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  چکیده
ایجاد   Macrophomina phaseolinaوسیله قارچ هاي مهم سویا در سرتاسر جهان، پوسیدگی ذغالی است که به یکی از بیماري

. جمعیت قارچ عامل بیماري و نیز میزان وقوع بیماري مورد بررسی قرار گرفت وخصوصیات خاك  نسبی بین  رابطهدر این تحقیق . شود می
همچنین . گیري شد مزرعه سویا در سطح استان گلستان اندازه 60به این منظور میزان وقوع بیماري و جمعیت میکروسکلرت قارچ در خاك 

نتایج نشان داد . خاك تعیین شدند ECو  pHدرصد اجزاي خاك شامل شن، سیلت و رس و سایر خصوصیات مانند ارتفاع، درصد ماده آلی، 
دهد با  دارد که نشان می) r= 0.609, p=0.000(داري  که میانگین جمعیت قارچ در خاك با درصد وقوع بیماري همبستگی مثبت و معنی

همچنین میانگین جمعیت قارچ در خاك با درصد رس موجود در خاك . یابد جمعیت قارچ در خاك، میزان وقوع بیماري افزایش می افزایش
اما همبستگی قابل قبولی بین سایر خصوصیات خاك و جمعیت میکروسکلرت . دارد) r= 0.281, p=0.03(داري  همبستگی مثبت و معنی
ه دست آمده به کمک سیستم اطالعات جغرافیایی، وجود روابط کلی را بین این متغیرها نشان هاي ب نقشه. قارچ در خاك یافت نشد

ي بین خصوصیات خاك و جمعیت  در هر صورت، به منظور کشف رابطه. اما این روابط در سطح منطقه عمومیت ندارند. دهند می
  .نیاز است تري مورد میکروسکلرت قارچ در خاك و بقاي آن در استان، مطالعات گسترده

  
  .خصوصیات خاك،   Macrophomina phaseolinaپوسیدگی ذغالی سویا،  :کلمات کلیدي

  
  مقدمه 

شود  ایجاد می Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanichهاي مهم سویا پوسیدگی ذغالی است که توسط قارچ  یکی از بیماري
چه شدت بیماري باال باشد، عملکرد و کیفیت محصول تحـت تـاثیر قـرار     چنان. سازد و ساالنه خسارت قابل توجهی به محصول سویا وارد می

هـاي گلسـتان و مازنـدران، هماننـد اغلـب       وقوع بیماري پوسیدگی ذغالی از مناطق عمده کشت سویاي شمال کشور، شامل استان .گیرد می
استان گلستان با دارا بودن بیشـترین سـطح زیـر کشـت     . گرمسیري و گرمسیري با اقلیم نیمه خشک دنیا گزارش شده است ي نیمهکشورها

  . شود تولید سویا کشور محسوب می  سویا، یکی از مناطق عمده
M. phaseolina  در خاك و بقایاي گیاهی اغلب به صورت میکروسکلرتگذرانی آن  زمستانبقاي قارچ و زاد است و  قارچ خاك یک  

هاي موجود در بقایا آزاد شده و  ي نسبی بقایاي گیاهی رها شده در خاك، میکروسکلرت پس از برداشت محصول و تجزیه). 8(باشد  می
و قادرند در ) 2(  ك پراکنده شدهمتري خا سانتی 0-20ها با الگوي تجمعی و عمدتاً در اعماق  میکروسکلرت. گردند مجددا به خاك باز می

بقاي ). 3(گراد تا سه سال در خاك زنده باقی بمانند  ي سانتی درجه 30شرایط نامساعد مانند کمبود مواد غذایی و دماي باالي 
  تحقیقات نشان داده است که). 8(کشد  سال طول می 2-15هاي قارچ در خاك، بسته به شرایط محیطی به طور طبیعی  میکروسکلرت
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بر بقاي قارچ در خاك ) 8(و ساختمان خاك و عمق ) 6(، وضعیت ماده آلی خاك )1(، بافت خاك )3(خاك  C:Nرطوبت باال و نسبت پایین 

در خاك به طور مستقیم با شدت بیماري پوسیدگی ذغالی و به طور  M. phaseolinaهمچنین جمعیت میکروسکلرت . باشند موثر می
در این تحقیق تاثیر خصوصیات خاك بر جمعیت قارچ عامل بیماري و نیز میزان وقوع بیماري ). 8(معکوس با عملکرد سویا در ارتباط است 

  .مورد بررسی قرار گرفت
  

  ها مواد و روش
شهرستان استان  11واقع در ) هزار مترمربع 5- 10با مساحت (سویاي مزرعه  60در سطح  1388-89زراعی   بررسی طی سال این
در . سویا انجام شد R8یا  R7رویشی در مرحله طی فصل پاییز،  برداري نمونه .گردیداجرا انتخاب شده بودند، صورت تصادفی   به که گلستان

هاي داخل کادرها به طور کامل از  بوته. متر انداخته شد 5/0×5/0کادر  10متر،  100هر مزرعه با حرکت در مسیر قطري به طول تقریبی 
 I = ∑x / N با استفاده از معادله زیر ) DI(وقوع بیماري . زمین خارج شدند و براي تعیین میزان وقوع بیماري به آزمایشگاه منتقل گردید

  .باشد هاي ارزیابی شده می تعداد کل بوته Nهاي بیمار و  تعداد بوته xکه در آن . محاسبه گردید
ساعت  48-72متري تهیه شد و به مدت  سانتی 20هاي نیم کیلوگرمی تا عمق  از خاك هر مزرعه، پس از حذف بقایاي گیاهی نمونه

هاي  خاك به روش الکهاي زنده قارچ از  اسکلرت جداسازي. متري عبور داده شدند میلی 2، پس از کوبیدن از الک ها نمونه. هواخشک گردید
 525/0لیتر محلول هیپوکلریت سدیم  میلی 100ها با  نمونه. انجام شدتکرار یک گرمی از خاك نرم شده هر نمونه  و با بررسی پنج متوالی

دقیقه با آب شستشو  1مش عبور داده شد و به مدت  400مش و  60سپس از دو الک متوالی  دقیقه ضدعفونی شده 8درصد به مدت 
دقیقه با آب مقطر استریل  3مش به مدت  400مش حذف و مواد روي الک  60مواد روي الک . گردید تا بقایاي وایتکس حذف شود

سولفات  mg L-18 محتوي  PDA) گراد درجه سانتی 55-50(لیتر محیط مذاب  میلی 100به همراه وسپانسیون خاك س. شستشو داده شد
داري در  روز نگه 5-4پس از . پتري دیش منتقل و به صورت یکنواخت توزیع گردید 5کلروتتراسایکلین، به  mg L-150 استرپتومایسین و 

  . ـین تیمارها ثبت گردیدمحاسبه و میانگ) CFU(هاي قارچ در گرم خاك خشـک  گراد، تعداد کلنی درجه سانتی 30تاریکی و دماي 
خاك نیز  ECو  pHي آلی،  ، درصد ماده)شن، سیلت و رس(درصد اجزاي خاك در مورد هریک از مزارع، خصوصیات خاك شامل 

 SPSS 21افزار  در نهایت همبستگی بین خصوصیات خاك، جمعیت قارچ در خاك و میزان وقوع بیماري با استفاده از نرم. گیري شد اندازه
همچنین نقشه آلودگی خاك مزارع و نیز نقشه خصوصیات خاك با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و با . رسی قرار گرفتمورد بر

  .ترسیم گردید Arc GIS 9.3افزار  کمک نرم
  

  نتایج و بحث
هاي  میکروسکلرت .باشد می M. phaseolinaدهد که خاك اغلب مزارع سویاي مورد مطالعه در استان گلستان، آلوده به  نتایج نشان می

درصـد مـزارع    33/73از درصد مزارع جداسازي گردید به طوري که جمعیتـی برابـر یـک میکروسـکلرت بـر گـرم خـاك،         95قارچ از خاك 
هـاي قـارچ    هاي مختلف مورد مطالعه، از نظر جمعیت میکروسکلرت دهد که تفاوت بین شهرستان ي واریانس نشان می تجزیه. دجداسازي ش

متوسط جمعیت میکروسـکلرت قـارچ بـر    ). 1جدول (باشد  دار نمی است در حالی که اختالف بین مزارع معنی) >01/0P(دار  ك، معنیدر خا
ي مزارع در هر شهرسـتان مشـخص شـد کـه جداسـازي       در مطالعه. باشد در نوسان می 31/14تا  65/0ها از  گرم خاك خشک در شهرستان

. درصد مزارع یک شهرستان، صـورت گرفتـه اسـت    100درصد مزارع یک شهرستان و حداکثر  50ل از حداق M. phaseolinaمیکروسکلرت 
اي در  عدد بـر گـرم خـاك در مزرعـه     30قال و کالله تا  جمعیت میکروسکلرت جداسازي شده بر گرم خاك خشک، از صفر در مزارعی در آق

  01/21وقوع بیماري  میزان متوسط که داد سویا نشان مزارع در بیماريوقوع  هاي داده واریانس ي تجزیه نتایج. گرگان در نوسان بوده است
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مزارع مورد بررسـی  باشد اما  نمی )>05/0P(دار  اگرچه اختالف بین یازده شهرستان استان از نظر درصد وقوع بیماري معنی. درصد بوده است

  .)1جدول ( ي از نظر درصد وقوع بیماري دارنددار تفاوت معنی
  

  .مزارع سویاي استان گلستان 60تجزیه واریانس مقدار بیماري پوسیدگی ذغالی در  -1جدول 
  )cfu g-1(جمعیت قارچ بر گرم خاك   وقوع متوسط بیماري  

  میانگین مربعات   ي آزادي درجه  میانگین مربعات   ي آزادي درجه  منابع تغییرات
  88/104 ٭٭  10  07/5267  10  شهرستان

  65/38  19  21/6124 ٭٭  49  مزرعه در شهرستان
  3/10  30  674/288  540  اشتباه آزمایشی

      دار در سطح احتمال یک درصد  معنی ٭٭
بین جمعیت قارچ در خاك و میزان وقوع بیماري را تایید ) r= 0.609, p=0.000(دار  نتایج این تحقیق، وجود همبستگی مثبت و معنی

مطالعات . یابد جمعیت میکروسکلرت در خاك، درصد آلودگی به صورت خطی افزایش میبه این معنی که با افزایش ). 2جدول (نمایند  می
و ) 8(در خاك، ارتباط مستقیم با شدت پوسیدگی ذغالی سویا  M. phaseolinaهاي  مختلف نشان داده است که جمعیت میکروسکلرت

درصد گیاهان افوربیا را  90ومیر بیش از  خاك، مرگ اما در مطالعه دیگر، جمعیت کمتر از یک میکروسکلرت بر گرم. دارد) 5(سورگوم 
دهد که فاکتورهایی به جز جمعیت قارچ در خاك، وقوع بیماري را تحت تاثیر قرار  این نتایج متناقض نشان می). 10(سبب شده است 

هاي فیزیولوژیک مربوط به  هاي رطوبتی، بافت سبک خاك و استرس رسد عوامل اقلیمی مانند دماي باال و استرس به نظر می. دهند می
  . شوند ي بیماري می گلدهی و تولید بذر در گیاه، سبب توسعه

، M. phaseolinaهاي  ، بر الگوي مکانی میکروسکلرتECو  pHي ذرات خاك، ماده آلی،  همچنین تاثیر خصوصیات خاك شامل اندازه
هاي مختلف، متفاوت  ی و شیمیایی خاك در مزارع شهرستاندهد که خصوصیات فیزیک نتایج نشان می. در مزارع سویاي بررسی گردید

بر . درصد متغیر است 60تا  19درصد و مقدار رس موجود در خاك از  50به عنوان مثال میزان شن موجود در خاك مزارع از صفر تا . است
م در گرگان، رامیان و مینودشت تا لو هاي مختلف از کلی هاي بافتی خاك در شهرستان هاي به دست آمده از مزارع، کالس اساس داده

بررسی همبستگی بین خصوصیات خاك و جمعیت قارچ در خاك نشان داد که میانگین جمعیت قارچ . لوم در بندرگز در نوسان است سیلتی
ات اما سایر خصوصی). 2جدول (دارد ) r= 0.281, p=0.03(داري  در خاك با درصد رس موجود در خاك همبستگی ضعیف مثبت و معنی

داده است که در مزارع سویا، خاك  اگرچه مطالعات مختلف نشان .دهند داري با جمعیت قارچ در خاك نشان نمی خاك و ارتفاع رابطه معنی
 0-5/7ي  ي آلی در الیه و مقدار باالي ماده) 4(، چگالی ظاهري پایین )3( C:N، باال بودن نسبت )3(، پتانسیل آبی کم )4و3(خشک 
هاي قارچ، با  آورد، اما الگوي مکانی میکروسکلرت زنی میکروسکلرت قارچ فراهم می ، شرایط مساعد را براي بقا و جوانه)9(متري خاك  سانتی

قابل ) >05/0P(دار  در این مطالعه نیز همبستگی مثبت و معنی ).2(تغییرپذیري خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك قابل توصیف نیست 
هاي به دست آمده به کمک سیستم اطالعات  اما نقشه. قبولی بین خصوصیات خاك و جمعیت میکروسکلرت قارچ در خاك یافت نشد

هاي نواحی مرکزي استان  خاك شهرستان آلی در به عنوان مثال مقدار ماده. دهند جغرافیایی، وجود روابط کلی را بین این متغیرها نشان می
البته این روابط در سطح منطقه عمومیت . بیش از سایر مناطق است و جمعیت باالیی از میکروسکلرت قارچ در این مناطق یافت شده است

ستان، مطالعات ي بین خصوصیات خاك و جمعیت میکروسکلرت قارچ در خاك و بقاي آن در ا در هر صورت، به منظور کشف رابطه. ندارند
 کارآمد برنامه طراحی راهگشاي ع،مزار آلودگی در وسیع طیف با تیایجاد تغییرا در موثر محیطی عوامل یافتن .تري مورد نیاز است گسترده
  .بود خواهد منطقه محیطی و زراعی شرایط در بیماري تلفیقی مدیریت
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  . رع استان گلستانازدر مو میزان وقوع بیماري پوسیدگی ذغالی  M. phaseolinaجمعیت قارچ  س همبستگی ساده بین خصوصیات خاك،ماتری -2جدول 

PH  EC  OC  CLAY  SILT  SAND  ELE  DI  CFU      
 r 1  609/0٭٭  010/0  018/0  - 213/0  281/0 ٭  -169/0  - 054/0  - 049/0

CFU 711/0  681/0  196/0  030/0  103/0  893/0  940/0  000/0  -  sig  
CFU = ،جمعیت قارچ در خاكDI= ،وقوع بیماريELE = ،ارتفاعSAND = ،درصد شنSILT = ،درصد سیلتCLAY = درصد رس وOC =میزان ماده آلی.  
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  هاي استان گلستان ي هدایت الکتریکی خاك شهرستان نقشه  هاي استان گلستان خاك شهرستان PHي  نقشه  هاي استان گلستان ي آلی موجود در خاك شهرستان ي ماده نقشه

 

  . رع سویاي استان گلستانامیزان مقدار وقوع بیماري پوسیدگی ذغالی در مز ي هم نقشه

 

 . رع سوياي استان گلستانابر گرم خاک در مزM. phaseolina ميزان جمعيت ميکروسکلرت  ي هم نقشه

۴ 


