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  هکیدچ
و عملکرد لوبیا  پوسیدگی ریشهمرکب بیماري طول دوره تناوب زراعی با دیگر محصوالت برروي اثرات  87 زراعی طی سال

و همچنین  فاکتور طول دوره تناوب زراعی بر روي شاخص هر چهار بیماري. مزرعه لوبیاکار در منطقه مطالعه شد 35در 
عدم (هاي صفر  در تناوب ریشه ریزوکتونیاییو  پوسیدگی فوزاریومی هاي بیماريشاخص . عملکردي تاثیر داشتفاکتورهاي 

در مزارع با  بیماري شاخص ،پوسیدگی زغالی ریشه در مورد. بود یک ساله یا طوالنی ترهاي  تناوب باالتر از) رعایت تناوب
با  انتظار شاخص پژمردگی فوزاریومی ریشهبرخالف . وب کمتر بودتناوب سه ساله یا طوالنی تر نسبت به مزارع بدون تنا

در مرحله رسیدگی . طوالنی تر شدن دوره تناوب از دوسال به باال درمقایسه با تناوب صفر یا یکساله افزایش نشان داد
 .تر بودیشب ه سال به باالسه ساله یا سهاي  فیزیولوژیکی تعداد غالف و دانه تولیدي در بوته لوبیا بطور معنی داري در تناوب

کنترل قابل توجه و معنی دار می تواند  یا بیشتر سال سهتناوبهاي بطول براساس نتایج توصیه می شود که بکارگیري 
  .پوسیدگی ریشه لوبیا و افزایش عملکرد در شرایط استان زنجان را بدنبال داشته باشد مرکببیماري 

  
  وسیدگیپلوبیا، تناوب، عملکرد، : کلمات کلیدي

  
  مقدمه

پوسیدگی فوزاریومی ریشه بعنوان مشکل عمده کشت لوبیا در بسیاري از کشورهاي تولید کننده این محصول در دنیا از 
عامل ) Fusarium solani f. sp. phaseoli )1 قارچ 1386در سال زراعی زنجان در استان . جمله ایران محسوب می شود

تولید و خسارت به بیماري کمپلکس پوسیدگی ریشه  ایجادعامل  ینمهمتر بعنوانا ی ریشه لوبیفوزاریومبیماري پوسیدگی 
، و Rhizoctonia solani ،Macrophomina phaseolinaو قارچهاي  در مزارع لوبیاکاران استان شناخته شد محصول

Fusarium oxysporum  مطالعه دامنه . )2(بترتیب درجه اهمیت و پراکنش در سطح مزارع پس از آن قرار گرفتند
 8نشان داد این فرم مخصوص قادر به ایجاد آلودگی در گندم نبود، درحالیکه کلیه در گلخانه میزبانی این عامل بیماریزا 

را با درجات ) اسپرس، باقال، عدس، لوبیا سفید، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخود، یونجه(میزبان دیگر متعلق به خانواده حبوبات 
در یک مطالعه منطقه اي پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا در مزارع با کشت سال قبل ذرت . )1( ختمتفاوتی آلوده سا

این یافته ها بیانگر اهمیت ). 3(پس از جو، لوبیا، گوجه فرنگی یا گندم کمتر بود  ي کشت شدهنسبت به مزارع لوبیا
بنابراین در ادامه . پوسیدگی ریشه لوبیا استبکارگیري فاکتور تناوب زراعی در برنامه مدیریت تلفیقی بیماري مرکب 

 تحقیقات سوال دیگري دررابطه با تاثیر طول دوره تناوب لوبیا با سایر محصوالت متداول منطقه بر توسعه بیماري و عملکرد 
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ی مطرح می شود که هدف اصلی مطالعه حاضر را تشکیل ممزارع لوبیاي استان زنجان  یاگرواکولوژیکتحت شرایط محصول 

  . دهد
  

  هامواد و روش
جهت  زنجانلوبیاکاري استان  اصلی طقاتصادفی در سطح من بصورت همزرع 35 تعداد 1387 سالفصل زراعی  در طول

هر مزرعه تعداد  از ،شهریورماه نیمه اول ،مرحله سفت شدن بذر و رسیدگی فیزیولوژیکدر  .شدند انتخاباجراي این مطالعه 
ترك  عالئمهرگونه گیاه و همچنین  یدر قسمت هاي هوای، پژمردگی و زردي يو کم رشد ضعفعالئم بوته لوبیا با  12-6

 3 ازیا وجود شانکر با حاشیه قهوه اي تیره  سیاهرنگ در بافت ریشه ، قهوه اي ورمزقتغییر رنگ پوست ریشه، خشک هاي 
 .F. solani، R. solani ،M هاي ارچوجود ق اییدجهت ت از مزراعنمونه هاي بوته آلوده . جمع آوري شدنقطه مزرعه 
phaseolina و ،F. oxysporum پس از ضدعفونی سطحی ریشه و طوقه گیاهان آلوده، قطعات . به آزمایشگاه انتقال یافت

کوچکی از بافت ریشه از حدفاصل قسمت هاي داراي عالئم بیماري و قسمت سالم برروي محیط کشت عمومی قارچ ها 
پس از رشد . کشت گردید )جهت حذف آلودگی باکتریایی(حاوي آنتی بیوتیک کلرامفنیکل ) اردکستروز آگ-سیب زمینی(

شایان ذکر است که . براي هر مزرعه ثبت شد بطور جداگانه عامل بیماري قارچهر ، درصد فراوانی یپرگنه هاي قارچ
فوق  هاي قارچد مشخصی از جدایه هاي بیماریزایی تعداشناسایی قارچ ها با استفاده از کلیدهاي مربوطه انجام گرفته و 

مرکب  ارزیابی بیماري دقت کافی دربدلیل عدم ). 2(بود  به اثبات رسیده 1386در بررسی هاي قبلی در سال الذکر 
، درصد فراوانی گیاه در مزرعهبرروي  ها تنها براساس عالئم بیماريتفکیک هر عامل بیماریزا ه ب پوسیدگی ریشه لوبیا

. رفتبه کار بعنوان شاخص آلودگی بافت ریشه به عامل بیماري در تجزیه و تحلیل ها  آلودهي قارچ از نمونه هاهر جداسازي 
 )هر مزرعه در تکرار( بوته در هر یک از سه مشاهده 3درمورد فاکتورهاي عملکردي، تعداد غالف و دانه در بوته براي 

سایت هاي آزمایشی طول دوره تناوب /جهت انتخاب مزارعراعی زابتداي فصل در اولین بازدید بعالوه . شمارش و ثبت شد
 هاي فاکتور مقایسه، هاداده  نامتوازنساختار  دلیلب. شد مشخصلوبیاکاران  در مصاحبه با زراعی بین دو کشت متوالی لوبیا

با  Waldآزمون و  Restricted maximum likelihood از طریق سطوح فاکتورهابیماري در بین مراحل نمونه برداري و 
   .صورت گرفت  GenStat version 6.1استفاده از نرم افزار

  
  و بحث نتایج

پیش از (رسیدگی فیزیولوژیک  هدر مرحل شده لوبیاي بررسی مزرعه 35 کلیه درپوسیدگی ریشه بیماري مرکب عالیم 
در نمونه هاي  بیماري عوامل مهم چهار قارچ یاد شده بعنوانهر در آزمایشگاه وجود  .قابل مشاهده بود) برداشت محصول

در  غالب محصول زراعی. تناوب زراعی یکساله در اکثر مزارع مورد مطالعه وجود داشت. بوته آلوده مزارع به تایید رسید
، سیب زمینی %)5(، ذرت %)5(، جو %)5(، یونجه %)7/19عدم تناوب در (بود که لوبیا ) مزارع% 6/56در (تناوب با لوبیا گندم 

در مرحله رشدي  و عملکردي میانگین هاي فاکتورهاي بیماري. پس از آن قرار گرفتند%) 1/4(و گوجه فرنگی  %) 1/4(
. ارائه شده است 1در جدول  براي سطوح مختلف فاصله تناوب زراعی بین دو کشت پشت سرهم لوبیا رسیدگی فیزیولوژیک

 فاکتورهاي عملکردي همچنین و بیماريهر چهار وي شاخص رطول دوره تناوب زراعی بر  ، فاکتوراین مطالعهطبق نتایج 
   بیماريشاخص )  > P 05/0(ش معنی دار افزایباعث  کاشت پشت سرهم لوبیا در مزارع مورد بررسی در منطقه. تاثیر داشت

ا سایر محصوالت طوالنی تر ب یادر مقایسه با مزارع داراي تناوبهاي یک ساله  ریشه ریزوکتونیاییو  پوسیدگی فوزاریومی هاي
  در مورد .در این دو بیماري تفاوت معنی داري بین تناوب هاي یکساله، دوساله، سه ساله یا بیشتر وجود نداشت. گردید
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در مزارع با تناوب سه ساله یا طوالنی تر نسبت به مزارع با کشت بدون فاصله لوبیا  بیماري شاخص ،پوسیدگی زغالی ریشه

با طوالنی تر شدن دوره تناوب از دوسال به باالتر  انتظار شاخص پژمردگی فوزاریومی ریشهالف برخ .بود ) > P 05/0(کمتر 
مزارع درمورد فاکتورهاي عملکردي،  .) > P 05/0(درمقایسه با عدم وجود تناوب یا تناوب یکساله افزایش معنی داري داشت 

  .لوبیا تولید کردند تعداد بیشتري غالف و دانه در بوتهر با تناوب سه ساله یا بیشتر نسبت به مزارع با تناوب هاي کوتاه ت
  

   کشاورزانمزارع  درو عملکرد ی ریشه وسیدگپمرکب بیماري تاثیر طول دوره تناوب زراعی بین دو کشت متوالی لوبیا برروي . 1جدول 
)سال(فاصله زمانی بین دو کشت متوالی لوبیا  فاکتور  

≤ 2 1 صفر 3    SED 
فوزاریومی ریشهپوسیدگی شاخص   1/95  0/60  7/76  0/75  4/17  

پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشهشاخص   6/81  8/49  8/62  0/60  3/16  
پوسیدگی زغالی ریشهشاخص   6/28  4/21  3/25  7/17  7/9  

پژمردگی فوزاریومی ریشهشاخص   3/7  2/7  1/17  1/24  5/6  
4/13 تعداد غالف در بوته  5/13  6/15  2/24  3/6  

بوتهدر  دانهتعداد   5/42  8/46  8/55  7/89  6/25  
  

و تولید محصول لوبیا تحت دوره هاي  پوسیدگی ریشهدرزمینه گسترش بیماري مرکب  یافته هاي این تحقیق براساس
البته قرار دادن . رعایت فاصله سه ساله یا بیشتر با سایر محصوالت متداول در منطقه توصیه میشود ،مختلف تناوب زراعی

  . )3، 1( تناد به نتایج گذشته را میتوان در برنامه تناوب لوبیا مد نظر گرفتگندم و ذرت با اس
  

  منابع 
عامل   Fusarium solaniتنوع ژنوتیپی، فنوتیپی و بیماریزایی جدایه هاي. 1392. خداقلی م، همتی ر، ناصري ب، معرفت ع ر -1

  .111-125، 4پژوهشهاي حبوبات ایران . در استان زنجان پوسیدگی ریشه لوبیا
2- Naseri B. 2008. Root rot of common bean in Zanjan, Iran: major pathogens and yield loss 
estimates. Australas. Plant Pathol. 37: 546-551. 
3- Naseri B, Marefat A. 2011. Large-scale assessment of agricultural practices affecting Fusarium 
root rot and common bean yield. Eur. J. Plant Pathol. 131: 179-195. 
   


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

