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 چکیده

تولید محصول سومین عامل مهم ایجاد خسارت به عامل بیماري پوسیدگی زغالی ریشه  Macrophomina phaseolina قارچ
بر روي شرایط مزارع تولید تجاري در زمینه تاثیر  یاطالعاتتحقیق سعی شد این در . در مزارع لوبیاکاران استان زنجان است

 ح عملیات زراعیاصال جهتتوصیه هاي علمی و فنی الزم  جمع آوري شده تا کاري استانلوبیا سطح منطقهدر  بیماريتوسعه 
فاکتورهاي  علیرغم عدم تاثیر. دمشاهده شلوبیاي مورد بررسی  مزرعه 35از کل  مزرعه 34بیماري در عالیم . تهیه گردد رایج

در مقایسه ت کم و زیاد درجادر بر روي ریشه گره ریزوبیومی  وجود ،روي شاخص بیماري در مرحله گیاهچگیبر  مطالعهمورد 
ضدعفونی بذر و خاك مزرعه . باعث کاهش شاخص بیماري در مراحل گلدهی و رسیدن فیزیولوژیک گردیدبا فقدان گره ریشه 

بیا و نحوه فاکتورهاي اعمال تنش رطوبتی، مگس لو. درا کاهش داقارچکش شاخص بیماري در مرحله رسیدن فیزیولوژیک  با
متغیر تراکم علف هرز، درصد مواد آلی خاك همبستگی نزدیکی با  برخالف. شتندهیچ نقشی در این پاتوسیستم ندا کاشت بذر

  . متغیر بیماري در مرحله گلدهی نشان داد
 

  .ریشهلوبیا، ، پوسیدگی زغالی، اپیدمی: کلمات کلیدي
  

  مقدمه
 بعنوانعامل بیماري پوسیدگی زغالی ریشه لوبیا  Macrophomina phaseolina قارچدر استان زنجان  1386سال زراعی در 

 استان شناخته شد انلوبیاکار زارعدر ممحصول تولید و خسارت به بیماري کمپلکس پوسیدگی ریشه  مهم ایجادعامل  سومین
خاك، ضعف و مرگ گیاه قبل از خسارت توسط این عامل بیماریزا برروي لوبیا شامل مرگ گیاهچه قبل یا بعد از خروج از . )2(

در بذر و  این قارچو قدرت بقاي طوالنی مدت  دامنه میزبانی بسیار وسیع الطیفبدلیل  ).1( رسیدن فیزیولوژیک می باشد
و ضدعفونی خاك با قارچکش جوابگوي کاهش بیماري در  رعایت تناوب زراعییافتن ارقام مقاوم، خاك، روش هایی چون 

مطالعات  براساس .ت موثر در این زمینه نیازمند تهیه برنامه کنترل تلفیقی علیه بیماري فوق الذکر استمزرعه نبوده و مدیری
در تالش براي یافتن عوامل . بوداز مزرعه اي به مزرعه دیگر متغییر  بیماري پوسیدگی زغالی ریشه لوبیامیزان انجام گرفته 

، خاك مزرعهو درصد باالي شن در بافت قلیایی  pH مشخص شد که ح بیماريوسط درایجاد کننده این تغییرات معنی دار 
ند داشتافزایش میزان بیماري  تاثیر معنی داري درکاشت زودهنگام و عمیق بذر لوبیا، و عدم کنترل علف هاي هرز با علفکش 

 منجر به بیمارياین به  مزارع آلودهآلودگی  نشان داد مزرعه تجاري لوبیاي منطقه 13در  1386سال  مطالعات دیگري در). 3(
در  شرایط مزارع لوبیاکاران منطقهاین یافته ها به نوبه خود نشان دهنده اهمیت . شد در بوتهکمتري غالف و دانه تعداد تولید 

 متغیرهايسایر  از اثراتاطالعات  کسب نیاز اساسی بهکه است  و درنهایت خسارت به محصول گسترش بیماريشیوع و 
مورد استفاده  تلفیقی بیماريمدیریت  برنامه جامع هیهتد تا در شاببیماري می شدید و اپیدمیک بر وقوع  اکولوژیکی-زراعی

گره تنش آبی ابتداي فصل، تراکم علف هرز،  اتاثرسعی شد تا  1387در سال  بررسی هاادامه در  بنابراین .دقرار گیر
 و نحوه کاشت بذرمواد آلی خاك،  ،خاك مزرعهذر و ب مگس لوبیا، مصرف قارچکش جهت ضدعفونی، ریزوبیومی روي ریشه

  .دشو مطالعهاستان زنجان  مزارع لوبیاي یاگرواکولوژیکتحت شرایط این بیماري خسارتزا  شدتبرروي لوبیا 
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  هامواد و روش

ب تصادفی در با انتخا مزرعه 35 تعدادمجموع از  1387 زراعی سال ماهشهریور تا پایان اردیبهشت ماهاز فصل زراعی  در طول
، مرحله )اوایل تیرماه( مرحله گیاهچه: زنجان در سه نوبت زیر بازدید بعمل آمداستان واقع در لوبیاکاري  اصلی طقاسطح من
تعداد  مزرعه اي در هر بازدید .)شهریورماه اواسط( ، مرحله سفت شدن بذر و رسیدگی فیزیولوژیک)مردادماه سطاوا( گلدهی

بتدریج تغییر رنگ قرمز و سپس  عالئمهمچنین و  گیاه در قسمت هاي هوایی يو کم رشد ضعفم عالئبوته لوبیا با  12-6
نمونه هاي بوته  .جمع آوري شدنقطه مزرعه  3 از بافت آلوده ریشهسطح بعلت ظهور میکرواسکلروت هاي قارچ در  رنگسیاه
پس از ضدعفونی سطحی ریشه و طوقه . ال یافتبه آزمایشگاه انتق M. phaseolina قارچوجود  اییدجهت تبدست آمده  آلوده

برروي محیط کشت از حدفاصل قسمت هاي داراي عالئم بیماري و قسمت سالم ی از بافت ریشه کوچک قطعات آلوده،گیاهان 
 .کشت گردید )آلودگی باکتریایی جهت حذف(حاوي آنتی بیوتیک کلرامفنیکل ) دکستروز آگار-سیب زمینی(عمومی قارچ ها 

شایان ذکر است که . ثبت شد در هر بازدید براي هر مزرعه عامل بیماريقارچ درصد فراوانی شد پرگنه هاي قارچ، پس از ر
 انجام گرفته بود 1386در بررسی هاي قبلی در سال  M. phaseolina اثبات بیماریزایی تعداد مشخصی از جدایه هاي قارچ

بیماري برروي بوته عالئم  مشاهدات عینی راساساین بیماري تنها ب دقیق و صحیح ارزیابیطرفی بدلیل عدم امکان  از. )2(
آلودگی بافت ریشه  درصد فراوانی جداسازي قارچ موردنظر از نمونه هاي جمع آوري شده از مزارع منطقه بعنوان شاخص، لوبیا
بوته هاي  بصورت شمارش هرز تراکم علف تعیین. قرار گرفت و در تجزیه و تحلیل ها مورد استفادهشد  عامل بیماري تلقیبه 

گره ریزوبیومی،  هاي مگس لوبیا ودرمورد فاکتور .بازدید انجام گرفت/تکرار در هر مزرعه 3با  m2 25/0علف هرز در کادر در 
گره هاي صورتی (گره ریزوبیومی  وضعیت تولیدتعدادي بوته لوبیا به آرامی از خاك بیرون کشیده شده و ریشه گیاهان از نظر 

مقیاس زیر در ارزیابی فاکتور گره  .مورد بررسی قرار گرفتندخسارت مگس لوبیا و ) رنگ محل استقرار باکتري همزیست ریشه
گره با قطر کمتر از یک میلیمتر، تولید باالي گره  1-3، حالت کم با وجود )صفر(عدم تولید گره : ریزوبیومی ریشه استفاده شد

چند جهت تعیین مواد آلی موجود در خاك مزرعه، در اولین بازدید . )4( گره با قطر بیش از یک میلیمتر 4درحالت بیشتر از 
بعالوه در اولین بازدید فاکتورهاي . از هر مزرعه جمع آوري شده و به آزمایشگاه خاك و آب مرکز منتقل شدنمونه خاك 

یا دستی، و اعمال تنش ) با ردیف کار(ت بذر بصورت مکانیزه استفاده از قارچکش در ضدعفونی بذر و خاك مزرعه، نحوه کاش
از طریق پرسش از ) هفته با هدف کاهش علف هرز و توسعه ریشه 3-6عدم آبیاري مزرعه پس از کاشت بذر بمدت (رطوبتی 

، )مورد نظر يتورهاعدم برابري تعداد داده موجود در سطوح مختلف فاک(داده ها  نامتوازنساختار  دلیلب. لوبیاکاران تعیین شد
و  Restricted maximum likelihood از طریق سطوح فاکتورهابیماري در بین مراحل نمونه برداري و  هاي فاکتور مقایسه
تراکم علف غیروابسته هاي همبستگی بین متغیر .صورت گرفت  GenStat version 6.1با استفاده از نرم افزار Waldآزمون 
 Simple linear regressionاز طریق  نیز غیر وابسته شاخص بیماري در هر مرحله نمونه برداريمت بامواد آلی خاك هرز و 

  .مورد آزمون قرار گرفت
  

  و بحث نتایج
از  در طول مراحل نمونه برداريمزرعه لوبیاي مورد بررسی  35مزرعه از مجموع  34در پوسیدگی زغالی ریشه لوبیا عالیم 

در نمونه هاي بوته آلوده  M. phaseolina قارچوجود در آزمایشگاه ه و قابل مشاهده بود گیاهچگی تا رسیدگی فیزیولوژیک
 شاملمزرعه لوبیا  اوتشرایط متفسه مرحله رشدي مختلف تحت بیماري در فاکتورهاي  هاي میانگین. رسیدتایید  بهمزارع 

در جدول ضدعفونی بذر و خاك مزرعه وبیومی، گره ریزکاشت مکانیزه یا دستی بذر، خسارت مگس لوبیا، اعمال تنش رطوبتی، 
هیچیک از فاکتورهاي مورد بررسی روي شاخص بیماري در مرحله گیاهچگی ، مطابق با نتایج تحقیق حاضر. ارائه شده است 1

حل اشاخص بیماري در مرباعث کاهش معنی دار وجود گره ریزوبیومی در هر دو حالت کم و زیاد درحالیکه . تاثیري نداشتند
ي و معنی دار بکارگیري قارچکش در ضدعفونی بذر و خاك مزرعه با کاهش قابل توجه .گردید و رسیدن فیزیولوژیک لدهیگ

 فاکتورهاي اعمال تنش رطوبتی، حمله مگس لوبیا به ریشه و  .همراه بوددر مرحله رسیدن فیزیولوژیک در شاخص بیماري 
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اگرچه بین متغیر تراکم علف هرز و شاخص بیماري در هر سه . تندنحوه کاشت بذر هیچ تاثیري برروي شاخص بیماري نداش

همبستگی معنی دار در مرحله گلدهی بیماري متغیر مرحله نمونه برداري ارتباطی وجود نداشت، درصد مواد آلی خاك با 
  ). > P 05/0، 37/0= ضریب رگرسیون (نشان داد 

نقش مهمی در محدود ساختن اپیدمی  در ضدعفونی بذر و خاك مزرعه استفاده از قارچکشیافته هاي این تحقیق با استناد به 
در مقیاس منطقه اي  و پیش از برداشت) مرحله رسیدن فیزیولوژیک(اواخر فصل زراعی در پوسیدگی زغالی ریشه لوبیا  هاي

 زمینه در یافته هاي قبلی با M. phaseolina قارچآلودگی مزارع به  کاهشدر  گره ریزوبیومی فاکتورتاثیر مطلوب . ایفا کردند
 ریزوکتونیایی ریشهپوسیدگی هاي فوزاریومی و عوامل  توسطکاستن از آلودگی هاي مزارع لوبیا در ریزوبیومی  اثرات وجود گره

شناسایی باکتریهاي ریزوبیومی و ارزیابی عوامل موثر بر ادامه مطالعات درجهت برهمین اساس  .)4 ,5( کامال مطابقت دارد
زراعی استان زنجان میتواند راهگشاي برنامه ریزي مبارزه -در شرایط محیطی خاك ن میکروارگانیسم هاي مفیدجمعیت ای

   .لوبیا باشد علیه بیماري پوسیدگی زغالی ریشهبیولوژیکی در قالب مدیریت تلفیقی 
  

  زنجانان است در مزارع لوبیااگرواکولوژیکی تحت شرایط ی ریشه زغالی دگوسیبیماري پ وضعیت. 1جدول 
حوه کاشتن تنش رطوبتی مگس لوبیا فاکتور  ضدعفونی بذر ضدعفونی خاك گره ریزوبیومی 

 عدم اعمال اعمال عدم اعمال اعمال صفر کم زیاد دستی مکانیزه عدم اعمال اعمال عدم وجود وجود 
)مرحله گیاهچه(شاخص بیماري   0* 7 4 0 5 0 3 3 3 0 6 0 7 
)مرحله گلدهی(شاخص بیماري   14 26 16 24 18 21 14 14 32 10 30 26 14 
)مرحله رسیدن(شاخص بیماري   10 23 18 15 19 14 18 1 31 2 31 0 35 

 .معنی دار هستند% 5میانگین هاي با فونت سیاه در سطح احتمال  *
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