61 Zhang c - JF710399 
P. oryzae M61 Zhang c - JN993354 
P. oryzae M60 Zhang c - JF710398 
P. oryzae M25 Zhang c - JF710397 
P. grisea BR0029 B J.-L. Notteghem a KM484880 - 
P. grisea US0043 B. Valenta KM484885 - 
P. grisea CBS 128304 H.K. Sima KM484881 - 
P. grisea CR0024 C.K. Kima KM4848882 - 
P. grisea JP0034 Klaubaufa KM484883 - 
P. grisea PH0055 IRRIa KM484884 -- 
P. grisea Dch1 This study KP144438 KP728838 
P. grisea M82 Zhang c - JX134710 
P. grisea M83 Zhang c - JX134711 
Nakataea oryzae Ms This study KP144444 KP728840 
Nakataea oryzae N sig This study KP144445 - 
Nakataea oryzae CBS 202.47 Klaubaufa KM484860 - 
Nakataea oryzae ATCC 44754 Zhang c JF414838 - 
Nakataea oryzae M21 Zhang c - JF710382 
Nakataea oryzae M69 Zhang c - JX134712 
Nakataea oryzae M71 Zhang c - JX134713 
Magnaporthiopsis rhizophila M23 Zhang c JF414834 JF710383 
M. poae M47 Zhang c JF414836 JF710390 
Gaeumannomyces graminis var. tritici M55 Zhang c - JF710395 
Gaeumannomyces graminis GGG317 Salehd AY428782 - 
a Evolutionary Phytopathology, CBS-KNAW, Fungal Biodiversity Centre, Uppsalalaan 8, Utrecht, UT 3584 CT, the 
Netherlands. 
b Department of Biotechnology, University of Kashmir, Hazratbal, Srinagar, Sringar, Jammu and Kashmir 190006, 
India. 
c Department of Plant Biology and Pathology,Foran Hall 201, Rutgers University, 59 Dudly road, New Brunswick, NJ 
08901, USA 
d Plant Pathology, Kansas State University, 4024 Throckmorton Hall, Manhattan, KS 66506, USA 

  
ــه  ــه P. oryzaeازگون ــاي  جدای ــده از  ( ZG1ه ــدا ش ج
جدا شده ( RR2، )جدا شده از گلستان( SetH، )مازندران
بـه  ) جدا شـده از مازنـدران  (  EAو  PAM1، )از گیالن 

عنوان نماینده این گونه براي مطالعات فیلـوژنتیکی مـورد   
  ). 2 جدول(استفاده قرار گرفت 

بـه دسـت آمـده از     با بررسـی مورفولـوژیکی جدایـه   
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  ).میکرومتر 10= مقیاس( کنیدیوم) D-F، کنیدیوفور )Dch1 ( :A-Cجدایه( Pyricularia grisea -2شکل 

Fig. 2. Pyricularia grisea (the isolate Dch1): A-C) conodiophore, D-F) conidia (Bar= 10 µm).  
  

شناسـایی   P. griseaگونه  (.Digitaria sp)انگشتی  علف
بـه رنـگ    PDAپرگنه قارچ روي محـیط کشـت   . گردید

اي  کنیدیوفورها منفرد بـه رنـگ قهـوه   . باشد خاکستري می
باشـد   میکرومتـر مـی   70-175و طول آنهـا تقریبـا    روشن

ــکل( ــدیوم). A-C2 ش ــلول کنی ــده س ــویی و زائ دار  زا زان
اي  وارونه، به رنگ قهـوه   ها گالبی شکل کنیدیوم. باشد  می

 26 -31 ×6-8داراي دو دیواره عرضـی و ابعـاد   روشن، 
بـه   Dch1از جدایـه ). D-F 2شـکل  (باشـند   میکرومتر می

عنوان نماینده این گونه در مطالعات فیلـوژنتیکی اسـتفاده   
  ). 2جدول (گردید 

  هاي فیلوژنتیک  تجزیه و تحلیل

) هـا  فاصـله  +ها  نوکلئوتید(ها  تجزیه و تحلیل کل داده

ــد  ــوالی . انجــام شــد و اطالعــاتی حــذف نگردی طــول ت
 rDNAاز  ITS1-5.8S-ITS2 (ITS)نوکلئوتیــدي ناحیــه 

هـاي   یـابی شـده در جدایـه    توالی MCM7اي و ژن  هسته
جفـت بـاز    650-600و  564-531مختلف به ترتیب بین 

  درخت فیلـوژنتیکی ترسـیم شـده بـا روش    در . متغیر بود
Neighbor-Joining راساس توالی ناحیه بITS rDNA,  و

MCM7    هـاي   جدایـه . سه گروه اصـلی شناسـایی گردیـد
 .Pو  P. oryzaeهـاي   از گونه ITSیابی شده ناحیه  توالی

grisea ) درصـد در روش   99با اعتبارسنجیNeighbor-

Joining(   ــه ــل از ناحیـ ــرام حاصـ و  ،ITS، در کالدوگـ
از  MCM7 ناحیه ژنییابی شده  هاي توالی همچنین جدایه

 100بـا اعتبارسـنجی   ( P. griseaو  P. oryzae هاي گونه
، در کالدوگرام حاصـل از )Neighbor-Joiningدر روش 
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اعداد باالي هـر شـاخه   . تاکسون 26براي  )NJ  )neighbor-joiningروش  با ITSدرخت فیلوژنتیکی استنباط شده از ناحیه  -3شکل 

داده  نطول شاخه با تعداد تغییرات باز که به صورت مقیاس بـار نشـا  . دهد تکرار را نشان می 1000از ) bootstrap(مقدار اعتبارسنجی 
  . انتخاب شده است outgroupبه عنوان  Gaeumannomyces graminis AY428782گونه . باشد متناسب می. شده است

Fig. 3. A neighbor-joining tree inferred from the ITS1-5.8S-ITS2 rDNA sequences for 26 species. The numbers 
above the branches show the bootstrap values in 1000 replicates. The length of branches is proportional to the 
number of base changes, indicated by the scale bar. Gaeumannomyces graminis AY428782. 

  
گـروه مونوفیلتیـک را تشـکیل    یـک  ، MCM7ناحیه ژنی 

ناحیه ژنـی بـه   دو در این مونوفیلتیک این گروه . دهند می
بـا  ( P. oryzaeهـاي   جدایـه . شود دو زیر گروه تقسیم می

و  Neighbor-Joiningدرصــد در روش  83اعتبارســنجی 
هـاي اسـتاندارد    تشابه نوکلئوتیـدي بـا جدایـه    درصد 99

 درصـد در روش  97و با اعتبارسنجی  ITSبراساس ناحیه 
Neighbor-Joining  درصد تشـابه نوکلئوتیـدي بـا     99و

زیـر  ) MCM7هاي استاندارد براساس ناحیـه ژنـی    جدایه
بـا  ( P. griseaهـاي   جدایه. دهند گروه اول را تشکیل می

ــنجی  و  Neighbor-Joiningدر روش  94اعتبارســـــــ

هـاي اسـتاندارد    درصد تشابه نوکلئوتیـدي بـا جدایـه   100
ــه  ــاس ناحی ــنجی ITSبراس ــا اعتبارس  در روش 100؛ و ب

Neighbor-Joining  درصد تشـابه نوکلئوتیـدي بـا     99و
زیـر  ) MCM7هاي استاندارد براساس ناحیـه ژنـی    جدایه

دو گروه ). 4و  3 هاي شکل(دهد  گروه دوم را تشکیل می
هـاي   مشخص شده در درخت فیلوژنتیکی را گونـه یگر د

دهند که  تشکیل می Magnaporthe sensu latoمرتبط با 
گــروه دوم را گونــه (درصــد  99و  97بــا اعتبــار ســنجی 
Nakataea oryzae  و گروه سوم راMagnaporthiopsis 

rhizophila  به همراهM. poae (  در درخـت فیلـوژنتیکی
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اعداد باالي هـر  . تاکسون 15براي  )NJ  )neighbor-joiningبا روش MCM7 ژنی فیلوژنتیکی استنباط شده از ناحیهدرخت  -4شکل 

 نطول شاخه با تعداد تغییرات باز که به صورت مقیاس بار نشـا . دهد تکرار را نشان می 1000از ) bootstrap(شاخه مقدار اعتبارسنجی 
  . انتخاب شده است outgroupبه عنوان  Gaeumannomyces graminis JF710395گونه . باشد متناسب می. داده شده است

Fig. 4. A neighbor-joining tree inferred from the MCM7 sequences for 15 species. The numbers above the 
branches show the bootstrap values in 1000 replicates. The length of branches is proportional to the number of 
base changes, indicated by the scale bar. Gaeumannomyces graminis JF710395. 

  
  . اند مشخص شده

  زایی  زمون بیماريآ

بدسـت آمـده از    P. oryzae  هاي گونـه  از میان جدایه
هاي گیاهی ذرت، سوروف و چسـبک کـه جهـت     میزبان

اسـتفاده   بـرنج هـاي   زایـی روي بوتـه   انجام آزمون بیماري
  .زایی هیچ یک روي برنج اثبات نگردید شدند، بیماري
 بدسـت آمـده از میزبـان    P. oryzaeزایی گونه  بیماري
. هاي ذرت در شرایط گلخانه انجـام شـد   روي بوته ذرت

زنـی بصـورت    اولین عالئم بیماري سه روز پـس از مایـه  
. هاي کوچک و خاکستري در سطح برگ ظاهر شـدند  لکه

هـاي کشـیده و    پس از گذشت سه الـی چهـار روز، لکـه   

). B-D5 شـکل (دوکی شکل به آسانی قابل رویت بودنـد  
، تغییر خاصـی از نظـر   زنی با گذشت دو هفته بعد از مایه

هـا   برخی برگ. هاي ایجاد شده رخ نداد ابعاد و تعداد لکه
. در اثر شـدت آلـودگی کـامال پژمـرده و خشـک شـدند      

جدا شـده از روي   P. oryzaeزایی گونه  همچنین بیماري
در شرایط گلخانـه انجـام    چسبک هاي چسبک روي بوته

چهـار روز   P. oryzaeگونه توسط عالئم ایجاد شده . شد
هاي دوکی شکل، کشیده و  زنی به صورت لکه پس از مایه

هـاي تحـت    سفید رنگ با حاشیه تیره در سطح برگ بوته
با گذشت دو هفته بعـد  ). B-D6 شکل(تیمار ظاهر شدند 

زایی  همچنین بیماري. شوند تر می کشیده ها زنی لکه از مایه
  جــدا شــده از میزبــان ســوروف، روي P. oryzaeگونــه 
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 Pyricularia oryzae برگی ناشـی از گونـه   عالئم لکه -5شکل 

آوري شده در  برگی جمع هاي لکه نمونه) A: هاي ذرت روي بوته
زایـی در   آزمون بیمـاري هاي حاصل از  لکه) B-Dمزارع ذرت، 

  .گلخانهشرایط 
Fig. 5. Symptoms of leaf spot caused by Pyricularia 
oryzae on Zea mays: A) leaf spot symptoms on 
naturally infected maize in field. B-D) leaf spot 
symptoms on maize under greenhouse conditions. 

  
در شرایط گلخانـه انجـام شـد، عالئـم      سوروف هاي بوته

چهـار روز پـس از    P. oryzaeایجاد شـده توسـط گونـه   
هاي دوکی شکل، کشیده و سـفید   زنی به صورت لکه مایه

هاي تحـت تیمـار    رنگ با حاشیه تیره در سطح برگ بوته
 بـا گذشــت دو هفتـه بعــد از  ). B7 شــکل(ظـاهر شـدند   

عالئم ایجاد شـده روي  . تر گردیدند هاکشیده زنی، لکه مایه
هاي کشـیده، خاکسـتري در مرکـز و     ساقه به صورت لکه
عالئـم روي  . باشـد  اي کم رنـگ مـی   حاشیه به رنگ قهوه
 .)A7شکل ( باشد ساقه بسیار شدید می

هـاي   جدا شـده از میزبـان   P. oryzaeجدایه  6از میان 
ــه   ــپالوم ک ــدیل و پاس ــاهی گن ــون گی ــام آزم ــت انج   جه

  

  
 Pyricularia oryzae  برگی ناشی از گونـه  عالئم لکه -6شکل 

آوري  برگی جمع هاي لکه نمونه) A :چسبک برگ هاي گیاهروي 
تحـت  عالئم لکـه برگـی   ) B-Dشده از اطراف مزارع و باغات، 

  .شرایط گلخانه
Fig. 6. Symptoms of leaf spot caused by Pyricularia 
oryzae on Setria sp. : A) leaf spot symptoms on 
naturally infected in field and orchards. B-D) leaf 
spot symptoms on Setaria sp. under greenhouse 
conditions. 

  
زایـی هـیچ یـک روي     زایی استفاده شدند، بیماري بیماري

 . این دو گونه گیاهی و برنج مشاهده نگردید

  بحث 
 .Pهاي مرفولوژیکی مشخص شد که  براساس بررسی

grisea ترین گونه به  نزدیکP. oryzaeگونـه . باشـد  ، می  
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 oryzae Pyriculariaبرگی ناشـی از گونـه   عالئم لکه -7شکل 

) B، روي سـاقه سـوروف   عالئـم ) A: هاي سـوروف  روي بوته
  .در شرایط گلخانه ییزایماریب آزمونعالئم حاصل از آزمون 

Fig. 7. Symptoms of leaf spot by Pyricularia oryzae 
on Echinochloa crusgall: A) leaf spot symptoms on 
naturally infected on stem B) leaf spot symptoms on 
Echinochloa crusgall under greenhouse conditions. 

  
P. oryzae   ــدیوم ــاد کنی ــر اســاس ابع  16-25×  7-10ب

 ومیدیکن و وفوریدیکن ابعادبا  P. griseaاز گونه  کرومتریم
 .Pگونـه  . قابل تفکیـک اسـت   کرومتریم 26 -31 ×8-6

grisea اي معمــول روي گیــاه علــف انگشــتی     گونــه
(Digitaria sanguinalis)  ــیاري از اســت و از روي بس

گیاهان از جمله گندیل، مرغ و غیره جداسازي شده است 
)Ellis 1971 .(     اگرچــه در ابتــدا بــه دلیــل شــباهت

شناسی به عنوان عامل بالست برنج در نظر گرفتـه   ریخت
شناســی ایــن گونــه و  هــاي ریخــت ویژگــی. شــده اســت

 مطالعات براساس تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک نشان داد که
قارچ روي علف هرز علف انگشتی یـک گـروه مجـزا از    

 ،بنـابراین . هاي برنج و چندین میزبان دیگـر اسـت   جدایه

شناسی، فیلوژنی و میزبان از  این دو گونه به لحاظ ریخت
  ).Couch & Kohn 2002(یکدیگر قابل تفکیک هستند 

هـاي   کوچ و کوهن با استفاده از توالی نوکلئوتیدي ژن
قـارچ  توبولین و اکتین مشخص کردند، که کالمودولین، بتا

یـک گـروه مجـزا از     انگشتی بیمارگر روي علف هرز گل
. دهد چندین میزبان دیگر را تشکیل می هاي برنج و جدایه

انگشـتی و بـرنج    همچنین تالقی بـه دسـت آمـده از گـل    
در حالی کـه  . ناموفق بوده و به تولید آسک منجر نگردید

ــه  ــین جدای ــی ب ــاي مختلــف  تالق ــده از  ه ــه دســت آم ب
ــل ــد و    گ ــکوکارپ گردی ــد آس ــه تولی ــر ب ــتی منج انگش

همچنـین تالقـی   . زنـی بودنـد   آسکوسپورها قادر به جوانه
هـاي هـرز    هاي برنج و برخی از علف آمیزشی بین جدایه

آنهـا بـا توجـه بـه قـوانین      . آمیـز بـوده اسـت    نیز موفقیت
فقـط  ) P. griseaبا آنـامورف  ( M. griseaنامگذاري، نام 

حفـظ نمودنـد و    علـف انگشـتی  هـاي روي   ي جدایهبرا
هـاي هـرز مثـل     هاي روي برنج و بسیاري از علف جدایه

، )Lolium perenne(، چچـم  )Elusine indica(گنـدیل  
را به ) Setaria viridis( و چسبک ).Agrostis sp(ارواي 

ــه   ــوان گون ــامورف ( M. oryzeaعن ــا آن ) P. oryzae ب
. )Couch & Kohn 2002(نامگـذاري و معرفـی نمودنـد    

این دو گونه عالوه بر تفاوت فیلوژنتیکی با توجـه بـه دو   
ــیات      ــاظ خصوص ــه لح ــده، ب ــتفاده ش ــی اس ــه ژن ناحی
مورفولوژي از قبیل اندازه کنیدیوم و کنیدیوفور و میزبـان  

از روي  P. griseaگونـه  . باشـند  جدا شـده متفـاوت مـی   
ونه میزبان گیاهی علف انگشتی جدا شد در صورتی که گ

P. oryzae گیـاه بـرنج و   (هـا   از روي برنج و سایر میزبان
جداسـازي گردیـد   ) گیاهان هرز بـه غیـر علـف انگشـتی    

  ).4و  3هاي  شکل(
روي  P. oryzaeگونه  که نشان داد زایی بیماري آزمون
با توجه . باشد زا می هاي جدا شده به خوبی بیماري میزبان
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 .Pقـارچ   هـاي ذرت،  به آزمـون انجـام شـده روي بوتـه    

oryzae    براي بقا و تولید بیماري کامال وابسته بـه میزبـان
) رطوبت و دمـاي بـاال  (حساس و شرایط محیطی مناسب 

توسـعه ایـن قـارچ روي ذرت بـه دلیـل فـراهم       . باشد می
هاي  نبودن شرایط مناسب محیطی براي این قارچ در سال

اخیر بسیار محدود بوده است و در اغلـب منـاطق کشـت    
. شـود  کشور معمـوال ایـن بیمـارگر یافـت نمـی     ذرت در 
هـاي   با توجه بـه آزمـون بیمـاریزایی روي بوتـه    همچنین 

هـاي   برنج، ذرت، سوروف و چسبک، امکان وجـود فـرم  
باشـد و   هاي مختلف مـی  اختصاصی احتمالی براي میزبان

روي ارقـام   P. oryzae زایـی گونـه   باید آزمـون بیمـاري  
بـراي معرفـی فـرم    بیشتر برنج و گیاهـان هـرز مختلـف    

   .انجام پذیرد اختصاصی احتمالی
ــوژنی    ــوژي و فیل ــه مورفول ــا مطالع ــق حاضــر ب تحقی

 Pyriculariaنام  MCM7و  ITSبراساس نواحی ژنومی 

oryzae ذرت   میزبــان هــاي روي را بــراي جدایــه)Zea 

mays( بــرنج ،)Oryza sativa( گنــدیل ،)Eleusine 

indica( سوروف ،)Echinochloa crus-galli(،  چسـبک 
)Setaria viridis( ، مرغ)Cynodon dactylon( پاسپالوم ،
)Paspalum distichum (  و مـوز)Musa acuminata(  و

علــف هــاي روي  را فقــط بــراي جدایــه P. griseaنــام 
را بـراي   Magnaportheنـام اکنـون  . کند تایید می انگشتی

ــپ   ــه تی ــی  M. salviniiگون ــتفاده م ــام  اس ــود و ن  ش

Pyricularia  ــه ــراي دو گون  P. griseaو  P. oryzaeب
اسـتفاده   Magnaportheبراساس تقدم نسبت بـه جـنس   

الزم به ذکر است کـه بـا توجـه بـه قـدمت نـام       . شود می
Nakataea  نسبت بهMagnaporthe    براي گونـه قـارچی

M. salvinii  از نامNakataea شود  استفاده می)Murata 

et al. 2014, Luo & Zhang 2013 .(   در ایـن تحقیـق
ــان ــاي ذرت  میزب ــدیل )Zea mays(ه  Eleusine(، گن

indica( ــرغ ــپالوم )Cynodon dactylon(، مــ ، پاســ
)Paspalum scrobiculatum ( ــوز  Musa(و مـــ

acuminata (گردند براي اولین بار از ایران گزارش می.  

  سپاسگزاري
هزینه انجام این تحقیق از محـل اعتبـار طـرح شـماره     

بدین وسیله از معاونت . امین شده استت 29/6/7110022
محترم پژوهشی دانشگاه تهـران بـه خـاطر فـراهم آوردن     
اعتبارات مالی این تحقیق کمال تشکر و قدردانی به عمل 
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