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  چکیده
گذرانی  دهند و اغلب روي بقایاي گیاهی زمستان مارگر و ساپروفیت، اجزاي اصلی فلور قارچی خاك را تشکیل میهاي بی قارچ       

واقع در استان گلستان  ي سویا ، بقایاي ریشه و انتهاي ساقه از مزرعهي همراه ریشه و ساقه سویاها ي قارچ به منظور مطالعه. کنند می
و  استان مدفون شدنداین در شرایط محیطی ) متر سانتی 20-25و  10-15،  0-5(خاك ق مختلف اعمادر تکرار  4با جداسازي شد و 
جمعیت قارچی طبیعی همراه  .هاي همراه مورد بررسی قرار گرفت قارچدفن بقایا بر فراوانی جداسازي برداري و عمق  تاثیر زمان نمونه
در طی دوره مورد آزمایش  .تعیین گردید) 1389تا پایان تیرماه  1388آذر ماه (طی دوره زمانی هشت ماهه  دو ماهه،بقایا در فواصل 

 Macrophominaجنس قارچی از بقایاي ریشه و ساقه سویا جداسازي شد که برخی از بیمارگرهاي مهم گیاهی مانند  20در مجموع 

phaseolina ،Fusarium oxysporum ،F. solani ،Sclerotinia sp. ،Rhizoctonia sp.  وPhomopsis sp. در بین . شود را شامل می
. بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند .Gliocladium spو  .M. phaseolina ،Fusarium spp  به دست آمده قارچی هاي جنس

بر فراوانی جداسازي اغلب قارچ ها  بقایا تاثیريها طی زمان دستخوش تغییر شد اما عمق دفن  درصد فراوانی جداسازي برخی از قارچ
  .دهد ها همراه با بقایاي ریشه و ساقه سویا را نشان می نتایج این تحقیق وجود طیف وسیعی از قارچ .نداشت

  
  قارچ هاي همراه، بقایاي سویا :کلمات کلیدي

  
  مقدمه  

ویا اخیرا تولید جهانی س. رود محصوالت مهم روغنی به شمار میساله بوده و یکی از  گیاهی یک) Glycine max (L) Merill(سویا 
هزار هکتار برآورد شده است و  76، حدود 1388-89سطح زیر کشت سویا در ایران در سال زراعی . گیري داشته است افزایش چشم

اردبیل  و هاي مازندران تاناس و داراست را سطح بیشترین کشور، زیر کشت سویاي سطح از درصد 76با داشتن حدود  گلستان استان
ي آن همراه با تغییر شرایط  رشد سریع سویا و کشت پیوسته . )1( اند اختصاص داده خود به را بعدي هاي مقام کشور، کشت سویاي

یابی به عملکرد باالتر محصول،  بدون شک، دست. هاي مختلف در این محصول در سرتاسر جهان شده است اقلیمی، سبب ظهور بیماري
هاي گیاهی  بیماري. اي دارد زاي گیاهی اهمیت ویژه ازمند اعمال مدیریت صحیح در مزرعه است در این راستا کنترل عوامل بیمارينی

درصد از محصوالت کشاورزي به  14حدود . اند همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در کاهش بازدهی محصوالت کشاورزي مطرح بوده
بنابراین کنترل این عوامل گام مهمی در راستاي افزایش . )2(روند  هاي گیاهی از بین می اشی از بیماريطور سالیانه بر اثر خسارت ن

 .شود عملکرد محسوب می
گذرانی  دهند و اغلب روي بقایاي گیاهی زمستان هاي بیــمارگر و ساپروفیــت، اجزاي اصلی فلور قارچی خاك را تشکیــل می قارچ

 Phomopsis spp ،Diaporthزا از جمله  هاي بیماري بقایاي سویا منبع مهمی براي زادمایــه بســیاري از قارچ. کننــد می

phaseolorum var sojae  وMacrophomina phaseolina بقاي بیمارگرها روي بقایاي گیاهی سبب افزایش شدت و ). 10(باشـد  می
زمانی که زمین شخم نخورده باشد یا به طور پیوسته زیر کشت محصوالت مختلف قرار داشته باشد  "گردد خصوصا وقوع بیماري می

تخریب و ). 9(روند  ها براي آلودگی در سال آینــده به شمار می خی قارچي بر  ي سویا منبع اصلی زادمایــه بنابراین بقایاي آلوده). 4و3(
همچنین ظهور . باشد ها در بقایاي می ها، تا حدودي مسئول کاهش بقاي قارچ پوسیدگی نسبی بافت گیاهی توسط میکروارگانیسم

  عملیات زراعی با خرد و ریز کردن بقایاي گیاهی و . دهد زا را کاهش می هاي ساپروفیت میزان بقاي عوامل بیماري جمعیت قارچ
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شود و بدین طریق بقاي  هاي ساپروفیـت می ها از طریق شخم، سبب افزایش نرخ پوسیدگی و کلونیزاسیون توسط قارچ سازي آن مدفون

هاي همراه ریشه و ساقه سویا  تعیین فراوانی قارچه هدف این مطالع ).5(دهد  زا را در بقایاي گیاهی کاهش می هاي بیماري نسبی قارچ
  .باشد میدر شرایط محیطی استان گلستان ها  بر کاهش جمعیت آنو عمق دفن در فصل برداشت و تاثیر دفن بقایاي ریشه و ساقه سویا 

  
  ها مواد و روش

بوته سویا رقم ویلیامز از مزرعه تحقیقاتی ایستگاه عراقی محله گرگان  480. آغاز گردید 1388آبان سال  30آزمایش از تاریخ 
. متر انتخاب گردید و به آزمایشگاه منتقل شد سانتی 25شامل ریشه اصلی متصل به انتهاي ساقه به طول کلی  آوري شد و قطعاتی جمع
قرار داده ) mesh size 1mm2(متر  سانتی 15*30عاد پروپیلنی منفذدار به اب هاي پلی درون پاکت) قطعه ریشه در هر پاکت 5(ها  ریشه

 4پاکت آماده شد و در  96در نهایت . ساعت در دماي محیط نگهداري شد 48ها با منگنه مسدود گردید و به مدت  شد و درب پاکت
متر و  سانتی 10-15متر،  سانتی 0-5در سه عمق و ) برداري متر مربع، هر پالت براي یک زمان نمونه سانتی 70در  50به ابعاد (پالت 

ي  ریشه و ساقه  قطعه 30قبل از دفن قطعات ریشه، . دفن گردید) تکرار 4با ( .دفن گردید) تکرار در هر عمق 4با (متر  سانتی 25-20
  . آلوده به تصادف انتخاب شده و به آزمایشگاه منتقل شد و جمعیت قارچی طبیعی آن تعیین گردید

از خاك خارج شده و به ) تیرماه 30ماه،  اردیبهشت 30اسفندماه،  30ماه،  دي 30(در فواصل دوماهه  ،سازي پس از مدفونها  پاکت
. باشد ي زمانی شامل فاصله برداشت سویا در استان گلستان، تا زمان کشت مجدد آن در سال بعد می این دوره. آزمایشگاه منتقل شدند

ها حذف  وشو شدند تا بقایاي گیاهی و خاك اضافی از سطح آن شیر آب شست ها، به مدت یک ساعت زیر در آزمایشگاه ابتدا پاکت
ها جداسازي  از آن) از ابتدا، انتها و وسط نمونه(متري  قطعه یک سانتی 5ها خارج شده و  قطعه گیاهی از داخل پاکت 5سپس . گردد

سطحی شده و سپس به مدت یک دقیقه با آب  دقیقه ضدعفونی 3درصد به مدت  5/0این قطعات در محلول هیپوکلریت سدیم . گردید
 mg L-1 8ریفامپیسین و  mg L-1 100محتوي  PDAو  WAها در محیط  پس از آن نمونه. وشو داده شدند مقطر استریل شست

هاي میسلیومی ظاهر شده  سپس کلیه کلنی. روز در دماي اتاق نگهداري شدند 7استرپتومایسین سولفات کشت داده شده و به مدت 
هاي مورفولوژیک میکروسکوپی و ماکروسکوپی استفاده  ها از ویژگی قارچ براي شناسایی .منتقل شدند PDAبراي شناسایی به محیط 

فراوانی جداسازي هر قارچ به صورت درصد و با استفاده از فرمول زیر . شناسایی شدند )8- 6(معتبر  گردید با استفاده از کلیدهاي
100: محاسبه شد
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xX  که در آنX  درصد فراوانی ظهور هر قارچ وx فراوانی درصد  .باشد تعداد کلنی ظاهر شده آن قارچ می

همچنین میانگین درصد فراوانی . ها طی زمان مورد بررسی قرار گرفت و نیز روند تغییرات آندر اعماق مختلف  هاي همراه بقایا قارچ
ها با استفاده از نرم  تجزیه و تحلیل. درصد مقایسه گردید 01/0در سطح احتمال  LSDهاي جداسازي شده با استفاده از آزمون  قارچ
  .انجام شد StatGraphics 15.2.05افزار 

  
  نتایج و بحث

ماهه،  8ي  دوره(ي دماي روزانه در دوره مورد بررسی  کمینه و بیشینه. بود =pH 4/6-9/6و با  شنی خاك مورد آزمایش از نوع لوم
 89و تیر ماه  88گراد است که به ترتیب مربوط به بهمن ماه  درجه سانتی 6/40و  - 8/0برابر ) 1389تیر ماه  30تا  1388آبان  30از

  . متر بوده است یمیل 1/332همچنین مجموع میزان بارندگی در دوره مورد بررسی برابر . باشند می
در این آزمایش مورد مطالعه قرار نگرفت اما مشاهدات  C/Nهاي پوسیدگی بقایا مانند کاهش وزن و تغییر درصد  اگرچه شاخص

ماه بعد از شروع آزمایش عالئم مشخصی از پوسیدگی در بقایاي  2دهد که تا  ماکروسکوپی وضعیت بقایا پس از خروج از خاك نشان می
اپیدرم و گاهی از بین رفتن آن در هر دو نوع خاك  ي  اولین عالئم پوسیدگی شامل جدا شدن و خرد شدن الیه. نگردید گیاهی مشاهده

  برداري در اردیبهشت ماه، شکسته شدن برخی از قطعات بقایاي ریشه و  در اسفندماه مشاهده گردید و پس از آن در مرحله سوم نمونه
اما پوسیدگی و خرد و ریز شدن کامل . رحله بعدي تخریب نسبی بافت پیت مشاهده گردیدها و در م ي سویاي درون پاکت ساقه

دهد که بقایاي  مطالعات برد و همکاران نیز نشان می. هاي ریشه و ساقه تا انتهاي آزمایش مشاهده نشد بقایا و تخریب کامل بافت
  ).5(شوند  خرد و ریز می ماه به طور کامل 14ماه شکسته شده و بعد از  6ي سویا بعد از  ریشه
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جنس قارچی  11قطعه از بقایاي گیاهی مورد بررسی قرار گرفت و  30) فاز صفر -88در انتهاي آبان ماه (پیش از شروع آزمایش، 

هاي   بین جنسماهه مورد بررسی  8مجموع کل در . ها در مراحل بعدي نیز جداسازي شدند ها به دست آمد که همگی آن از آن
و  Fusariumهاي مختلف  درصد و پس از آن گونه 49/82با میانگین کل فراوانی  Macrophomina phaseolinaده، جداسازي ش

Gliocladium  بیشترین جدایه هاي به دست آمده را تشکیل دادند 61/26و  98/26به ترتیب با میانگین کل فراوانی .  
پس از آن . درصد، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد 3/93جداسازي  فراوانیبا  M. phaseolinaدر فاز صفر آزمایش، 

Fusarium spp. ،Gliocladium spp.  وPhomopsis sp.  درصد از قطعات ریشه و ساقه، جداسازي  3/13و  1/23، 3/49به ترتیب از
جنس آن پیش از  9شناسایی شد که جنس قارچی جداسازي و  20ي اجراي آزمایش، بیش از  ماهه 8ي  همچنین در دوره. شدند

مربوط به  به دست آمدههاي قارچی  درصد از کل جدایه 32بیش از . شروع آزمایش از قطعات ساقه و ریشه جداسازي نشده بود
 .باشد می .phomopsis spو  .Fusarium sp. ،Sclerotinia sp. ،Rhizoctonia spزاي گیاهی شامل  هاي بیماري هاي مهم قارچ گونه
 5/23به تنهایی  .Fusarium spو  F. solani ،F. oxysporum ،F. graminearum ،F. sambucinumهاي مختلف فوزاریوم شامل  گونه

  .دهند ها را تشکیل می  کل جدایه از درصد
اما فراوانی جداسازي این قارچ طی زمان، روند  بود M. phaseolinaها متعلق به قارچ  درصد کل جدایه 6/44در فاز صفر آزمایش، 

 .Fusarium sppجمعیت ). 1جدول (کاهش یافت ) 6/73به  3/93از (درصد  7/19، 89تا تیر ماه  88کاهشی خطی داشته و از آبان ماه 
). 1جدول (داري ندارد بر داري در دو فاز انتـهایی نمونه طی زمان تغییر چندانی نکرده است و اختالف معنی .Gliocladium sppو 

در واقع این دو قارچ قادرند به عنوان . ها دارند همچنین تا انتهاي آزمایش فراوانی جداسازي بیشتري نسبت به سایر قارچ
. هاست به همین دلیل فراوانی آنها تا انتهاي آزمایش همچنان بیشتر از سایر گونه). 3(کنند  کنندگان ثانویه از بقایا استفاده  کلونیزه

  . بر فراوانی جداسازي این دو قارچ ندارد) >01/0P(داري  همچنین عمق دفن، اثر معنی
  

  .اند ماه در اعماق مختلف خاك مدفون شده 8هاي مختلف از بقایاي سویا که به مدت  درصد فراوانی جداسازي قارچ -1جدول 
      دفنهاي بعد از  ماه    روند تغییرات      هاي بعد از دفن ماه    روند تغییرات

LSD  Q  L  8   6   4   2   0   گونه LSD  Q  L  8   6   4   2   0   گونه 
22/2  NS  NS  b0  b0  a 22/2  b0  b0  Phi. 55/2  ٭  ٭  b33/1 a 33/3 a56/5 b22/2 a33/5 Alt. 

 .a89/3  b11/1  b56/0  b0  b0  Asp  ٭٭  ٭٭  bc11/1  b22/2  c56/0  c83/0  a3/13  Pho. 78/2  ٭٭  ٭٭  38/1

84/1  NS  NS  b99/0  b28/0  a33/3  b84/0  b33/1  Rs. -  NS NS a0  a0  a27/0  a0  a0  Bi. 

 .NS b67/1 a 6/10 b11/1 b56/0 a23/7 Ceph  ٭٭  NS a61/6  bc44/4  c78/2  c50/2  a99/9  Rhi. 22/2 ٭٭  83/3

 .b6/21  b4/19  b1/21  b6/23  a3/49  Fus  ٭٭  ٭٭  NS  bc56/5  bc11/6  b45/9  a06/18  c5/2  Scl. 4/24  ٭  94/6

-  NS NS b0 a 67/1 a12/1 a67/1  b0  Tor. 10  ٭٭  ٭٭  a9/41  a2/39  b2/29  b1/18  b1/23  Gli. 

89/5  NS  ٭  a66/8  ab88/3  b78/2  ab06/3  b66/2  Tri. 11/6  ٭٭  ٭٭  d6/73  cd9/78  c7/79  b9/86  a3/93  Mp. 

-  NS NS a 0  a 0  a56/0  a 0  a0  Ulo. 94/1  NS  NS  ab11/1  b28/0  b56/0  a50/2  b0  Muc. 

 .a33/3  b0  b0  b0  b0  Pen  ٭٭  ٭٭  NS  b82/6  b44/4  a8/15  b5  b5/3  U F 33/3  ٭  94/8

-  NS  NS  a0  a0  a0  a28/0  a0  Ver. 38/1  ٭٭  ٭٭  b0 a 56/0 b0 b0 b0  Per. 
Alt= Alternaria spp., Asp= Aspergillus spp., Bi= Bipolaris spp., Ceph= Cephalosporium sp.; Fus= Fusarium spp., Gli= Gliocladium sp., Mp= Macrophomina phaseolina, 
Muc= Mucor sp., Pen= Penicillium spp., Per= Periconia sp., Phi= Phialophora sp., Pho= Phomopsis sp., Rs= Rhizoctonia sp., Rhi= Rhizopus sp., Scl= Sclerotinia sp., Tor= 
Torula sp., Tri= Trichoderma spp., Ulo= Ulocladium spp., U F= Unknown Fungi, Ver= Verticillium sp. 

L روند تغییرات خطی و ،Q دده درجه دو را نشان می .NS 05/0(دار نیست  معنیP<( ،درصد 1و  5دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی ٭٭و  ٭ . 
LSD دار  حداقل اختالف معنی)Least significant Difference(  )05/0P< (هاي مختلف طی زمان بین میانگین فرکانس گونه.  

  

درصد  33/5شوند، با فراوانی  هاي گیاهی یافت می که معموال به صورت ساپروفیت روي بسیاري از میزبان .Alternaria sppهاي  گونه
  برداري،  فراوانی جداسازي این قارچ به جز افزایش در اسفندماه، در سایر مراحل نمونه. در ابتداي آزمایش از بقایاي سویا جداسازي شدند

هاي بیمارگر روي سویا بوده و عامل بالیت  که یکی از گونه .Phomopsis spقارچ ). 1جدول (دهد  روند کاهشی کلی را نشان می
به طور کلی جمعیت این قارچ در مرحله . ها جداسازي شد درصد نمونه 33/13باشد نیز در ابتداي آزمایش از  ساقه و غالف سویا می

  ).1ول جد(دهد  درصدي را نشان می 12انتهایی آزمایش نسبت به شروع آن کاهش 
  



 

۴ 
 

  
درصد در فاز صفر  4نیز با مجموع فراوانی کمتر از  .Rhizoctonia spو  .Sclerotinia spدو بیمارگر مهم گیاهی دیگر شامل 

دستخوش نوسانات فراوانی  .Rhizoctonia spفراوانی جداسازي . ها نداشت داري بر آن آزمایش جداسازي شدند و عمق دفن، تاثیر معنی
، روند تغییرات فرکانس جداسازي قارچ از تابع درجه Sclerotinia spدر مورد . از توابع خطی و درجه دو پیروي نکردطی زمان شد و لذا 

یابد اما جمعیت آن در انتهاي آزمایش، کمتر از میزان جداسازي شده در ابتداي  دو پیروي کرده و ابتدا افزایش و سپس کاهش می
 28/0ها جداسازي نشده بود تنها در دي ماه و با میانگین فرکانس  در ابتداي آزمایش از نمونه نیز که .Verticillium sp. آزمایش نیست

  ).1جدول (درصد مشاهده گردید 
اما فراوانی جداسازي آن طی زمان، . ها جداسازي شدند درصد نمونه 66/2پیش از شروع آزمایش از  .Trichoderma sppهاي  گونه

فراوانی جداسازي این قارچ تفاوت . درصد رسیده است 66/8ماه به  8افزایش یافته و پس از با نوسانات جزئی به صورت خطی 
، .Aspergilus spp. ،Bipolaris spp. ،Mucor sppگونه قارچی شامل  9. در اعماق مختلف خاك نداشته است) >01/0P(داري  معنی

Penicillium spp. ،Periconia spp. ،Phialophora spp. ،Torula spp. ،Ulocladium sp.  وVerticillium sp. که در فاز صفر آزمایش ،
از بقـایاي گیاهی جدا شدند  )کمتر از پنج درصد( هاي متـفاوت جداسازي نشـده بودند، بعد از دفن بقـایا و در مراحل بعـدي با فراوانی

  . اند ها از خاك به روي بقایا منتـقل شده دهد این گونه که نشـان می
  

  جه گیرينتی
در ابتداي جنس آن  11تنها جداسازي و شناسایی شد که از بقایاي سویا جنس قارچی  20، بیش از آزمایش مجموع دوره مورددر 
زاي گیاهی  هاي بیماري هاي مهم قارچ هاي قارچی جدا شده مربوط به گونه درصد از کل جدایه 32بیش از . جداسازي شده بودآزمایش 

داري بر  عمق دفن تاثیر معنی .باشد می .phomopsis spو  .M. phaseolina، Fusarium sp. ،Sclerotinia sp. ،Rhizoctonia sp شامل
هاي ساپروفیت منتقل شده از خاك  هاي ساپروفیت موجود روي بقایا و نیز قارچ جمعیت پایین قارچ .ها نداشته است جداسازي این قارچ

  .ن میزان و سرعت پوسیدگی بقایاي سویا دانستتوان دلیلی بر پایین بود به بقایا را می
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