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  چکیده
سـویا  کشـت    یکی از بیمارگرهاي مهم سویا و عامل پوسیدگی ذغالی در مناطق عمده Macrophomina phaseolina قارچ

و نیـز تـاثیر    بقایـاي سـویا   هاي همـراه  و سایر قارچ M. phaseolina، بقاي دو ساله  در این مطالعه. در ایران و جهان است
Trichoderma harzianum  در شرایط محیطـی اسـتان گلسـتان مـورد بررسـی قـرار       ها طی زمان جمعیت قارچ اتتغییربر ،

پروپیلنـی منفـذدار قـرار داده شـد و در سـه       هاي پلی در پاکت M. phaseolinaآلوده به  يبقایاي سویا ،در سال اول. گرفت
طـی  هـا   نمونـه  .گردیـد  مـدفون و غیرآلـوده   M. phaseolinaمتري در دو خاك آلوده به  سانتی 20-25و  10-15، 0-5عمق 

بر اساس نتایج بـه دسـت آمـده،     .ماهه از خاك خارج شده و مورد بررسی قرار گرفتند در فواصل زمانی دوهشت ماه و 
 درصـد  3/93ماه از  هشت روند کاهشی خطی و کندي طی زمان داشته و بعد از ،M. phaseolina جداسازي درصد فراوانی

افـزایش   درصـد  شـش بـه میـزان   و طی زمان به صورت خطی  .Trichoderma sppفراوانی چنین  هم. رسید درصد 6/73به 
هـاي محتـوي    ، پاکتدر سال دوم. ختلف مشابه بوددر دو نوع خاك و در اعماق م M. phaseolinaفراوانی جداسازي . یافت

زنی شـده بـود    مایه  Trichoderma harzianum MKR 1321زادمایهکه با  سترونبقایاي سویاي آلوده، در دو خاك آلوده و 
)+T (زنی  مدفون گردید و با تیمار شاهد بدون مایه)-T ( درصـد فراوانـی   . قایسـه قـرار گرفـت   مموردM. phaseolina   طـی

 سترونچنین  هم. بود درصد 2/11برابر   T-کاهش یافت در حالی که این میزان در تیمار  درصد T ،5/77+زمان، در تیمار 
پـس از   T+در تیمـار   .Trichoderma sppفراوانـی جداسـازي   . اوانی جداسازي آن نداشتتاثیري بر فر یا آلوده بودن خاك

 .Mبـه مـوازات کـاهش فراوانـی      .Trichoderma sppافـزایش فراوانـی جداسـازي    . افـزایش یافـت   درصـد  9/93ماه  هشت

phaseolina نقـش ترکیبـی    دهـد کـه   نشان مـی  نتایجاین . دداها رخ  و سایر قارچT. harzianum     بـه عنـوان مایکوپارازیـت و
هاي همراه در بقایاي گیاهی مدفون در خـاك   و سایر قارچ M. phaseolinaقوي مواد گیاهی، سبب کاهش بقاي   کننده تجزیه

  .شود می
  
  Macrophomina phaseolina ،Trichoderma harzianumپوسیدگی ذغالی سویا،   :کلیدي هايواژه
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  مقدمه

 Macrophominaذغـالی کـه توسـط قـارچ      پوسیدگی

phaseolina (Tassi) Goidanich   شـود، یکـی از    ایجـاد مـی
در  Glycine max (L.) Merrillهـاي مهـم سـویا     بیمـاري 

اسـتان  . کشت سویا در ایران و جهان است  مناطق عمده
در  سـویا  سـطح زیـر کشـت   هزار هکتـار   58گلستان با 

در  تولیـد سـویا    یکی از مناطق عمده، 1389سال زراعی 
زاد است کـه   قارچ خاك یک  M. phaseolina. کشور است

ــا روي     ــاك ی ــاپروفیتی در خ ــد س ــه رش ــادر ب ــب ق اغل
). 1953نورتـون  (باشـد   ي گیـاهی نمـی   هـاي مـرده   بافت

سکلرت و در اگذرانی بیمارگر به صورت میکرو زمستان
باشد کـه پـس از    میسویا   ابتدا در بقایاي ریشه و ساقه

شـورت و همکـاران   (گـردد   ها وارد خاك مـی  نتخریب آ
مـاه   16نشان دادند که ) 1973(کوك و همکاران ). 1980

هـاي   سـکلرت امیکرو درصـد  23پس از شـروع مطالعـه،   
ــه     ــادر ب ــورگوم ق ــاهی س ــاي گی ــده در بقای ــکیل ش تش

هـاي جـدا    سـکلرت اچنـین میکرو  هم. باشند زنی می جوانه
ــان  ــده از میزب ــال    ش ــدین س ــا چن ــف ت ــاي مختل دوام ه

نتایج یک مطالعـه در  ). 1977دینگرا و سینکلر (ند آور می
هـا   سکلرتاآمریکا نشان داده است که قدرت بقاي میکرو

زنی در سال اول بیشـتر   اما درصد جوانه ،سال است دو
ــت ــاران  ( اســـ ــورت و همکـــ ــت . )1980شـــ جمعیـــ
در خـاك در صـورت    M. phaseolinaهاي  سکلرتامیکرو

  .یابد ا افزایش میتداوم کشت ارقام حساس سوی
بسـیاري    سویا منبع مهمی براي زادمایه بقایاي گیاه

ــارچ ــاري از قـ ــاي بیمـ ــه  هـ ، Phomopsis sppزا از جملـ
Diaporthe phaseolorum var. sojae  وM. phaseolina 

تخریب زیستی بقایـاي  ). 2001ري و همکاران ( باشد می
گیاهی به عوامل مختلفـی ماننـد دمـا و رطوبـت بسـتگی      

هـا   رد که به طور مستقیم بـر فعالیـت میکروارگانیسـم   دا
هــاي  قــارچ. )1999 بــرد و همکــاران( گذارنــد تــاثیر مــی

محصـوالت  فیت و پارازیـت کـه بـر روي بقایـاي     ساپرو
زمینـــی، پنبـــه، کلـــزا و ســـویا  مختلـــف ماننـــد بـــادام

کنند، بخش عمده میکروفلور خـاك را   گذرانی می زمستان
هـاي   بقاي قـارچ ). 2003 انبرد و همکار(دهند  تشکیل می
شدت و وقـوع   روي بقایاي گیاهی سبب افزایش بیمارگر

زمانی که زمین شخم نخورده یـا   ویژه گردد به بیماري می
به طور پیوسته زیر کشت محصوالت مختلف قرار داشـته  

  ). 1993برد و همکاران (باشد 
بقایـاي گیـاهی و پـراکنش      اقدامات زراعـی بـر انـدازه   

بقایـاي  . خاك پس از برداشت مـوثر اسـت   ها در سطح آن
تنـوع و  جود در سطح خاك و یا زیـر خـاك بـر    گیاهی مو

بـرد و  (هـاي سـاپروفیت و پارازیـت موثرنـد      تراکم قـارچ 
فراوانـی   نشـان داده اسـت کـه   مطالعـات   ).2003همکاران 

Rhizoctonia solani ،Leptosphaeria maculans و M. 

phaseolina  و طی زمـان کـاهش    یاهیي گبعد از دفن بقایا
طـی   .Trichoderma sppدر حـالی کـه جمعیـت     ه اسـت یافت

ــد  مــیزمــان افــزایش  بــرد و ؛ 1993بــرد و همکــاران (یاب
ناصري و همکاران ؛ 2003برد و همکاران ؛ 1999همکاران 

تـاثیر   .Trichoderma sppاما مشخص نیست که آیا . )2008
ل بیمارگرها داري بر تخریب بقایاي گیاهی و بیوکنتر معنی

میـزان بقـاي    ،تاکنون. داشته باشد M. phaseolinaاز جمله 
M. phaseolina  در بقایــاي گیــاهی ســویا در ایــران مــورد

تشـکیل میکرواسـکلرت یکـی از    . مطالعه قرار نگرفته است
ایـن  . اسـت  M. phaseolinaقـارچ   يمهـم بقـا   هايکاروساز

ی و یـا  ساختار مقاوم تنها تحت تـاثیر فاکتورهـاي محیطـ   
در غیــر ایــن . رود هــا از بــین مــی ســایر میکروارگانیســم

سـازي بافـت میزبـان در     صورت جوانه زده و سبب آلوده
بنـابراین  . )1977دینگـرا و سـینکلر   ( شـود  فصل آینده مـی 

چنانچه بتوان بقاي این عامل را در بقایـاي گیـاهی کـاهش    
در هاي آزاد شـده بـه خـاك و     توان میزان اسکلرت داد، می

مقدار بیمـاري را در فصـل بعـد تـا حـدود زیـادي       آن  پی
بنابراین اطالع از اهمیت بقایاي ریشه سویا به  .کنترل نمود

این بیمارگر، در تعیـین   گذرانی عنوان منبعی براي زمستان
  .هاي مدیریتی بیماري ضروري استبرد راه

 M. phaseolina هدف این مطالعه بررسـی بقـاي نسـبی   
مــاق مختلــف و نیــز تعیــین ســایر در بقایــاي ســویا در اع

 .Mهاي بیمارگر، آنتاگونیست و ساپروفیت همراه با  قارچ

phaseolina   آب و روي بقایــاي گیــاهی ســویا در شــرایط
ــین امکــان کــاهش  هــم. اســتان گلســتان اســتهــوایی  چن
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 Trichodermaتفاده از ــــ عیت آن در بقایـا بـا اس  ــــ جم

harzianum مورد بررسی قرار گرفته است.  
  

  ها مواد و روش
 25 کلـی  بـه طـول   ،سویا رقم حساس ویلیامزبقایاي 

 بـه  شامل ریشه اصلی و انتهاي ساقه متصـل  متر، سانتی
رنــگ واضــح بافــت و ظهــور بــر اســاس تغییــر  کــه آن،

تشـخیص داده   آلوده، M. phaseolina هاي میکرواسکلرت
 ،آلـوده بـه بیمـاري    يسـویا  تحقیقـاتی  ، از مزرعهشدند

انتخـاب  محلـه گرگـان    تگاه تحقیقـات عراقـی  واقع در ایس
هـاي   درون پاکت پنج قطعهبه تعداد ریشه قطعات . گردید
بـه   )مترمربـع  منفذ یک میلی اندازه( پروپیلنی منفذدار پلی

هـا   درب پاکـت  .متر قـرار داده شـد   سانتی 30Ï15ابعاد 
ساعت در دمـاي محـیط نگهـداري     48مسدود و به مدت 

هر  .دش اجرابه صورت زیر  دو سال درآزمایش . گردید
قطعه ریشه آلوده به تصادف  30، از دفن بقایاسال پیش 

قـارچی  د و جمعیـت  انتخاب و به آزمایشـگاه منتقـل شـ   
هر قطعه ریشه، به این منظور از . طبیعی آن تعیین گردید

) قطعـه  از ابتدا، انتها و وسط(متري  سانتی یکپنج نمونه 
ــدا  ــج ــه .دش ــا پــس از  نمون ــیط  ضــدعفونی ه در مح
ر لیتر دگرم  میلی 100محتوي  آگار دکستروز زمینی سیب

استرپتومایسـین   ر لیتـر گرم د هشت میلیریفامپیسین و 
روز در دمــاي اتــاق  هفــتســولفات کشــت و بــه مــدت 

هاي میسلیومی ظاهر شده  سپس کلیه کلنی. دشنگهداري 
آگـار و   دکسـتروز  زمینـی  سـیب براي شناسایی به محیط 

 بــر اســاسهــا  قــارچ شناســایی .نددمنتقــل شــ آگــار آب
میکروســــکوپی و ی ختشــــنا ریخــــتهــــاي  ویژگــــی

بارنـت و هـانتر    با استفاده از کلیـدهاي و ماکروسکوپی 
  .شد انجام )1976و  1971(و الیس  )1998(

  
  آزمایش سال اول

متـر   سـانتی  30Ï70Ï50هایی بـه ابعـاد    میکروپالت
 مرکز تحقیقات کشـاورزي و تحقیقاتی   مکعب در مزرعه

ها با استفاده  میکروپالت .تهیه گردیدمنابع طبیعی گرگان 
از پوشش پالستیکی ضخیم محصور و براي تخلیـه آب  
 .اضافی ناشی از بارندگی منافذي در کف آن تعبیـه شـد  

 M. phaseolina هگی بآلود  دو مزرعه داراي سابقهاز خاك 
بـراي   )غیرآلوده( و بدون سابقه کشت محصوالت حساس

قطعـه   480محتوي  پاکت 96 .شدها استفاده  تپر کردن پال
 10-15متـر،   سانتی 0-5آماده و در سه عمق  بقایاي سویا

 تکرار در هر عمـق  چهارمتر با  سانتی 20-25 متر و سانتی
  . دفن گردید
هاي مربوط بـه اعمـاق مختلـف پـس از دفـن در       پاکت

از (دوماهـه   زمـانی  ، در فواصل1388آبان سال  30تاریخ 
ــا   88  دي 30 ــر  30ت ــاه تی ــا ) 89م ــاك خ ــه از خ رج و ب

ایــن دوره زمــانی شــامل فاصــله . آزمایشــگاه منتقــل شــد
برداشت سویا در استان تا زمان کشت مجدد آن در سـال  

یـک  بـه مـدت    هـا  ابتـدا پاکـت   ،در آزمایشگاه. باشد بعد می
بقایاي گیـاهی  تا  داده شد وشو شستآب  با جریانساعت 

بقایـاي  سـپس  . ذف گـردد هـا حـ   و خاك اضافی سـطح آن 
ــت   ــل پاک ــاهی از داخ ــارج  و   گی ــا خ ــنجه ــه  پ ــک نمون ی

هـا و   کشـت نمونـه  . ها جداسازي گردیدمتري از آن سانتی
 اشـاره شـده در بـاال   هاي قارچی به روش  شناسایی گونه

فراوانی جداسازي هر قارچ به صـورت درصـد   . انجام شد
  و با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید

 100
25

×





=

xX  

تعداد  xدرصد فراوانی ظهور هر قارچ و  Xکه در آن 
  .باشد کلنی ظاهر شده آن قارچ می

  
  آزمایش سال دوم

قطعـه   320 محتـوي پاکت  64 ،در سال دوم آزمایش
 ،در ایـن سـال اثـر عمـق دفـن     . شدتهیه ریشه آلوده سویا 

  T. harzianumارچ و به منظور بررسی تاثیر قـ  شده حذف
در بقایـاي گیـاهی مـدفون     M. phaseolinaبر جمعیت قارچ 

 .Tقارچ  MKR1321ه ــجدای  هــزادمایاك، ـــده در خـــش

harzianum  ) سـویاي شهرسـتان     جداشده از خاك مزرعـه
بـا  و تهیـه   سـترون روي بـرنج   )اسـتان گلسـتان   -گرگان
 .ردیـد لیتـر بـه خـاك اضـافه گ     ر میلـی داسپور  108غلظت 
ــت ــا  پاکـ ــاریخ هـ ــال   15در تـ ــاه سـ ــان مـ در  1389آبـ

تیمارهـا   .ندمـدفون شـد   مشابه سال قبل،هایی  میکروپالت
خاك ( سترونو خاك  M. phaseolinaشامل خاك آلوده به 

سـاعت اتـوکالو    24مزرعه کـه دوبـار در فاصـله زمـانی     
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یـا بـدون اضـافه    ) T+( T. harzianum، همـراه بـا   )گردید
بـرداري در فواصـل زمـانی     نمونـه  .دندبو )T-( کردن آن

 تیرمـاه  15تا  89دي  15از (ها دوماهه بعد از دفن نمونه
و کشت شـده  ها  نمونهمانند سال گذشته، . انجام شد) 90

درصد فراوانی جداسـازي   وشناسایی هاي قارچی  گونه
  .گردیدمحاسبه  فوق  هر گونه با استفاده از معادله

  
  تجزیه و تحلیل آماري

ــا آزمــای طــرح اســپلیت  تکــرار در قالــب چهــارش ب
نـوع  تـاثیر   در سال اول، .اجرا شدفاکتوریل در دو سال 

 سـازي  عمـق مـدفون  و  )بـه عنـوان عامـل اصـلی    (خاك 
بر درصـد   )عوامل فرعی(برداري  نمونهزمان  و ها نمونه

هــاي  و ســایر قــارچ M. phaseolinaفراوانــی جداســازي 
میـانگین   چنـین  هم .همراه بقایا مورد بررسی قرار گرفت

هاي جداسازي شده بـا اسـتفاده از    قارچ درصد فراوانی
  . درصد مقایسه گردید یکدر سطح احتمال  LSDآزمون 

ــال دوم،  ــاثیر در س ــاربردت ــدم   ک ــا ع ــاربرد و ی          ک
T. harzianum    بر کـاهش جمعیـتM. phaseolina )  عامـل

 بـه ( بـرداري  زمان نمونـه چنین نوع خاك و  و هم) اصلی
 .Mبر درصـد فراوانـی جداسـازي     )عنوان عوامل فرعی

phaseolina مورد بررسـی   هاي همراه بقایا و سایر قارچ
افـزار   هـا بـا اسـتفاده از نـرم     تجزیه و تحلیل. قرار گرفت

StatGraphics 15.2.05 انجام شد.  
  

  و بحث نتایج
در  در بررسی بقایاي گیاهی پیش از شروع آزمایش

قارچی به جنس  10و  11 یبسال اول و دوم به ترت
 از بقایا ها در مراحل بعدي نیز آن همه ودست آمد 

همراه بقایاي  دهد از ابتدا جداسازي شدند که نشان می
به ترتیب  M. phaseolinaدر هر دو سال، . اند گیاهی بوده

درصد بیشترین  80و  3/93جداسازي  فراوانیبا 
 Fusariumپس از آن . فراوانی را به خود اختصاص داد

spp.  83/41و  3/49با فراوانی ،Gliocladium spp.  با
با فراوانی  .Phomopsis spو  67/17و  1/23فراوانی 

، از )به ترتیب براي دو سال(درصد  7/10و  3/13
 32بیش از . قطعات ریشه و ساقه، جداسازي شدند

 3/33هاي قارچی در سال اول و  درصد از کل جدایه
هاي مهم  ال دوم مربوط به گونهدر س هادرصد از آن

، .Fusarium sppزاي گیاهی شامل  هاي بیماري قارچ
Sclerotinia sp. ،Rhizoctonia sp.  وPhomopsis sp. ندبود .

، در سال اول ماهه اجراي آزمایشهشتدر دوره  چنین هم
 نهگونه قارچی جداسازي و شناسایی شد که  20بیش از 

ز قطعات ساقه و ریشه آن پیش از شروع آزمایش اجنس 
بعد از دفن بقایا و در ها  این گونه. ندجداسازي نشده بود

هاي متفاوت از بقایاي گیاهی جدا  مراحل بعدي با فراوانی
ها از خاك به روي بقایا  دهد این گونه شدند که نشان می

جداسازي برخی از  فراوانیتفاوت در  .اندانتقال یافته
ن دهنده وجود تفاوت در ها از دو نوع خاك، نشا قارچ

چنین تا انتهاي آزمایش در  هم. هاست جمعیت میکروبی آن
گونه قارچی جداسازي و شناسایی  15سال دوم، بیش از 

آن پیش از شروع آزمایش از قطعات   گونه پنجکه  گردید
  . ندساقه و ریشه جداسازي نشده بود

  
  آزمایش سال اول

و  شـنی  وع لوماز ن ،هر دو نوع خاك آلوده و غیرآلوده
مشاهدات ماکروسـکوپی  بر اساس  .ندبود =4/6pH-9/6با 

مـاه بعـد از    دوتـا   ،وضعیت بقایا پـس از خـروج از خـاك   
 هـا  آنشروع آزمـایش عالئـم مشخصـی از پوسـیدگی در     

اولین عالئم پوسیدگی شامل جدا شـدن و  . مشاهده نگردید
اپیدرم و گاهی از بین رفـتن آن در هـر دو      خرد شدن الیه

در مرحلـه   ،پـس از آن . شـد  دیـده ماه  خاك در اسفند نوع
بــرداري در اردیبهشــت مــاه، شکســته شــدن  ســوم نمونــه

هــا  درون پاکــت یاســو  برخــی از قطعــات ریشــه و ســاقه
اما پوسیدگی و خـرد و ریـز شـدن کامـل     . مشاهده گردید

نتهـاي  هـاي ریشـه و سـاقه تـا ا     بقایا و تخریب کامل بافت
نیـز   )2003( برد و همکاران العهمط. آزمایش مشاهده نشد

مـاه شکسـته    ششسویا بعد از   که بقایاي ریشه دادنشان 
ریـز   مـاه بـه طـور کامـل خـرد و      چهـارده شده و بعـد از  

  .شوند می
 .M ازيــداسـج راوانیـــــد فــدرصکه ـرغم این علی

phaseolina ایـن  امـا   ،طی زمان، روند کاهشی خطی داشت
ــی  ــاوت معن ــاهش تف ــوع خــاك ) > 01/0P(داري ک در دو ن

 M. phaseolina جداسـازي قـارچ   فراوانـی چنین  هم .نداشت
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تــا حــدودي ) درصــد 82/84(متــر  ســانتی 0-5در عمــق 
ــر   ــب (بیشــتر از دو عمــق دیگ ــه ترتی  83/81و  83/80ب

 کـه  دادول تجزیـه واریـانس نشـان    اما جد .بود) درصد

بـر فراوانـی جداسـازي    ) > 01/0P(داري  تاثیر معنـی  ،عمق
   ).1شکل ( ردارچ نداق

  
  

  
کننـده بقایـاي گیـاهی و    اگرچه جمعیت عوامل تجزیه

در نتیجه میزان پوسیدگی بقایا در اعماق خاك، به علـت  
دسترسی به رطوبت بیشتر و وجود دماي نسبتا پایدار، 

اما مطالعـه بـر روي بقایـاي     ،بیشتر از سطح خاك است
که عمق دفـن  نیز نشان داد  L. maculansه کلزاي آلوده ب

برد و (جداسازي بیمارگر ندارد  فراوانیبقایا تاثیري بر 
ازي ـــ جداس راوانیـــ فبـرخالف آن،  ). 1999کاران ــهم

R. solani AG-4   زمینـی در سـطح خـاك    از پوسته بـادام
و بــرد (هــاي مــدفون در خــاك اســت  بیشــتر از پوســته

 عــات بــرد و همکــارانمطال چنــین هــم). 1993همکــاران 
 فراوانـی روي بقایاي سویا نشان داده است کـه   )2003(

در سطح خاك بیشتر از اعماق  M. phaseolinaجداسازي 
مطالعه بقایـاي  آن البته در . متر است سانتی 4/25و  6/7

در  ر کامـل در سـطح خـاك قـرار داشـتند     گیاهی به طـو 
  کـه در بررسـی حاضـر بقایـاي گیـاهی زیـر الیـه         حالی

  همتري قـرار گرفتـ   سانتی 0-5نازکی از خاك و در عمق 
  نیز نشان داده )1980( مطالعه شورت و همکاران. ندبود

در  M. phaseolina رغم باالتر بودن جمعیـت  است که علی
بقایاي گیاهی موجود در سطح خاك، دفن بقایـاي سـویا   

بــر کــاهش  يمتــر تــاثیر ســانتی 20در اعمــاق کمتــر از 
  .شتاي قارچ در بقایا نداه جمعیت اسکلرت

طـی   M. phaseolinaجداسـازي   فراوانیدر این مطالعه 
زمان، روند کاهشی خطی داشت اما فراوانی جداسازي آن 

) 6/73بـه   3/93از (درصـد   7/19مـاه، تنهـا    هشـت پس از 
و تـا انتهـاي آزمـایش از بقایـاي     ) 1جـدول  (کاهش یافـت  

ه در کـ  در حـالی . گیاهی مدفون در خـاك جداسـازي شـد   
سویا که در امریکا انجام شـد،  عه مشابه روي بقایاي مطال

درصد  7/80ماه  هشتجداسازي این قارچ پس از  فراوانی
بـرد و  (درصد کاهش یافتـه اسـت    7/90 ،ماه 14و پس از 

ــاران  ــت   ). 2003همک ــی، جمعی ــرایط محیط ــاوت در ش تف
تواند  میکروبی ساپروفیت و ژنوتیپ میزبان و بیمارگر، می

ز اختالف در بقاي قارچ بین این دو آزمایش دخیـل  در برو
  . باشد

در شـرایط خشـک و زمـانی کـه      M. phaseolinaقـارچ  
و بـر سـایر    باشد فعالیت بیشتري دارد ، کمرطوبت محیط

وایلـی  (کنـد   هاي موجود در بقایاي گیـاهی غلبـه مـی    قارچ
ــدگی تجمعــی در دورهاگرچــه  .)1989 ــزان بارن مــورد   می

بیشتر از میزان ) متر میلی 332( حاضر بررسی در مطالعه
اما  ،بوده است) 2003(برد و همکاران   مطالعهدر بارندگی 

 .Mجداســازي  فراوانــیمیــزان پوســیدگی و کــاهش   

phaseolina  ،ر مـورد انتظـار   مقـدا کمتر از از بقایاي گیاهی
  . بود

از بقایاي گیاهی سویاي مدفون  M. phaseolinaجداسازي قارچ  فراوانی - 1شکل 
 88-89 زراعی ماهه در سالهشتشده در اعماق مختلف خاك طی دوره زمانی 
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، قـارچ  )2003( در بررسی دو ساله بـرد و همکـاران  
Trichoderma spp. ــتر ــل دوره بیش ــی را در ک   ین فراوان

جمعیت ایـن قـارچ کـه    . مورد بررسی و کل تیمارها دارد
، )درصـد  6/1( بـود نسبتا پایین ها آن در شروع آزمایش

 6/27مـاه بـه    هشـت به سرعت افـزایش یافتـه و بعـد از    
ــه  14درصــد و پــس از   .رســد درصــد مــی 8/60مــاه ب
Trichoderma spp.    قادر است به سـرعت بقایـاي گیـاهی 

هاي مختلف را که در تماس با خـاك قـرار دارنـد     میزبان
این قارچ با تولیـد  ). 1999برد و همکاران (کلونیزه نماید 

  سـلولز موجـود در دیـواره    آنزیم سلوالز، سلولز و همی
). 2000هـارمن  (کنـد   هـاي گیـاهی را تخریـب مـی     سلول
ســبب  .Trichoderma sppمنــابع غــذایی توســط   تجزیــه

هاي مختلف قـارچی   کاهش جمعیت گونهمحدود کردن و 
از طرف دیگر خاصیت مایکوپارازیتی آن روي . گردد می

و   Fusarium  ،Pythiumبیمارگرهاي مهـم گیـاهی ماننـد    
Rhizoctonia spp  هــارمن (نیــز بــه اثبــات رســیده اســت

  ). 1983هوبارد و همکاران  ،2000
ــن مطالعــه   ــداي ای  66/2از  .Trichoderma sppدر ابت

. جداســازي شــدبقایــاي ریشــه و ســاقه ســویا،  درصــد
بـه  و جداسازي آن طی زمان، به صورت خطـی   فراوانی

درصـد   66/8ماه بـه   هشتاز  افزایش یافته و پسکندي 
داري  جداسازي ایـن قـارچ تفـاوت معنـی     فراوانی. رسید

)05/0P< (    ك در اعماق مختلف خـاك و بـین دو نـوع خـا
ــی  ــان نم ــد نش ــدول ( ده ــاهش  . )1ج ــه ک ــداگرچ  درص

توان به تجزیه و  از بقایا را می M. phaseolinaجداسازي 
هـایی از   تخریب نسبی بقایـاي گیـاهی و وجـود جمعیـت    

و  .Trichoderma sppهاي آنتاگونیست بالقوه ماننـد   قارچ
Gliocladium spp.  ــا ــینســبت داد، ام جداســازي  فراوان
Trichoderma spp.    تـر از   در این آزمـایش آشـکارا پـایین

ایــن اســت و وجــود ) 2003(یش بــرد و همکــاران آزمــا
دو آزمایش، احتماال مربوط به همین بین اختالف فاحش 

  .باشد مساله می
 تــا  .Fusarium sppهــاي مختلــف   جمعیــت گونــه 

افـزایش  ماه به صورت خطی کاهش و سـپس  اردیبهشت
هـا   ی نسبت به سایر قارچچنان در سطح باالی همو  یافت

در رشـد و اسـتقرار    .Fusarium sppتوانایی . قرار داشت
ــاهی   ــب بقایــاي گی ســریع، اســپوردهی فــراوان و تخری

توانـد تـا حـدودي بـر      نیز می) 1980و همکاران  مشدو(
ــاهش  ــیک ــازي فراوان ــاي  M. phaseolina جداس از بقای

کاهش کلونیزاسیون بقایاي کلزا توسط . گیاهی موثر باشد
L. maculans     یت ـــ همـراه بـا افـزایش جمعFusarium spp. 

ناصري و همکاران (روي بقایاي گیاهی گزارش شده است 
بـه   .Gliocladium sppجداسـازي   فراوانـی  چنین هم ).2008

ــه    ــی و درج ــور خط ــت  دوط ــزایش یاف ــتالف  . اف ــا اخ ام
جدول ( برداري نداشت و فاز انتهایی نمونهداري در د معنی

به علت کاهش جزئـی آن در  دوم   پیروي از تابع درجه ).1
  .باشد ماه و سپس افزایش آن در مراحل بعد می دي

و  Fusariumهاي مختلف  تیمارها، گونه  در مجموع همه
Gliocladium    و  98/26کـل  فراوانـی  به ترتیب بـا میـانگین

کــل بــا میــانگین فراوانــی ( M. phaseolina، بعــد از 61/26
 در واقـع ایـن دو  . دوم قرار گرفتند  در رتبه )درصد 49/82

هـاي   که بقایاي گیاهی توسط قارچ، پس از اینرندقارچ قاد
 .Sclerotinia sp. ،Rhizoctonia spکننده سـلولز ماننـد    تجزیه

تا حدي مورد تجزیه قرار گرفـت، بـه    .Trichoderma spp و
بـرد و  ( گان ثانویه از آن استفاده نمایندکنند عنوان کلونیزه

نتهـاي  هـا تـا ا   همـین دلیـل فراوانـی آن   به). 1999همکاران 
 چنـین  هـم . بـود  هـا  چنان بیشتر از سایر گونـه  آزمایش هم

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

که معموال به صورت سـاپروفیت   Alternariaهاي  گونه
شـوند، بـا    هاي گیـاهی یافـت مـی    روي بسیاري از میزبان

از بقایـاي سـویا    درصد در ابتداي آزمـایش  33/5فراوانی 
داري  فراوانـی ایـن قـارچ تفـاوت معنـی     . جداسازي شـدند 

)05/0P< (در دو خــاك داشــت ) امــا در هــر دو  )1جــدول
اســفند، در ســایر مراحــل  مــاهجــز افــزایش در تیمــار بــه

  . دادبرداري، روند کاهشی کلی نشان  نمونه
هـاي بیمـارگر    کـه یکـی از گونـه    .Phomopsis spقـارچ  

باشد نیز  مل بالیت ساقه و غالف سویا میسویا بوده و عا
هـا جداسـازي    درصد نمونـه  33/13در ابتداي آزمایش از 

به طـور کلـی در مرحلـه    این قارچ فراوانی جداسازي . شد
درصـدي   12کـاهش   ،انتهایی آزمایش نسبت به شروع آن

چه گفتـه شـد ایـن رونـد     چنان). 1جدول (دهد  را نشان می
فــزایش کلونیزاســیون و مربــوط بــه اتوانــد  مــیکاهشــی 

ــارچ  ــواد غــذایی توســط ق ــا   مصــرف م ــف و ی هــاي مختل
رونـد  . باشـد  .Trichoderma sppمایکوپارازیتیسـم توسـط   

ــه   ــابهی در مطالع ــی مش ــاران    کاهش ــرد و همک ) 2003(ب
  .گزارش شده است
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و  .Sclerotinia spدو بیمارگر مهم گیاهی دیگر شامل 
Rhizoctonia sp.      چهـار نیز بـا مجمـوع فراوانـی کمتـر از 

 فراوانـی . درصد در فاز صفر آزمایش جداسازي شـدند 
دستخوش نوسانات فراوانـی   .Rhizoctonia spجداسازي 

 دوم  از توابـع خطـی و درجـه    در نتیجهطی زمان شد و 
 جداســازي فراوانــیرونــد تغییــرات  امــا. پیــروي نکــرد
Sclerotinia sp.    پیـروي کـرده و ابتـدا     دواز تـابع درجـه

اما جمعیـت آن در انتهـاي   یافت، افزایش و سپس کاهش 

ــ  ــر از می ــایش، کمت ــداي  آزم ــده در ابت ــازي ش زان جداس
نیز که در ابتـداي آزمـایش    .Verticillium sp. نبودآزمایش 

و با میـانگین  دي جداسازي نشده بود تنها در ماه بقایا از 
داري  درصد مشاهده گردید و تفـاوت معنـی   28/0 فراوانی

  ).1جدول (در دو نوع خاك نداشت 
ي کیتین کنندگان قو که جزء تجزیه، .Periconia spقارچ 

در ابتـداي  و ) 1980و همکاران  مشدو(باشد  و زایالن می
آزمایش از بقایاي گیاهی اسـتخراج نشـده بـود، در خـاك     

به مدت هشت ماه در اعماق مختلف  هاي مختلف از بقایاي سویاي آلوده به پوسیدگی ذغالی که درصد فراوانی جداسازي قارچ -  1جدول 
  اند دو خاك آلوده و غیر آلوده مدفون شده

    هاي بعد از دفن بقایاي سویا ماه  

 Qپ  Lگونه قارچ الف نوع خاك  0   2   4   6   8  ب  

 cd88/78   c72/79   b95/86   a3/93  NS   M. phaseolina   61/73  **  ٭٭
 .Alternaria spp  آلوده  c0   c0   b78/2   c0   a33/5  ٭  ٭

     b33/1 a 33/3  a 56/5  b22/2  a33/5 غیرآلوده   
 .a89/3   b11/1   b56/0   b0   b0  NS  Aspergillus spp   ٭٭  ٭٭
NS NS  a0   a0   a27/0   a0   a0  NS  Bipolaris spp. 
 .Cephalosporium sp  آلوده  NS   b94/1   a28/5   b67/1   b28/0   a67/6  ٭٭
    b67/1 a 56/10  b11/1  b56/0  a23/7 غیرآلوده   

   ٭٭  ٭٭

b45/21  
 b45/19   b11/21   b61 /23   a3/49  NS  Fusarium spp. 

   a94/41   a17/39   b16/29   b06/18   ٭٭  ٭٭

b06/23  
NS  Gliocladium sp. 

NS  NS  ab11/1   b28/0   b56/0   a50/2   b0  NS  Mucor sp. 
 .a33/3   b0   b0   b0   b0  NS  Penicillium spp   ٭٭  ٭٭
 .Periconia sp  آلوده  a44/4   b78/2   b67/1   c0   c0   ٭٭  ٭٭
     b0 a 56/0  b0  b0  b0  غیرآلوده   
NS  NS   b0   b0   a 22/2   b0   b0  NS  Phialophora sp. 

  bc11/1   b22/2   c56/0   c83/0  ٭٭  ٭٭
 

a33/13  
NS  Phomopsis sp. 

NS  NS  b99/0   b28/0   a33/3   b84/0   b33/1  NS  Rhizoctonia sp 
 .NS  a61/6   bc44/4   c78/2   c50/2   a99/9  NS  Rhizopus sp ٭٭
 .NS   bc56/5   bc11/6   b45/9   a06/18   c5/2  NS  Sclerotinia sp  ٭

NS NS a0  a0   a0   a0  a0  آلوده  Torula sp. 
   b0 a 67/1  a12/1  a67/1   b0  غیرآلوده   

NS ٭   a66/8   ab88/3   b78/2   ab06/3   b66/2  NS  Trichoderma spp. 
NS NS  a 0   a 0  a 56/0   a 0   a0  NS  Ulocladium spp. 
* NS   b82/6   b44/4   a83/15   b5   b5/3  NS  Unknown Fungi 

NS  NS   a0    a0   a0   a28/0   a0  NS  Verticillium sp. 

  .جداسازي براي هر نوع خاك جداگانه آورده شده است اوانیفر )>05/0P(در صورت معنی دار بودن . داري بین دو نوع خاك وجود ندارد تفاوت معنی NS -الف
دار در سطح  به ترتیب معنی ٭٭و  ٭، )>05/0P(دار نیست  معنی NS). Quadratic response(دو  ي درجه -پو ) Linear response(روند تغییرات خطی  -ب

  .احتمال پنج و یک درصد
  .ماري بین تیمارها استدار آ دهنده نبود اختالف معنی حروف مشترك نشان

  .باشند اعداد ارائه شده براي دو تیمار خاك، در هر زمان، مربوط به میانگین سه عمق دفن می
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در اسفندماه ، M. phaseolinaي ها میکرواسکلرتآلوده به 
درصد جداسازي شد و فراوانـی آن تـا    67/1با فراوانی 

به میـزان   ،دوبه صورت خطی و درجه  ،انتهاي آزمایش
در حالی که قـارچ   ).1جدول (درصد افزایش یافت  77/2

Ulocladium spp.      که قادر به تجزیـه مـواد گیـاهی ماننـد
 فراوانـی ، بـا  )1980و همکـاران   مشدو(باشد  سلولز می

قـدرت رقـابتی     دهنده ناچیزي جداسازي گردید که نشان
توسط ناصـري و   مشابهی نتایج. باشد تر آن می ضعیف

روي   L. maculansبررسـی بقـاي   در  )2008( همکـاران 
  .بقایاي کلزا گزارش شده است

روي  هـاي دیگـر   همطالعـ  نتایج این مطالعه با  مقایسه
نشان  ،هاي مختلف مدفون در خاك بقایاي گیاهی میزبان

عنـوان یـک   به .Trichoderma sppدهد که نقش ترکیبی  می
قـوي مـواد سـلولزي      کننـده مایکوپارازیت و نیز تجزیـه 

ند سبب کاهش بقاي بیمارگرهاي گیـاهی از جملـه   توا می
M. phaseolina ــردد ــاله   . گ ــن مس ــات ای ــه منظــور اثب ب

  آزمایش سـال دوم بـا افـزودن سوسپانسـیون زادمایـه     
Trichoderma spp.    به خاك، به عنوان یک تیمـار اضـافی

  .دشطراحی 
  

  آزمایش سال دوم
ــ ـــدر ایــن آزمای ــومـش نی ــا ز از دو خــاك ل      شــنی ب

8/6-6/6=pH بررسـی میـزان تخریـب و    . استفاده گردید
ــاهی نشــان    T+کــه در تیمــار  دادپوســیدگی بقایــاي گی

شدت و سـرعت بیشـتري    ابقایاي ریشه و ساقه سویا ب
 15(بـرداري   که در فاز دوم نمونه طوريند بهدش تخریب 
عالئم شکسـته شـدن قطعـات بقایـاي گیـاهی      ) اسفندماه

  بـرداري کلیـه   هاي نمونـه ها مشاهده و در انت درون پاکت
سویا در این تیمار به طـور کامـل     قطعات ریشه و ساقه

. خرد شده و بافت گیاهی تا حدود زیادي تخریب گردیـد 
مانند سال گذشـته پوسـیدگی و خـرد و     T–اما در تیمار 

هـاي ریشـه و    ریزشدن کامل بقایا و تخریب کامل بافـت 
 .ساقه تا انتهاي آزمایش مشاهده نشد

یـا   سـترون دهد کـه   جزیه واریانس نشان مینتایج ت
، M. phaseolinaهـاي   میکرواسکلرتآلوده بودن خاك به 

بـر فراوانـی جداسـازي ایـن     ) >01/0P(داري  تاثیر معنی
 فراوانـی . شتقارچ از بقایاي سویاي مدفون در خاك ندا

  جداسازي این قارچ طی زمان، روند کاهشی خطی و درجه
پس زي آن در مجموع تیمارها، داشته و فراوانی جداسا دو
 کاهش) درصد 7/31به 80از (درصد  33/48ماه،  هشتاز 

  .یافت
ــی  ــتالف معنـ ــود اخـ ــی ) >05/0P(دار  وجـ در فراوانـ

و  .Aspergillus spp. ،Penicillium sppهـاي   جداسازي گونـه 
Periconia spp.   و  سـترون و غیر سـترون از دو نوع خـاك

ــازي آن  ــدم جداسـ ــاه  عـ ــاي گیـ ــا از بقایـ ــیش از هـ ی پـ
هـا خـاك    دهد که منشاء ایـن گونـه   سازي، نشان می مدفون

آلوده بوده و در مراحل بعدي آزمایش از خاك به بقایـاي  
  .اند گیاهی انتقال یافته

 .Tکـه فراوانـی جداسـازي    ، ددا نتایج آزمـایش نشـان   

harzianum    درصـد کـل    07/1که در ابتداي آزمـایش تنهـا
، تحـت تـاثیر افـزودن    داد هاي جداشده را تشکیل مـی   گونه

، طــی زمــان بــه ســرعت آن بــه خــاك  مصــنوعی زادمایــه
 83/1  مـاه، از جمعیـت اولیـه   هشـت و پس از  افزایش یافت

درصـد، بـه    49/52و  83/50درصد پیش از دفن بقایا، بـه  
 .رســد مــی ســترونو  سـترون هــاي غــی  ترتیـب در خــاك 

داري  بودن یـا نبـودن خـاك تـاثیر معنـی      سترونچنین  هم
)05/0P< (  ــی جداســازي ــر فراوان  شــتدا T. harzianumب
بـرداري،   فراوانی این قارچ در مرحله دوم نمونـه  ).2شکل(

ایـن مسـاله   . بـود بیشتر از خـاك آلـوده    ستروندر خاك 
هـا در   احتماال به علت اثـر رقـابتی سـایر میکروارگانیسـم    

امــا ســرعت بــاالي رشــد . باشــد مــی ســترونخــاك غیــر 
زنـی سـریع    جوانـه  و رهاي فراوانمیسلیومی، تولید اسپو
محسـوب   T. harzianum هاي رقابتی اسپورها که از قابلیت

گـردد ایـن اخـتالف بـه      ، سبب مـی )2000هارمن (شود  می
ماه بعد از دفن بقایا،  ششطوري که تدریج کاهش یافته، به

  . شود از دو خاك تقریبا برابر  آنفراوانی جداسازي 
از بقایاي گیاهی  .Trichoderma spp فراوانی جداسازي

اگرچه این . یافتبه سرعت افزایش  T+در تیمار طی زمان، 
ــه  ــد افزایشــی ب ــدتر  رون ــدریج کن ــه  ت ــا گون ــد ام ــاي  ش ه

Trichoderma spp.  مـاه از دفـن بقایـا،     هشتپس از گذشت
). 2جـدول  (ها جداسازي گردیـد   درصد نمونه 95حدود  از

اجراي آزمـایش   همانند سال اول T-در حالی که در تیمار 
بسیار کند بوده و در انتهـاي  آن جداسازي  یروند افزایش

  .ها جداسازي گردید درصد نمونه 33/8آزمایش تنها از 
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ــه  ــزودن زادمای ــاك  T. harzianum  اف ــه خ ــاثیر  ،ب ت
ــر فراوانـــی) >05/0P(داري  معنـــی ــازي  بـ  .Mجداسـ

phaseolina در تیمــار  ).2جــدول ( داشــت-T  فراوانــی
 17/11مـاه تنهـا    هشتپس از  M. phaseolinaجداسازي 

در ). درصـد  83/68درصد به  80از (درصد کاهش یافت 
 .بـود درصد  5/77این میزان برابر  T+که در تیمار حالی 

ماه به  هشتپس از  M. phaseolinaدر این تیمار فراوانی 
، در M. phaseolinaجداسازي  فراوانی .دیدرصد رس 5/2

بـاره کـاهش    به یـک  T+برداري، در تیمار  فاز دوم نمونه
مـوازات  این کاهش ناگهانی و شدید بـه  ).3 شکل(یابد  می

از  T. harzianumجداسـازي   فراوانـی افزایش ناگهانی در 
پـس از آن،   ).2شکل( بودبرداري  بقایا در فاز دوم نمونه

و بـه   تشروند کندتري دا T. harzianumافزایش جمعیت 
، از خـاك  M. phaseolinaهمین ترتیب فراوانی جداسازي 

نیز نسبتا یکنواخت شـده و بـا سـرعت کنـدتري کـاهش      
  . یافت

هـاي   گونـه جمعیـت  د کـه  نـ ده ها نشـان مـی   رسیبر
Trichoderma   بعد از اضافه شدن به خاك، بـراي مـدتی ،

 پدیـده، این . گذارد ماند و سپس رو به کاهش می ثابت می
 دهـد  ت تاثیر شـرایط نامناسـب خـاك رخ مـی    احتماال تح

نشـان   )1984( لـویس و پاپـاویزاس  ). 1981پاپاویزاس (
 در خاك بـه  .Trichoderma sppدادند که استقرار و تکثیر 

   گامی که رويــتگی دارد و هنــکاربرد آن بس  وهــنح

  
سبوس گندم تکثیر و به خاك اضافه گردد، جمعیت آن 

هفته در خاك  36تا  9شود و  می تا یک میلیون برابر تکثیر
هـر چنـد کـه جمعیـت آن بـه تـدریج کـاهش         .ماند باقی می

تحقیقات نشان داده اسـت کـه شـرایط فیزیکـی و     . یابد می
شیمیایی خاك بر بقا و روند تغییرات جمعیـت تریکودرمـا   

  ).1379منش  آهون(موثر است 
 Gliocladium جـنس  ي دو هـا  فراوانی جداسازي گونـه 

بــه صــورت  T+از بقایــاي گیــاهی در تیمــار   Fusariumو
طوري که در انتهـاي  به یافتو با سرعت کاهش  دو  درجه

جز این دو جنس که تا فاز سوم به. دیرس آزمایش به صفر 
بـرداري از تیمـار مـذکور جداسـازي شـدند، سـایر        نمونه
ها جداسازي  هاي قارچی، تنها پیش از دفن بقایا از آن گونه

 بـرداري  از فـاز دوم نمونـه   T+ا در تیمار ه و استخراج آن
، T. harzianumکـه  دهـد   این نتایج نشان مـی . متوقف گردید

قادر است با رشد و اسـپوردهی سـریع و قـدرت رقـابتی     
بـردن از  باال، بقایاي گیاهی را کلونیزه کرده و ضمن بهـره 

خاصــیت مایکوپــارازیتی قــوي، بــا مصــرف مــواد غــذایی 
زاي  هاي مهم بیمـاري  قارچ  وسعهموجود، مانع از رشد و ت

 Fusarium spp. ،Phomopsis spp. ،Rhizoctoniaگیاهی مانند 

spp.  وM. phaseolina کنتـرل  کـاربرد ایـن قـارچ در    . گردد
زاد گـزارش شـده    هاي خاك هاي مختلف قارچ گونهزیستی 

  ).1980پاپاویزاس و لومسن (است 

  خاك آلوده

 خاك سترون

۶۰ 

۵۰ 

۴۰ 

۳۰ 

۲۰ 

۱۰ 

۰ 
۸                     ۶                         ۴                        ۲                         ۰  

جداشده از بقایاي گیاهی طی زمان  .Trichoderma sppروند تغییرات فراوانی  - 2شکل 
  تحت تاثیر سترون یا غیرسترون بودن خاك
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نی 
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 ها هاي بعد از دفن نمونه ماه
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زنی شده  خاك مایهدر مدفون  تلف از بقایاي سویاي آلوده به پوسیدگی ذغالی هاي مخ درصد فراوانی جداسازي قارچ - 2جدول 
  و بدون آن T. harzianum با 

    بقایاي سویابعد از دفن  هاي ماه  
 Qپ   L0   2   4   6   8  ب  T. harzianum قارچ گونه  
 M. phaseolina  الف     c 83/68 c 67/71 75 b b 49/77 80 a -T  ٭٭  ٭٭

    d 5/2  c 02/5  10 b b 67/11  a 80  +T  

 .c 83/0 c 83/0 c 84/0 b 5/2 a 13/6 -T  Alternaria spp  ٭٭  ٭٭

    0 b 0 b 0 b 0 b  a13/6  +T  

NS  NS  b 33/3  b 33/3  5 a 0  0  -T  Aspergillus spp. 

    0 a 0 a 0 a 0 a 0 a +T  

NS  NS  0 a 0 a a 42/0  0 a 0 a NS  Curvularia sp. 

 .c 5/28  25 c b 83/30  b 17/34  a 83/41  -T  Fusarium spp  ٭  ٭٭

    0 d 0 d c 83/0  b 50/7  a 83/41  +T  

 .ab 89/18  a 89/23  b 17/14  c 33/8  ab 67/17  -T  Gliocladium spp  ٭  ٭٭

    0 c 0 c c 8/0  b 5/2  a 67/17  +T  

NS  NS  a 42/0  0 a a 42/0  a 83/0  0 a NS  Mucor sp. 

NS  NS  a 25/1  a 25/1  ab 83/0  ab 83/0  0 b NS  Penicillium spp. 

NS  NS  a 67/1  a 67/1  b 83/0  b 83/0  0 b -T  Periconia spp. 

    0 a 0 a 0 a 0 a 0 a +T  

 .c 0 c b 67/1  b 5/2  a 7/10  -T  Phomopsis spp 0  ٭٭  ٭٭

    0 b 0 b 0 b 0 b a 7/10  +T  

NS  NS  b 67/1  a 33/3  a 33/3  5 a b 67/2  -T  Rhizoctonia spp 

    0 b 0 b 0 b 0 b a 67/2  +T  

 .a 25/11  a 75/8  a 75/8  b 42/5  b 5/3  NS  Rhizopus spp  ٭٭  ٭٭

 .b 0 b 0 b b 42/0  a 33/1  NS  Sclerotinia spp 0  ٭٭  ٭٭

 .a 33/8  5 ab 4 ab 5 ab b 83/1  -T  Trichoderma spp  ٭٭  ٭٭

    a 99/94  ab 99/84  b 67/71  ab 5/82  c 83/1  +T  

 NS  bc 25/1  b 67/1  c 83/0  b 5/2  4 a -T  Unknown Fungi  ٭

    0 a 0 a 0 a 0 a 0 a +T  

   .داسازي براي دو تیمار جداگانه آورده شده استاوانی جفر) >05/0P(دار بودن  در صورت معنی. وجود ندارد T-و  T+داري بین دو تیمار  تفاوت معنی NS -الف
  .درصد یکو  پنجدار در سطح احتمال  به ترتیب معنی ٭٭و  ٭، )>05/0P(دار نیست  معنی NS. دهد نشان میدرجه دو را  - پروند تغییرات خطی و  -ب

  .دار آماري بین تیمارها است دهنده نبود اختالف معنی حروف مشترك نشان
  .باشند ، در هر زمان، مربوط به میانگین دو نوع خاك می T-و  T+اعداد ارائه شده براي دو تیمار 
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کنتـرل بیمـاري    زیسـت در  کنترلـی کاربرد این عامـل  
. هاي مختلف گزارش شـده اسـت   پوسیدگی ذغالی میزبان

 .Tنشان داده است که کاربرد ) 2006(تحقیقات اعتباریان 

harzianum هـاي  ، از تشکیل اسـکلرت M. phaseolina  روي
از ، نیـز  )1379(غفاریـان  . نمایـد  گیري میبذر خربزه جلو

بیمـاري سـاق    زیسـتی کنترلبراي تریکودرما هاي  جدایه
هـاي   اثـر جدایـه   چنـین  هـم . نمـود  اسـتفاده سیاه خربـزه  

تریکودرما در کاهش بیماري پوسیدگی ذغالی آفتابگردان 
، )2008رمضــانی (، بادمجــان )1385بــراري و همکــاران (

، )2002بـل  (، سـویا  )2006ستار و همکـاران   عبدل(کنجد 
ــه )2006دکونــل و همکــاران ا(لوبیــاي چشــم بلبلــی  ، پنب

اما کاربرد ایـن  . استنیز گزارش شده ) 2010م عبدالسال(
 .Mهــاي  ســکلرتاکنتــرل بــر بقــاي میکروزیســتعامــل 

phaseolina    در بقایاي گیاهی مورد بررسی قـرار نگرفتـه
  .است

 عامل کنتـرل   زنی خاك با زادمایه در این تحقیق، مایه
ــتی ــازي   T. harzianum  زیس ــی جداس ــت فراوان توانس

 را از بقایــاي ریشــه و M. phaseolinaزاد  بیمــارگر خــاك

درصـد   5/77مـاه بـه میـزان     هشـت ساقه سویا، پـس از  
ســکلرت از االبتــه میــزان آزادســازي میکرو. کــاهش دهــد

ي موجـود در  هـا  میکرواسـکلرت بقایاي گیاهی و جمعیت 
بقایــاي گیــاهی و در مراحــل مختلــف  خــاك بعــد از دفــن

بنـابراین  . برداري مورد بررسی قرار نگرفتـه اسـت   نمونه
ــی ــه نمـ ــوان بـ ــا   تـ ــه آیـ ــود کـ ــار نمـ ــع اظهـ ــور قطـ طـ

زنـی   ي آزاد شده از بقایا، قـدرت جوانـه  ها میکرواسکلرت
 .Tاثر کلونیزاسیون توسط  دراند و یا  خود را حفظ نموده

harzianum  ــر ــرار و غیرف ــا ترشــحات ف ــدرت  ،ار آنو ی ق
ــه ــوده جوان ــد ســازي خــود را از دســت داده زنــی و آل  .ان
  .تحقیقات بیشتري در این زمینه مورد نیاز است بنابراین

  
  سپاسگزاري

همکاري دکتر کامران رهنمـا، عضـو هیـات علمـی     از 
پزشــکی دانشـگاه علــوم کشـاورزي و منــابع   گـروه گیـاه  

ــه   ــان، در تهی ــی گرگ ــارچ    طبیع ــه ق  T. harzianumجدای
  .شود صمیمانه قدردانی می

  
  
  

  منابع
چاپ . هاي گیاهی اصول مبارزه با بیماري. 1379 ،ع منش آهون

 .مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان. سوم

کنتـرل  . 1385 بودي ك، رسـتمی ف و کیـانوش ح،  ح، به براري
بیولوژیک بیماري پوسیدگی ذغالی آفتابگردان بـا اسـتفاده   

جدا شده از بقایاي سویا طی زمان، تحت تاثیر   M. phaseolinaروند تغییرات فراوانی  - 3شکل 
  T. harzianumدر مقایسه با شاهد بدون  در دو خاك سترون و غیرسترون T. harzianumودن افز
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Abstract 
Macrophomina phaseolina, the causal agent of soybean charcoal rot is an important pathogen in soybean 

growing regions of the world, including Iran. Survival of M. phaseolina and associated mycobiota on 
soybean residual was studied every two months over a eight-month period, for two years, under 
environmental conditions of Golestan province, Iran. In the first year, root segments colonized by M. 
phaseolina were placed into polypropylene-mesh bags and buried in depths of 0-5, 10-15, and 20-25 cm at 
M. phaseolina infected and uninfected soil in the field microplots. The percentage of isolation frequencies 
for M. phaseolina showed a slow decrease linear trend over time, from 93.3% before burial to 73.6 %, eight 
months later. Trichoderma spp. were isolated at positive slow linear trend and was increased 6% over time. 
Isolation frequencies of M. phaseolina were similar among the three soil depths over all sampling dates at 
both soil types. In the second year, mesh bags, included M. phaseolina colonized residual, were buried in the 
field microplots at infected and sterile soil treated with Trichoderma harzianum MKR 1321 inoculum, in 
comparison to untreated one. Percentage of isolation frequencies for M. phaseolina decreased 77.5% over 
time in T. harzianum treated soil compared to 11.2% in untreated soil regardless of soil type. Isolation 
frequencies of Trichoderma spp. was also increased 93.9% in treated soil. The increase of Trichoderma spp. 
paralleled with the decreasing in isolation frequencies of M. phaseolina and other fungi. These findings 
suggest that the combined role of Trichoderma spp. as strong tissue degraders and mycoparasites may lead to 
reduce the survival of the pathogen M. phaseolina and other associated fungi in burial debris. 

  
Keyword: Soybean charcoal rot, Macrophomina phaseolina, Trichoderma harzianum 
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