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 چکیده
 بیماريتوسعه بر روي شرایط مزارع تولید تجاري در زمینه تاثیر در مقیاس منطقه اي این مطالعه با هدف کسب اطالعات       

انجام در مزرعه لوبیا به جهت تدوین توصیه هاي علمی و فنی الزم و تصحیح عملیات مدیریت زراعی پژمردگی فوزاریومی 
 Fusarium آلودگی بوته لوبیا به قارچه و مزرعه لوبیاي مورد بررسی قابل مشاهده بود 35بیماري در کلیه عالیم . گرفت

oxysporum در ، حمله آفت مگس لوبیا به ریشه در تحقیق حاضر طبق نتایج بدست آمده. در تمامی مزارع به تایید رسید
کاشت  نیزپس از کاشت بذر و  مزرعه در اوایل فصل زراعی بدلیل عدم آبیاري اعمال تنش رطوبتی ،لوبیامرحله گیاهچگی 

ضدعفونی و  برروي ریشه وجود گره ریزوبیومیدرحالیکه . ندشدبیماري  فاکتورهايباعث افزایش  مکانیزه بذر و غیردستی 
نقشی در این پاتوسیستم توسط قارچکش هیچ ضدعفونی بذر  .شد باعث کاهش معنی دار بیماريقارچکش  خاك مزرعه بکمک

  . از خود نشان نداد
 

  .فوزاریوم، زرديلوبیا، اپیدمی، : کلمات کلیدي
  

  مقدمه
امل اصلی بیماري کمپلکس پوسیدگی وع یکی از بعنوان Fusarium oxysporum قارچ 1386سال زراعی در مطالعات       

. شناخته شد لوبیا در کشور و رتبه سوم تولید محصول با رتبه ششم سطح زیر کشتاستان زنجان  انلوبیاکار زارعریشه در م
اگرچه این قارچ عامل بیماري پژمردگی فوزاریومی گیاه لوبیا بوده و عالئم آن بصورت زردي و پژمردگی و درنهایت مرگ گیاه 

 .F در بافت هاي آوندي گیاه هم در قسمت هوایی و هم در ریشه قهوه اي مشخص می شود، بدلیل ایجاد تغییر رنگ
oxysporum در ).1(در منابع مطرح شده است ایجاد خسارت به محصول بالطبع و  بعنوان یکی از اجزاي پوسیدگی ریشه 

نیمه دوم اردیبهشت ماه تا اواخر شهریور ( با متغییرهاي عملکردي طی فصل زراعی پژمردگی فوزاریومیبررسی تعامل بیماري 
پایین تري از نظر تولید  درمقایسه با مزارع سالم مزارع آلوده به بیماري ،منطقهمزرعه تجاري لوبیاي  13در  1386سال  )ماه

باالي  pH کاشت زودهنگام مزرعه، مشخص شد که منطقه ايدر یک بررسی  همچنین. غالف و دانه در بوته داشتندتعداد 
با توسعه بیماري ) نتیمتري سطح خاكسا 22تا ( با کاشت بذر در عمق زیادهمراه خاك، درصد الي باالتر در بافت خاك مزارع 

و نوع گیاه زراعی کشت شده ) قرمز، چیتی و سفید(نوع لوبیا  کش،علفمصرف درحالیکه  فوق الذکر ارتباط مستقیم نشان دادند،
این یافته ها به نوبه خود نشان دهنده اهمیت فاکتورهاي  .بروي فاکتورهاي بیماري تاثیري نداشتند در سال قبل از لوبیا

سایر تکمیل اطالعات در زمینه تاثیر  به نوعی نیازمندکه است  منطقه رعادر گسترش بیماري در سطح مز زراعی حیطی وم
تلفیقی مدیریت  برنامه جامعی برايتدوین د تا در شاببروز یا وقوع بیماري می احتمال بر روي  اگرواکوسیستمخصوصیات 

گره هاي ریزوبیومی روي ریشه  تاثیرسعی شد تا  1387در سال  تحقیقامه اددر  اساس نهمی بر .دبه کار گرفته شون بیماري
لوبیا تحت  و نحوه کاشت بذر ،خاك مزرعهبذر و  گیاه، تنش آبی ابتداي فصل، مگس لوبیا، مصرف قارچکش جهت ضدعفونی

  .دبررسی گردمنطقه  مزارع لوبیايشیوع این بیماري مهم در  ررويشرایط محیطی استان زنجان ب
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  هااد و روشمو

با انتخاب تصادفی در سطح منطقه  مزرعه 35 تعداداز  1387 سالدر  )شهریور -اردیبهشت ماه(فصل زراعی  در طول     
، )مردادماه سطاوا( ، مرحله گلدهی)اوایل تیرماه( مرحله گیاهچه: زنجان در سه نوبت زیر بازدید بعمل آمدلوبیاکاري استان 

ظاهري عالئم بوته لوبیا با  6-12در هر بازدید تعداد  .)شهریورماه اواسط( فیزیولوژیک مرحله سفت شدن بذر و رسیدگی
 قارچ عاملجهت تعیین وجود یا عدم وجود جمع آوري شده و ) تکرار 3(نقطه مزرعه  3 از يو کم رشد ي، زردگیپژمرد

به آزمایشگاه ) بافت آوندي گیاه بویژه ریشه درقهوه اي ایجاد تغییر رنگ  با عالئم مشخصه( لوبیای فوزاریومدگی ژمرپبیماري 
پس از ضدعفونی سطحی ریشه و طوقه گیاهان داراي عالئم فوق و کشت قطعاتی از بافت ریشه برروي محیط . انتقال یافت

جهت جلوگیري از آلودگی هاي (حاوي آنتی بیوتیک کلرامفنیکل ) دکستروز آگار-سیب زمینی(کشت عمومی قارچ ها 
ازآنجائیکه ارزیابی این بیماري تنها با استناد به . درصد فراوانی قارچ موردنظر براي هر مزرعه محاسبه و ثبت شد، )باکتریایی

که بصورت درصد فراوانی قارچ تعیین  F. oxysporumقارچ آلودگی بافت ریشه و طوقه لوبیا به  یزانعالئم غیرممکن است، م
شاخص بیماري براي هریک : بیماري عبارت بودند از فاکتورهاياین تحقیق در . شد بعنوان شاخص بیماري مدنظر قرار گرفت

 Area، )ضریب رگرسیون شاخص بیماري در واحد زمان نمونه برداري(شیب خط شاخص بیماري از مراحل نمونه برداري، 
Under Disease Progress Curve )AUDPC ( در اولین ه بعالو. متوسط شاخص بیماري براي سه مرحله نمونه برداريو

نحوه کاشت بذر بصورت قبل از کاشت، و خاك مزرعه  بازدید اطالعات کلی درمورد بکارگیري قارچکش در ضدعفونی بذر
زنجان اعتقاد دارند که عدم در استان لوبیاکاران . بدست آمد از لوبیاکاری و اعمال تنش رطوبتیا دستی، ) با ردیف کار(مکانیزه 

نقش بسیار مهمی در کاهش علف هرز و همچنین توسعه بهتر سیستم ریشه در عمق خاك  آبیاري مزرعه پس از کاشت بذر
هفته به تعویق  3-6برهمین اساس آبیاري پس از کاشت بذر را بمت  .براي دسترسی به منابع رطوبت در نبود آب آبیاري دارد

تعدادي بوته لوبیا گره ریزوبیومی،  هاي مگس لوبیا ودرمورد فاکتور .رگ هاي گیاهچه لوبیا کامال تیره گرددمی اندازند تا رنگ ب
گره هاي صورتی رنگ محل (به آرامی از خاك بیرون کشیده شده و ریشه گیاهان از نظر وجود یا عدم وجود گره ریزوبیومی 

در تجزیه  .یجاد شده توسط الرو آفت فوق مورد بررسی قرار گرفتندو نیز سوراخ هاي کوچک ا) استقرار باکتري همزیست ریشه
عدم برابري تعداد داده موجود در سطوح مختلف (داده ها  نامتوازنبه علت ساختار  بدست آمده و تحلیل آماري نتایج

 Restricted ریقاز ط سطوح فاکتورهابیماري در بین مراحل نمونه برداري و  هاي فاکتور مقایسه، )مورد نظر يفاکتورها
maximum likelihood  و آزمونWald با استفاده از نرم افزارGenStat version 6.1  صورت گرفت.  

  
  و بحث نتایج
مزارع لوبیاي  کلیهدر  پژمردگی فوزاریومی لوبیاعالیم  از گیاهچگی تا رسیدگی فیزیولوژیک در طول مراحل نمونه برداري       

در . در اکثر نمونه هاي بوته آلوده مزارع مورد تایید قرار گرفت F. oxysporumه و وجود قارچ دمورد بررسی قابل مشاهده بو
ضدعفونی بذر و  بیماري در شرایط مختلف مزرعه لوبیا دررابطه با فاکتورهاي مورد بررسیمقادیر میانگین براي این تحقیق 
ارائه شده  1در جدول و اعمال تنش رطوبتی ریزوبیومی، خسارت مگس لوبیا، گره ، کاشت مکانیزه یا دستی بذر ،خاك مزرعه

در مرحله گیاهچه طبق نتایج بدست آمده، حمله آفت مگس لوبیا به ریشه لوبیا باعث افزایش معنی دار شاخص بیماري . است
مکانیزه با اعمال تنش رطوبتی در اوایل فصل زراعی و در کاشت دستی نسبت به کاشت  شاخص بیماري در مرحله گلدهی. شد

وجود گره ریزوبیومی و عدم اعمال تنش رطوبتی باعث کاهش معنی دار بیماري در مرحله  .بذر افزایش معنی دار نشان داد
تنها با اعمال تنش رطوبتی  AUDPCو  از بین شرایط مختلف مزرعه، متوسط شاخص بیماري .رسیدن فیزیولوژیک گردید

درصورت وجود گره بیماري در واحد زمان  یا افزایش تی سرعت کاهشیا بعبارشیب خط شاخص بیماري  .افزایش یافت
 .ریزوبیومی و عدم اعمال تنش رطوبتی بیشتر بود
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یافته هاي این تحقیق امکان درك بهتري از تعامل اگرواکوسیستم با پژمردگی فوزاریومی لوبیا در مقیاس منطقه اي را براي ما 

توسط ریشه لوبیا و عدم اعمال تنش رطوبتی توسط لوبیاکار در محدود  زوبیومیتاثیر مطلوب تولید گره ری. مهیا می سازد
ریزوکتونیایی موید نتایج بدست آمده قبلی درمورد پوسیدگی هاي فوزاریومی و  پژمردگی فوزاریومیساختن آلودگی مزارع به 

خاك و فراهم  ریزوبیوماکتري هاي که بیانگر امکان کنترل هر سه بیماري با تقویت جمعیت ب )4 ,3 ,2(لوبیا است  ریشه
. ساختن شرایط مناسب برقراري رابطه همزیستی و همچنین لزوم آبیاري بموقع و مناسب مزارع در ابتداي فصل زراعی است

مرحله (اوایل فصل زراعی بیماري مورد بررسی باستثناي شاخص بیماري در تاثیر قابل توجه تنش رطوبتی بر کلیه فاکتورهاي 
 70، 50کاهش . را در توصیه هاي مدیریتی براي کنترل بیماري مرکب پوسیدگی ریشه لوبیا بایستی درنظر گرفت )گیاهچگی

مکانیزاسیون کاشت لوبیا، مصرف قارچکش مناسب جهت ضدعفونی خاك و بترتیب درصدي بیماري در مزرعه بدنبال  27و 
  . لفیقی بیماري نبایستی نادیده گرفتکنترل آفت مگس لوبیا را نیز در طراحی برنامه کارآمد مدیریت ت

  
  زنجان کارانمزارع لوبیاتحت تاثیر شرایط ی ریشه فوزاریومی ژمردگبیماري پفاکتورهاي . 1جدول 

حوه کاشتن تنش رطوبتی مگس لوبیا فاکتور  ضدعفونی بذر ضدعفونی خاك گره ریزوبیومی 
دعدم وجو وجود دستی مکانیزه عدم اعمال اعمال عدم وجود وجود   عدم اعمال اعمال عدم اعمال اعمال 

)مرحله گیاهچه(شاخص بیماري   41* 30 38 34 35 36 38 32 46 26 35 37 
)مرحله گلدهی(شاخص بیماري   15 11 18 8 9 18 12 12 6 20 16 10 
)مرحله رسیدن(شاخص بیماري   1 8 10 0 5 4 1 8 7 2 0 16 

- 1 شیب خط شاخص بیماري  7/0 -  7/0-  1-  9/0 -  9/0 -  1-  7/0-  1 -  7/0 -  1 -  6/0-  
 18 10 12 16 14 14 16 13 9 19 12 16 متوسط شاخص بیماري
AUDPC** 29 22 35 16 21 29 25 25 26 24 19 31 

 .معنی دار هستند% 5میانگین هاي با فونت سیاه در سطح احتمال  *
AUDPC **  =Area Under Disease Progress Curve 
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