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  ۲۳۷-۲۴۷: ۱۳۹۱ سال / ۲شماره  / ۴۸جلد   /هاي گياهي  بيماري

۲۳۷  

  

   ساقه کلزاييايني اسکلروتيدگي پوسيماري به بيت آلودگي وضعيبررس

   * در مناطق مختلف استان مازندران

  

STUDY ON THE INFECTION STATUS OF SCLEROTINIA STEM ROT 
DISEASE OF RAPESEED IN DIFFERENT REGIONS OF 

MAZANDARAN PROVINCE 
  
  

 
  ۳ين براري و حس۱اني مهدي، صفرعل۲ين آقاجاي، محمدعل**۱  علمدارلويپورمهد رضا

  

  )۱۷/۱۲/۱۳۹۰:رشيخ پذي؛  تار۱۲/۶/۱۳۹۰: افتيخ دريتار(

  

  دهيچك

ـ  مهم کلزا در دنيها يمارياز ب ،Sclerotinia sclerotiorum  ساقه با عاملييايني اسکلروتيدگيپوس ـ ا و اي  يجهـت بررسـ  . باشـد  مـي ن راي

 مزرعـه کلـزا در      ۱۲۰، تعـداد    ۱۳۸۹-۹۰ و   ۱۳۸۸-۸۹ ي دو سال زراع   يتان مازندران، ط   اس ي در مزارع کلزا   يمارين ب ي به ا  يت آلودگ يوضع

ـ يمـار يم بيانتخاب و از زمان ظهور عال) ، بابلسر، دشت ناز، بهشهر و گلوگاهيشامل سار(پنج منطقه مختلف استان     ـ  بازدي ط  مـنظم  يدهاي

 يم برگ ياز لحاظ حداکثر وقوع عال    . شد يبردار ادداشتي در مزارع    ي مختلف کلزا در طول دوره آلودگ      يها  اندام ي رو يماريزان ب ي، م يهفتگ

ـ            ي نبوده ول  ين مناطق و مزارع اختالف    يدر سال اول ب    ـ ن منـاطق و دو سـال تحق  ي در سـال دوم و مجمـوع دو سـال ب ـ  ي دار  يق اخـتالف معن

)۰۰۱/۰<P (  در سال اول     يزان آلودگ يم. وجود داشته است )بـوده و در مجمـوع منطقـه گلوگـاه         ) صددر۲۴(شتر از سال دوم     يب)  درصد ۳۵

 ين مناطق مـورد بررسـ     ي ب يماري ب يياز لحاظ وقوع نها   . را داشته است  ) درصد۸/۲۰ (ين آلودگ ي کمتر يو سار ) درصد۴۲ (ين آلودگ يشتريب

ـ  يي نبود و از لحاظ شدت نها      يق اختالف ين دو سال تحق   ي ب يوجود داشته ول  ) P>۰۰۱/۰ (يدار ياختالف معن  و دو  ) P>۰۰۱/۰(ن منـاطق    ي ب

 در سال اول    يي درصد و شدت متوسط نها     ۲۱ق برابر   ي در دو سال تحق    ييوقوع نها .  وجود داشت  يدار ياختالف معن ) P>۰۵/۰(ق  يسال تحق 

ـ در مجموع دو سال، منطقه گلوگاه با م. بود) درصد۵/۱۱(شتر از سال دوم    يب) درصد۱۵( درصـد و شـدت متوسـط     ۳۲ يمـار يزان وقـوع ب ي

 را به خود اختصاص     ين آلودگ ي درصد کمتر  ۲۵/۸درصد و شدت متوسط     ۷۵/۱۳زان وقوع   ي با م  ي و منطقه سار   ين آلودگ يشتريدرصد ب ۲/۲۱

شتر از  يدار بوده، که در سال اول ب       يق اختالف معن  ين مناطق و دو سال تحق     يز ب ي ن يماريشرفت ب ي پ يها ير منحن ياز لحاظ سطوح ز   . داده بودند 

  .ر مناطق بوده استيشتر از ساي بشهرو در مناطق گلوگاه و بهسال دوم 
  

  

  

  

  ي، دوره آلودگيينهامتوسط ، وقوع، شدت Sclerotinia sclerotiorum : يدي كل يها واژه

  
  

  ي ساريعي و منابع طبيه شده به دانشگاه علوم کشاورزيارشد نگارنده اول، ارا ينامه کارشناس اني از پايبخش :*

  alamdarlou@yahoo.com :يكي مسئول مكاتبات، پست الكترون:**
  ي ساريعي و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزياهي گيشناس يماريبار يارشد و استاد يکارشناسسابق  يدانشجوترتيب  به .١

  استاديار پژوهش مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان گلستان، گرگان. ۲

  يستان مازندران، سار ايعي و منابع طبيقات کشاورزي پژوهش مرکز تحقيمرب. ۳

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  ۲۳۷-۲۴۷ :۱۳۹۱ سال / ۲شماره  / ۴۸جلد   /هاي گياهي  بيماري
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  مقدمه

 مهم کلـزا در     يها يماري ساقه از ب   ييايني اسکلروت يدگيپوس

 و  يي اروپـا  ين، کـشورها  يا مانند کانادا، چ   ينقاط مختلف دن  

 ي کلزا کاري نواحيز در برخ يران ن يباشد که در ا    يا م ياسترال

 يهــا  از جملــه اســتانيخــصوصاً منــاطق مرطــوب شــمال

هــا   ســاليداشــته و در برخــوع يمازنــدران و گلــستان شــ

 ,Afshari Azad 2001(خسارت آن قابـل توجـه اسـت    

Aghajani et al. 2008, Barari et al. 2000, Roger 
Rimer et al. 2007 .(قــــارچيمــــاريعامــــل ب   

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) deBary از شـاخه  

Ascomycota رده ،Leotiomycetes ، ــته  Helotialesراس

 يمــارگر داراين بيــا. اســت Sclerotiniaceaeو خــانواده 

 و  ي، سبز ياهان مختلف زراع  يع بوده و گ   ي وس يزبانيدامنه م 

 ياديـ  و تعـداد ز    يـي ، دارو ي، بـاغ  يا ، علوفـه  ينتي، ز يفيص

 را آلـوده    ياهيـ  مختلـف گ   يهـا   هرز از خـانواده    يها علف

حـداقل تعـداد   ). Saharan and Mehta 2008(کنـد   يمـ 

 خانواده بـه عنـوان      ۷۵ جنس و    ۲۷۸ گونه گياهي از     ۴۰۸

باشند که اغلب شامل گياهـان علفـي         ميزبان اين قارچ مي   

اي  اي و برخـي از گياهـان تـک لپـه           از نهاندانگان دولپـه   

ــستند ــ ب.هـ ــانين ميشتريـ ــا زبـ ــ ايهـ ــارگر در ين بيـ مـ

 کاهو، آهار،   آفتابگردان، گلرنگ،  (Asteraceaeيها خانواده

، انـواع   ينـ يزم ا، بـادام  يسـو  (Fabaceae،  )نا و ژربـرا   يگل م 

کلزا،  (Brassicaceae،  ) ماشک  و ا، باقال، نخود، عدس   يلوب

 Solanaceae، ) خـــردل وشـــلغم، تـــرب، انـــواع کلـــم

و ) ، توتـون و فلفـل     ينـ يزم بي، بادمجـان، سـ    يفرنگ گوجه(

Cucurbitaceae) قــرار) هندوانــه و ار، کــدو، خربــزهيــخ 

  ).Boland & Hall 1994(دارند 

بــسته بــه منطقــه  يمــاريب  و خــسارتيزان آلــودگيــم

ت مزرعـه متفـاوت     ي و وضـع   يطـ يط مح ي، شـرا  ييايجغراف

زان کاهش محصول   ي م ۱۹۹۱-۱۹۹۷ يها  سال يط. باشد يم

 درصـد و    ۵-۱۳ ي شمال ي در داکوتا  يمارين ب يکلزا توسط ا  

ــوتا يدر م ــه س ــرآورد درصــد ۲/۱۱-۲/۱۳ن ــده اســت ب  ش

)Lamey 1998 .(ز يـ  ن۲۰۰۱ و ۲۰۰۰، ۱۹۹۹ يها در سال

نه ي م يها التي کلزا در ا   ي رو يمارين ب ي ا يخسارت اقتصاد 

ون دالر  يـ لي م ۸/۱۶ و   ۸/۲۰،  ۳/۱۷ب  يـ ترت سوتا و داکوتا بـه    

 Lamey et al. 2000, Lamey(ن زده شـده اسـت   يتخم

et al. 2001 .(ن منـاطق  يـ گـر در ا ي ديها ين بررسيچن هم

 سـبب   ،يمـار ي بـه ب   يک درصـد آلـودگ    يه هر   نشان داده ک  

شـود و آلـودگي بـه        کاهش محصول به ميزان نيم درصد مـي       

درصد به عنوان آستانه خسارت اقتـصادي    ۱۷بيماري به ميزان    

 NSW در ).Del Rio et al. 2007(تعيــين شــده اســت 

 تـن   ۵۴/۱ تـا    ۳۹/۰استراليا کاهش محصول در اثر بيماري از        

 ۷۵ تـا  ۵۰کـاهش محـصول خـردل    در هکتار بوده و در هند    

 ).Saharan & Mehta 2008( درصد گـزارش شـده اسـت   

 يد در کلـزا   ي شـد  يهـا  ين در سوئد به علت آلودگ     يچن هم

  درصد گزارش شده است    ۶۰ کاهش محصول حدود     ،بهاره

)Twengstrom et al. 1998.(  

 ايـن  ،هاي انجام شـده در اسـتان مازنـدران        در بررسي 

بهشهر، نکا،  (حت کشت کلزا    بيماري در مناطق مختلف ت    

گــسترش داشــته و ميــانگين ) ســاري، قائمــشهر و بابــل

 درصـد  ۴/۵۴تا ) بهشهر( درصد ۲۸/۱۲درصد آلودگي از    

ايـن   ).Barari et al. 2000( متغيـر بـوده اسـت   ) بابل(

هـاي   بيماري در استان گلستان نيز مهم بوده و در بررسي         

ــرين د۱۳۸۶ و ۱۳۸۵هــاي  انجــام شــده در ســال  رصــد کمت

و بيشترين آن در علـي      ) درصد۷/۱۰(آلودگي در منطقه کالله     

 ).Aghajani et al. 2008(بـوده اسـت   ) درصد۱۱/۲۲(آباد 

در اين تحقيق با توجه به باال بودن سطح کشت کلـزا در             

مناطق شمالي کشور از جمله استان مازنـدران و اهميـت           

بيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي ساقه روي آن، وضعيت       

دگي به اين بيماري در پنج منطقه از استان کـه سـطح             آلو
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   ...بررسي وضعيت آلودگي به بيماري پوسيدگي  : و همکارانعلمدارلو

۲۳۹  

  .قابل توجه کشت کلزا را دارد، بررسي شده است

  

  يروش بررس

 يدگي پوسـ  يمـار ي بـه ب   يت آلـودگ  ي وضع يبه منظور بررس  

 دو سـال    ي ساقه کلزا در استان مازندران، طـ       يياينياسکلروت

 مزرعه کلـزا در     ۱۲۰، تعداد   ۱۳۸۹-۹۰ و   ۱۳۸۸-۸۹ يزراع

، بابلـسر،   يشامل سـار  (قه مختلف استان مازندران     پنج منط 

 مزرعـه در هـر      ۱۲(انتخـاب   ) دشت ناز، بهشهر و گلوگـاه     

 ي طــيمــاريم بيــو از زمــان ظهــور عال) منطقــه در ســال

 يهـا   انـدام  ي رو يمـار يزان ب يـ ، م ي منظم هفتگـ   يدهايبازد

ــودگ    ــول دوره آلـ ــزا در طـ ــف کلـ ــزارع يمختلـ  در مـ

 ييايـ  در محدوده جغراف   ن مزارع يا. دي گرد يبردار ادداشتي

 ۴۹ درجـه و     ۳۶قـه تـا     ي دق ۲۶ درجه و    ۳۶ يها ن عرض يب

 ۵۰ درجه و    ۵۳قه تا   ي دق ۴۲ درجه   ۵۲ و طول    يقه شمال يدق

ا يـ ارتفاع مـزارع از سـطح در      .  واقع شده بودند   يقه شرق يدق

  . متر بود۱۵۷ تا -۲۰ز از ين

  

  يماري بيم برگيعال

هـا تـشکيل     بـرگ  روي   اولين عاليم بيماري در کلزا معموالً     

از زمان شروع تشکيل اين عاليم طـي بازديـدهاي          . شود مي

مستمر هفتگي، مقدار بيماري در مزارع و مناطق مختلف در          

 ۵۰۰در هـر مزرعـه تعـداد        . شددو سال آزمايش يادداشت     

عدد بوته در نظر گرفته شد و وجود يا عدم وجـود عاليـم              

 وقـوع   برگي در آنها طي مراحل مختلف ثبت شده و ميزان         

. تعيين گرديد ) هاي داراي عاليم   درصد بوته (برگي بيماري   

از اين طريق زمان شروع، پايان و بيـشترين ميـزان تـشکيل             

با تجزيه واريانس و مقايـسه ميـانگين        . شدعاليم مشخص   

هاي مربوط به بيشترين وقـوع عاليـم برگـي بيمـاري،             داده

در اختالف بين مزارع و مناطق تحت بررسي از اين لحـاظ            

  .شددو سال آزمايش مشخص 

   ساقهي رويماريم بيعال

 سـاقه کلـزا     يم رو يـ جـاد عال  ي ا يمارين مرحله از ب   يتر مهم

 بوتـه در    ۵۰۰م ساقه، با انتخاب تعـداد       يبا ظهور عال  . است

 در مـزارع    يمـار يها بـه ب     ساقه يت آلودگ يهر مزرعه، وضع  

انتخـاب  . ديـ ادداشـت گرد  ي مراحل مختلف    يمختلف و ط  

داقل در پنج نقطه از مزرعه و به فاصله سه متر از            ها ح  بوته

 در داخـل    ي خـط مشخـص    يه مزرعه و با حرکت رو     يحاش

 بـه   يا درصـد آلـودگ    يـ زان وقـوع    يـ م. دي انجام گرد  مزرعه

مار نسبت بـه کـل      ي ب يها دهنده تعداد بوته    که نشان  يماريب

ــه ــا بوت ــيه ــده ي بررس ــت ش ــول اس ــتفاده از فرم ــا اس    ب

I = ∑x / Nکـه در ايـن معادلـه    دست آمـد    بهI  بيـانگر 

 Nهـاي بيمـار و     بوته  بيانگر تعداد  xميزان وقوع بيماري،    

ــانگر  ــهبي ــا تعــداد کــل بوت ــ ارزيه ــيابي   باشــد ي شــده م

)Cardoso et al. 2004 .(کـه  يمـار ي بـه ب يشدت آلودگ 

ا يـ مار نسبت به کل سطح ي بيها ا حجم بافت يانگر سطح   يب

 در  يمـار يزان گـسترش ب   يـ  بـوده و م    يحجم مـورد بررسـ    

 يشتريـ ت ب يـ  اهم يدهـد، دارا   ي آلوده را نـشان مـ      يها بوته

 آلـوده، از    يهـا   در بوته  يمارين شدت ب  يي تع براي. باشد يم

 .Bradley et al(د ي معتبر موجود استفاده گرديها مقياس

2003, Henson et al. 2006 .(    شرح ايـن مقيـاس شـش

 هـاي  لكـه = ۱. بـدون بيمـاري   = ۰ : عبارت است از   يا طبقه

ــودگي شــاخه  ــا آل ــاي كوچــك ســطحي ي ــودگ= ۲. ه  يآل

 درصـد از سـاقه اصـلي        ۵۰حـداقل   = ۳ .هاي بـزرگ   شاخه

احاطه شدن کامل   = ۴. وسيله پوسيدگي احاطه شده است     به

وسيله پوسـيدگي امـا گيـاه محـصول خـوبي            ساقه اصلي به  

وسـيله   احاطه شدن کامل ساقه اصـلي بـه       = ۵. كند توليد مي 

ه محصول قابل برداشـت نخواهـد    ايکه گ  يطور پوسيدگي به 

ق يـ در هـر مزرعـه، از طر    شـدت متوسـط بيمـاري   .داشت

 د کـه در آن، يـ  محاسـبه گرد MS = ∑(xini) / N  فرمـول 

MS يماريانگر شدت متوسط ب   ي ب، xi انگر درجـه شـدت     ي ب
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 ام  iمـار در درجـه      ي ب يهـا  انگر تعـداد بوتـه    يـ  ب ni،  يماريب

باشـد   يه مـ  شـد يابيـ  ارزيهـا   تعداد کل بوتـه   N و   يماريب

سه يـ انس و مقا  يـ ه وار يبا تجز ). ۱۳۸۷ و همکاران    يآقاجان(

 يي مربوط به وقوع و شـدت متوسـط نهـا          يها ن داده يانگيم

ن يـ  از ا  ين مزارع و مناطق تحت بررسـ      ي، اختالف ب  يماريب

  .ديش مشخص گرديلحاظ در دو سال آزما

  

  يماريشرفت بي پير منحنيسطوح ز

 و سـطح    يمـار يشرفت ب يـ  پ ير منحن ي سطح ز  يها شاخص

 يارهـا يز معيـ  نيمـار يشرفت ب ي پ ير منحن ياستاندارد شده ز  

ط گونـاگون   ي در شرا  يماري به ب  يسه آلودگ ي مقا ي برا يخوب

ز يـ  و نيمـار يزان وقوع بي ميها برا ن شاخصيباشد که ا   يم

. ديـ ن گرد يـي  در مـزارع مختلـف تع      يمـار يشدت متوسط ب  

 از  يمـار يشرفت ب يـ  پ ير منحنـ  يـ جهت محاسـبه سـطوح ز     

]ادلـــــه مع ]∑ −
+ ++=

+

1
1 12n

i iii ttxxAUDPC
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انگر سـطح   يـ  ب AUDPCن معادلـه    يدر ا  که   دياستفاده گرد 

 xi، يابيـ انگر تعـداد ارز يـ  بn، يمـار يشرفت بي پ ير منحن يز

ن يامـ i  در يمـار يا شـدت متوسـط ب  يـ زان وقـوع  يانگر ميب

سـطح  . باشـد  ي مـ يابيـ زن اريامi انگر زمان ي بit و يابيارز

 (SAUDPC) يمـار يشرفت ب ي پ ير منحن ياستاندارد شده ز  

 يمـار ي بر کـل دوره بـروز ب  AUDPCم نمودن   يز از تقس  ين

(tn-t1) ديـ آ يدست م   به )SAUDPC=AUDPC/(tn-t1).( 

 مربـوط بـه     يهـا  ن داده يانگيـ سه م يانس و مقا  يه وار يبا تجز 

، )AUDPC-I (يمـار يشرفت وقـوع ب   يـ  پ ير منحن يسطح ز 

ســطح زيــر منحنــي پيــشرفت شــدت متوســط بيمــاري  

)AUDPC-MS( ســطح اســتاندارد شــده زيــر منحنــي ،

و ســـطح ) SAUDPC-I(پيـــشرفت وقـــوع بيمـــاري 

اســتاندارد شــده زيــر منحنــي پيــشرفت شــدت متوســط 

ــاري  ــزارع و   )SAUDPC-MS(بيم ــين م ــتالف ب ، اخ

مناطق تحت بررسي در دو سال آزمـايش از ايـن لحـاظ             

هـا   ابل ذکر است مرتب کـردن داده      ق. نيز مشخص گرديد  

ــا اســتفاده از نــرم   افــزار و ترســيم برخــي از نمودارهــا ب

Microsoft Excel 2007)  شرکتMicrosoft (ه يو تجز

ــو تحل ــا ليـ ــاريهـ ــرم ي آمـ ــتفاده از نـ ــا اسـ ــزار  بـ   افـ

StatGraphics Centurion XV, Version 15.2.05 
  .رفتيصورت پذ) StatPointشرکت (

  

  جه و بحثينت

  يماري بيم برگيعال

هـا در سـال اول از         بـرگ  ي رو يمـار يم ب ين عال يظهور اول 

 در مـزارع کلـزا دشـت نـاز و سـپس در              ۱۷/۱۲/۸۸خ  يتار

م تا هفته پنجم از شروع آن       ين عال يا.  شد ديدهگر  يمناطق د 

زان يـ ن م يشتريـ  به ب  ۱۸/۱/۸۹خ  يرو به توسعه بوده و در تار      

زش يــ بعــد از آن بــه علــت ر.ديرســ) درصــد۵/۳۵(خــود 

ان يـ م رو به کاهش رفـت و در پا        يزان عال ي کلزا، م  يها برگ

در سـال   . ديزان خود رسـ   ين م يبهشت به کمتر  يدهه اول ارد  

 در  ۹/۱/۱۳۹۰خ  ي از تـار   يم برگـ  ين عال يز اول يق ن يدوم تحق 

ته و چهـار    افيج توسعه   يم به تدر  ي عال . شد ديدهمزارع کلزا   

زان ين ميرشتيبه ب) ني فرورد۳۰ (يهفته بعد از شروع آلودگ 

کـاهش  م  يـ عالج  ي بعد از آن به تدر     .ديرس) درصد۲۴(خود  

ــه و در ي ــارافت ــر۱۳/۲/۱۳۹۰ خيت ــه کمت زان خــود يــن مي ب

 يزان وقـوع برگـ    ين م يشتريدر هر دو سال ب    . )۱شکل( ديرس

 يهـا  انس داده يـ ه وار يد پنجم بوده که تجز    ي در بازد  يماريب

 هيـ ج جـدول تجز   ي نتـا  . آمده است  ۱جدولمربوط به آن در     

ق از لحـاظ    يـ دهد کـه در سـال اول تحق        يانس نشان م  يوار

وقوع برگي بيماري بين مناطق مورد بررسـي        ميزان  بيشترين  

دار وجود نداشته ولي     و نيز مزارع بازديد شده اختالف معني      

 دار  معنـــيبـــين منـــاطق اخـــتالف کـــامالً، در ســـال دوم

)۰۰۱/۰<P (     دار   بوده و مزارع نيز اختالف معني)۰۵/۰<P (

   در مجموع دو سـال آزمـايش نيـز اخـتالف          . اند هم داشته با  
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  ي دوره آلودگيط) B(و دوم ) A( اول يها  در ساليماري بي برگي پراکنش وقوع آلودگ.۱شکل

Fig. 1. Distribution of the disease incidence on leaves in first (A) and second (B) years during infection period 
  

 ي سـاقه در مـزارع کلـزا   ييايني اسکلروتيدگي پوسيماري بيي و شدت متوسط نها   يي، وقوع نها  ين وقوع برگ  يشتريانس ب يوار هي تجز .۱جدول

  قي اول، دوم و مجموع دو سال تحقيها  سالياستان مازندران ط

Table1. Variance analysis of highest leaf incidence, final incidence and final mean severity of rapeseed 
Sclerotinia stem rot disease in Mazandaran province in first, second and combined two years of research. 

  )MS (ميانگين مربعات
  منابع تغييرات

Source of 
variation 

درجه 

  آزادي

df 

  بيشترين وقوع برگي

Highest leaf 
incidence 

  )ساقه (وقوع نهايي

Final incidence 
  )ساقه(شدت متوسط نهايي 

Final mean severity 

 ۸۸Year 2010-۸۹سال 

 *Region 4 729.56 ns 359.55* 247.04 منطقه
 Field  11  667.43 ns 224.64 ns 133.93 nsمزرعه

 Error 44  357.93  127.68  79.95اشتباه آزمايشي
 Year 2011 ۸۹-۹۰سال 

  ***Region 4  1556.54*** 1427.02 *** 542.49 منطقه

 * Field  11  493.08* 429.15* 150.74مزرعه
 Error 44  225.11 208.54 75.76اشتباه آزمايشي

 Combined two years مجموع دو سال

 * Year 1  *** 3974.4  0.056 ns 392.91سال
 *** Region 4  ***2018  1512.79 *** 716.96 منطقه

 * Field  11  * 736.48  406.52 * 177.79مزرعه
 Error 103  304.76  180.67 80.75اشتباه آزمايشي

  .باشند يدار بودن م يرمعني درصد و غ۹/۹۹ و ۹۵ سطح احتمال دار بودن در يب به مفهوم معنيترت به:  ns و ***، *
*, *** and ns: mean significant differences in 95%, 99.9% probability and no significant difference respectively. 
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  کـامالً  يز منـاطق تحـت بررسـ      يـ ق و ن  يـ  تحق يها ن سال يب

ــ ــ) P>۰۰۱/۰(دار  يمعن ز اخــتالف يــن مــزارع نيبــوده و ب

ن يانگيـ سه م يـ مقا. وجود داشته اسـت   ) P>۰۵/۰( دار يمعن

 داد نـشان    ي برگـ  ين وقوع آلودگ  يشتري مربوط به ب   يها داده

دار وجـود نداشـته      يهر چند اخـتالف معنـ     که در سال اول     

 و بابلـــسر ي در منـــاطق ســـارين آلـــودگيکمتـــر يولـــ

 در منطقـه    ين آلـودگ  يشتريـ و ب )  درصد ۲۹ و   درصد۶/۲۶(

در ســال دوم ســه . رخ داده اســت)  درصــد۸/۴۵(گلوگــاه 

 و ۱۵، ۶/۱۴ب بـا  يـ ترت  و بابلسر بـه يمنطقه دشت ناز، سار  

ــطح  ۷۵/۱۷ ــد در س ــاه  b درص ــاطق گلوگ ــشهر  و من و به

 ab و   a در سـطوح     ي درصد آلـودگ   ۷/۳۴ و   ۳۸ب با   يترت به

 يز مناطق سار  يش ن يدر مجموع دو سال آزما    . اند قرار داشته 

، دشت  c در سطح    ي درصد آلودگ  ۴/۲۳ و   ۸/۲۰و بابلسر با    

 ۴۲ز بـا  ي، گلوگاه و بهشهر نbc در سطح    درصد ۸/۲۵ناز با   

در . انـد   قرار داشـته   ab و   a در سطوح    ي درصد آلودگ  ۳۷و  

 ي آلودگدرصد۵/۳۵ز سال اول با  يش ن يسه دو سال آزما   يمقا

 در سطح  ي آلودگ  درصد ۲۴ و سال دوم با      a در سطح    يبرگ

bقرار داشته است .  

  

   ساقهي رويماريم بيتوسعه عال

ن عامــل در يتــر  ســاقه مهــمي رويمــاريم بيــل عاليتــشک

ـ     يدهايـ در بازد .  آن اسـت   يـي زا خسارت ن ي سـال اول، اول

 در مـزارع    ۴/۱/۱۳۸۹خ  ي سـاقه از تـار     ي رو يمـار يم ب يعال

 يافتـه و تـا انتهـا      يج توسعه   يم به تدر  يعال. ديمشاهده گرد 

) بهـشت ي ارد ۲۰-۲۵حـدود   (ک برداشت کلزا    يفصل و نزد  

ـ  يز زمـان تـشک    يدر سال دوم ن   . ادامه داشت  م يـ ن عال يل اول

م تـا  يـ  بوده و توسـعه عال ۲۳/۱/۱۳۹۰خ  ي ساقه در تار   يرو

 ييدامنه وقوع نهـا   . ادامه داشت ) ل خرداد ياوا( فصل   يانتها

 درصـد   ۴/۶۲ تا حداکثر    ۴/۵ در سال اول از حداقل       يماريب

ز از حـداقل    يـ  ن يمـار ي ب ييبوده و دامنه شدت متوسط نهـا      

ز يـ در سـال دوم ن    .  درصد بوده است   ۴/۵۱ تا حداکثر    ۲۴/۳

 درصـد و دامنـه      ۲/۷۵ ي ال ۸/۲ از   يماري ب ييدامنه وقوع نها  

ـ  ۸/۰ از   يمـار ي ب ييشدت متوسط نها    درصـد بـوده     ۴۴ ي ال

 يي درصـد از مـزارع وقـوع نهـا         ۴۷در سـال اول در      . است

 يي درصـد از مـزارع شـدت متوسـط نهـا           ۳۲ و در    يماريب

 ۳۳ز در   يـ در سـال دوم ن    .  درصـد بـوده اسـت      ۲۰باالتر از   

 درصـد آنهـا شـدت       ۲۲ و در    ييدرصد از مزارع وقوع نهـا     

ه يتجز. د بوده است   درص ۲۰ باالتر از    يماري ب ييمتوسط نها 

 و شـدت متوسـط      يي مربوط به وقوع نها    يها انس داده يوار

دهـد کـه در سـال اول         ي نـشان مـ    )۲جدول( يماري ب يينها

ـ  ييق هم از نظر وقوع و هم شـدت متوسـط نهـا            يتحق ن ي ب

ـ  ي وجود داشته ول   )P>۰۵/۰ (دار يمناطق اختالف معن   ن ي ب

ـ  دار نبوده است و در سال دوم ه        يمزارع اختالف معن   ن يم ب

 اخـتالف   )P>۰۵/۰(ن مزارع   ي و هم ب   )P>۰۰۱/۰(مناطق  

ز يـ ق ن يدر مجموع دو سال تحق    . دار وجود داشته است    يمعن

ــ ــاطق يب ــزارع )P>۰۰۱/۰(ن من  اخــتالف )P>۰۵/۰( و م

زان يـ ق از لحـاظ م    ي تحق ين دو سال اجرا   يدار بوده و ب    يمعن

 از لحـاظ شـدت      يدار نبوده ول   ي اختالف معن  يماريوقوع ب 

دار وجـود داشـته      ين دو سال اختالف معن    ي ب يي نها متوسط

  .است

 شـدت    و  مربـوط بـه وقـوع      يهـا  ن داده يانگيـ سه م يمقا

 در سال اول از لحاظ شدت       دادنشان   يماريب ييمتوسط نها 

ب يـ ترت ، دشت ناز و بابلسر بـه ي مناطق سار يماريمتوسط ب 

 و گلوگاه بـا     b درصد در سطح     ۱۴ و   ۷/۱۲،  ۵/۱۰با شدت   

 قرار داشته و از نظر      a درصد در سطح     ۴/۲۲شدت متوسط   

، دشـت نـاز و بابلـسر        يز مناطق سار  ي ن ييدرصد وقوع نها  

 و  b درصـد در سـطح       ۲۰ و   ۵/۱۸،  ۵/۱۵ب با وقوع    يترت به

در .  قرار داشته اسـت    a درصد درسطح    ۳۰گلوگاه با وقوع    

ب بـا   يـ ترت  و بابلسر به   يز مناطق دشت ناز، سار    يسال دوم ن  

   درصد و شدت متوسـط      ۱۵ و   ۱۳،  ۱۲ حدود   يماريوقوع ب 
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 بيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي ساقه در مـزارع        SAUDPC-MS و   AUDPC-I  ،SAUDPC-I  ،AUDPC-MSواريانس    تجزيه .۲جدول

  هاي اول و دوم و مجموع دو سال اجراي تحقيق کلزاي استان مازندران طي سال

Table 2. Variance analysis of AUDPC-I, SAUDPC-I, AUDPC-MS and SAUDPC-MS of rapeseed Sclerotinia stem 
rot disease in Mazandaran province in first, second and combined two years of research 

  منابع تغييرات  )MS (ميانگين مربعات

Source of 
variation  

  درجه آزادي

df  AUDPC-I  SAUDPC-I  AUDPC-MS  SAUDPC-MS  

  ۸۸Year 2010-۸۹سال 

 *Region 4 156581* 65.2149* 78669.1* 32.7651منطقه
 Field  11  88182.1ns 36.7272ns 43471ns 18.1054nsمزرعه

  اشتباه آزمايشي

Error 
44  47773.5 19.8973 23570.2 9.81681 

  Year 2011 ۸۹-۹۰سال 

 ***Region 4  272977*** 154.749*** 83842*** 47.5295منطقه
 *Field  11  79148.8* 44.8689* 27960.5* 15.8506مزرعه

  اشتباه آزمايشي

Error 
44  36898.7 20.9177 11476.2 6.50579 

  Combined two years مجموع دو سال

 ***Year 1  609159*** 97.8224* 519087*** 138.813سال
 ***Region 4  362261*** 181.645*** 141275*** 69.3111منطقه

 **Field  11  104516* 50.9295* 47206.3** 22.5613مزرعه
  اشتباه آزمايشي

Error 
103  45492.5 22.1987 18383.1 8.61621 

  .باشند يدار بودن م يرمعنيدرصد و غ۹/۹۹و۹۹، ۹۵دار بودن در سطح احتمال  يب به مفهوم معنيترت به: ns و***، **، *
*, **, *** and ns: mean significant differences in 95%, 99%, 99.9% probability and no significant difference respectively. 

  

 و منـاطق گلوگـاه و       b درصـد در سـطح       ۱۰ و   ۷،  ۶حدود  

 درصـد و شـدت      ۳۲ و   ۳۴ حـدود    يمـار يبهشهر با وقوع ب   

در . انـد   قـرار گرفتـه    a درصـد در سـطح       ۱۸ و   ۲۰متوسط  

 ز مناطق گلوگاه و بهشهر با درصد وقـوع يمجموع دو سال ن   

 و (a, ab)شتر در سطوح بـاالتر  ي بيماريو شدت متوسط ب

ن تـر قـرار     يي کمتر در سطوح پـا     يگر با آلودگ  يسه منطقه د  

ز از لحـاظ وقـوع   يـ ش نيسه دو سـال آزمـا     ي در مقا  .اند گفته

ـ  ياختالفـ )  درصد ۲۱ (يماريب ن آنهـا نبـوده و از لحـاظ        ي ب

 و سال دوم    aدرسطح  )  درصد ۱۵(شدت متوسط سال اول     

  . واقع شده استbدر سطح ) رصد د۵/۱۱(

  

  يماريشرفت بي پير منحنيسطوح ز

شرفت وقـوع و شـدت متوسـط        يـ  پ يها ير منحن يسطوح ز 

ز سطوح استاندارد شده آنها جهت مزارع مـورد      ي و ن  يماريب

 مربوطه در   يها انس داده يه وار ي که تجز  شد محاسبه   يبررس

 دهد که  يانس نشان م  يه وار يج تجز ي نتا . آمده است  ۲جدول  
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، AUDPC-I ،SAUDPC-Iدر ســـــال اول از لحـــــاظ 

AUDPC-MS   و SAUDPC-MS ن منـاطق اخـتالف     ي ب

 ين مزارع اختالفـ   ي ب يوجود داشته ول  ) P>۰۵/۰(دار   يمعن

و هم مزارع   ) P>۰۰۱/۰(ن مناطق ينبوده، در سال دوم هم ب     

)۰۵/۰<P (ــ ــتالف معن ــته اســت  ياخ ــود داش  در .دار وج

هـا در     مزارع و سال   ن مناطق، يز ب يق ن يمجموع دو سال تحق   

دار وجود داشته    يتمام موارد با سطوح مختلف اختالف معن      

ر يـ  مربـوط بـه سـطوح ز       يهـا  ن داده يانگيـ سه م ي مقا .است

دهد که   ي نشان م  يماري وقوع و شدت متوسط ب     يها يمنحن

ــا ب  ــاه ب ــه گلوگ ــال اول منطق ــدر س ــطوح زيشتري ــن س ر ي

 )۴۱۰ و   ۶۳۵(شرفت وقوع و شدت متوسـط       ي پ يها يمنحن

  ر مربوطــهين مقــادي بــا کمتــري و منطقــه ســارaدر ســطح 

انـد و در سـال دوم         قـرار گرفتـه    bدر سطح   ) ۱۸۳ و   ۳۱۴(

ــا ســطوح ز  ــشهر ب ــاه و به ــگلوگ ــي ــا ير منحن ــوعيه    وق

 و  aدر سطح   ) ۲۴۰ و   ۲۵۴(و شدت متوسط    ) ۴۸۲ و   ۴۹۵(

 قـرار   bتـر در سـطح       نيي پـا  ر نسبتاً يگر با مقاد  يسه منطقه د  

ز منطقـه گلوگـاه بـا       يق ن يوع دو سال تحق    در مجم  .اند گرفته

شرفت وقـوع و شـدت      يـ  پ يها ير منحن ين سطوح ز  يشتريب

ن ي با کمتري و منطقه سارaدر سطح   ) ۳۳۲ و   ۵۶۵(متوسط  

 قــرار b و cدر ســطوح ) ۱۳۷ و ۲۶۱(ر مربوطــه يمقــاد

  .اند گرفته

 مربـوط بـه سـطوح اسـتاندارد         يها ن داده يانگيسه م يمقا

 زيـ  ن يمـار يع و شـدت متوسـط ب       وقو يها ير منحن يشده ز 

ن يشتريـ دهد که در سـال اول منطقـه گلوگـاه بـا ب       ينشان م 

شرفت وقـوع و    يـ  پ يهـا  ير منحنـ  يسطوح استاندارد شده ز   

 بـا   ي و منطقـه سـار     aدر سطح   ) ۴/۸ و   ۱۳(شدت متوسط   

ــر ــاديکمت ــرار bدر ســطح ) ۷/۳ و ۴/۶(ر مربوطــه ين مق  ق

ــه ــا   گرفت ــد و در ســال دوم گلوگــاه و بهــشهر ب ســطوح ان

و ) ۵/۱۱ و   ۸/۱۱( وقـوع    يهـا  ير منحنـ  يـ استاندارد شده ز  

گـر بـا    ي و سه منطقه د    aدر سطح   ) ۷/۵ و   ۶(شدت متوسط   

 در مجمـوع    .اند  قرار گرفته  bتر در سطح     نيي پا ر نسبتاً يمقاد

ن سـطوح   يشتريـ ز منطقـه گلوگـاه بـا ب       يـ ق ن يـ دو سال تحق  

شرفت وقـوع و شـدت      يـ  پ يهـا  ير منحنـ  ياستاندارد شده ز  

ــط ــطح ) ۲/۷ و ۴/۱۲ (متوس ــار aدر س ــه س ــا ي و منطق  ب

 قـرار  b و cدر سطوح ) ۹/۲ و ۷/۵(ر مربوطه   ين مقاد يکمتر

-AUDPCق از لحـاظ     ين دو سال تحق   يسه ب يمقا. اند گرفته

I  ،SAUDPC-I  ،AUDPC-MS   و SAUDPC-MS ز ي ن

شتر در  ير ب يدهد که در تمام موارد سال اول با مقاد         ينشان م 

 واقـع شـده   bر کمتر در سـطح   يد و سال دوم با مقا     aسطح  

  .است

 يمـار يدهـد ب   ي نـشان مـ    ين بررسـ  يـ ج حاصل از ا   ينتا

 ي کلزا در تمام منـاطق کلـزا کـار         ييايني اسکلروت يدگيپوس

 يزان وقـوع و شـدت متوسـط آلـودگ         ي م ااستان مازندران ب  

در منـاطق مرکـز و سـمت غـرب          . متفاوت گـسترش دارد   

جموع کمتـر از     در م  ي و بابلسر آلودگ   ياستان از جمله سار   

ل يمناطق شرق استان مثل بهشهر و گلوگاه بوده است که دل          

 و ي نوع تناوب کشت اسـت کـه در منـاطق مرکـز            يکيآن  

شـود کـه غرقـاب       ي کلزا اغلب بعد از برنج کشت مـ        يغرب

 يها ن رفتن اسکلروت  ي باعث از ب   يزاري شال يها نيشدن زم 

عـد  وم در مزارع کلزا در سـال ب       يل آپوتس يقارچ و عدم تشک   

گر يل د يدل.  دارد ي در کاهش آلودگ   ياديشود که نقش ز    يم

 کمتر مزارع مرکـز و     ي هرز و آلودگ   يها ت بهتر علف  يريمد

ز در  يـ ن امـر ن   يـ باشـد کـه ا     يغرب استان به علف هـرز مـ       

در دشـت   .  در مزارع نقش دارد    يماري از توسعه ب   يريجلوگ

 در يمـار يه بيـ کـش عل   بـا قـارچ    يک تا دو بار سمپاش    يناز  

 يمـار يزان ب يـ شود که در کاهش م     ي از مزارع انجام م    يليخ

 يدگي پوسـ  يمـار ي ب ييايميدر ارتباط با کنترل ش    . نقش دارد 

 جهـت کنتـرل آن در       ي مختلف يها کش ، قارچ يياينياسکلروت

ل، يـ تـوان بنوم   يا ثبت و استفاده شده که از جمله آنها مـ          يدن

ــداز ــپروديم، ايکاربن ــات متيون، تي ــوفان ــي دون، يميل، پروس
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 .Thomson et al(ن را نام بـرد  ينکلوزوليوکونازول و وتب

1984 Bradley et al. 2003, Bradley et al. 2006, .(

ــول ــ محل ــداميپاش ــا  ان ــوايه ــارچيي ه ــا ق ــش  ب ــا ک  يه

ــت ــاربرد ز  محافظ ــده ک ــکنن ــرل پوســ يادي  يدگي در کنت

 يها بـستگ   کش  قارچ ييکارآ.  ساقه کلزا دارد   يياينياسکلروت

 زمـان کـاربرد آنهـا در ارتبـاط بـا            ننـد ما يبه عوامل مختلف  

زان يـ ، م يطـ يط مح ي، شـرا  يمـار ي ب يولـوژ ياه، ب ي گ يفنولوژ

 و طـول دوره     يي هـوا  يهـا   انـدام  يکـش رو   پوشش قـارچ  

ــارچ در  ).Hunter et al. 1978(کــش دارد محافظــت ق

 يهـا  کـش  در اسـتان مازنـدران، قـارچ     انجـام شـده      يبررس

ر يثأ ت يبت سمپاش ا دو نو  يک  يم در   يتبوکونازول و کاربنداز  

 کلـزا   ييايني اسـکلروت  يدگي پوسـ  يمـار ي در کنتـرل ب    يخوب

شتر بـوده اسـت     يـ م ب ياند و دوره محافظـت کاربنـداز       داشته

)Mehdi Alamdarlou et al. 2009.(  

 بـه   يزان آلـودگ  يـ  دو ساله، در مجموع م     ين بررس يدر ا 

ز در سـال    يـ شتر از سال دوم بوده و ن      ي در سال اول ب    يماريب

 برگ و سـاقه زودتـر شـروع شـده     ي رويماريبم ياول عال 

 يزان دما، بارندگ  ي از نظر م   يسه آمار هواشناس  ياست که مقا  

 در طـول دوره کـشت کلـزا در دو           ي باران يو تعداد روزها  

ق يــدر ســال دوم تحق کــه )۲شـکل (دهــد  يسـال نــشان مــ 

 يدمـا ) مهـر، آبـان و آذر     (ز  يي فصل پـا   يها  در ماه  مجموعاً

 فصل  يها اول بوده و برعکس در ماه     شتر از سال    ين ب يانگيم

ن کمتـر از سـال      يانگي م يدما) ، بهمن و اسفند   يد(زمستان  

گراد بوده  ي درجه سانت ۱۰ر  ياول بوده و در هر سه ماه دما ز        

 مهـر، آبـان و      يها گر در سال دوم در ماه     ياز طرف د  . است

تر بوده   نيي پا يلي نسبت به سال اول خ     ين بارندگ يانگيآذر م 

 گـرم و    ز نـسبتاً  ييق پـا  يـ ن ما در سال دوم تحق     يبنابرا. است

سه بـا سـال اول      يـ  در مقا  ي سـردتر  خشک و زمستان نسبتاً   

 قـارچ،   يهـا  وميل آپوتـس  ياز لحـاظ تـشک    . ميا ق داشته يتحق

 خاک جهت جذب    ي باال از به رطوبت نسبتاً   يها ن  اسکلروت

آب و نرم شدن بافت خود دارند کـه اگـر در طـول فـصل                

هد، در فصل زمستان جوانه زدن آنها و ن اتفاق رخ د  يز ا ييپا

تر خواهد   عيها در سطح خاک سر     وميل و ظهور آپوتس   يتشک

ز ســال دوم و يي گــرم و خــشک در پــاط نــسبتاًيشــرا. بــود

ـ    ين سردتر بودن زمستان در ا     يچن هم ر در  يخأن سال سبب ت

ل يزان تـشک  يـ ز کـاهش م   يـ  قـارچ و ن    يها وميل آپوتس يتشک

 زمـان ظهـور     يتواند رو  يد م ن خو يد که ا  يها گرد  وميآپوتس

را يـــرگـــذار باشـــد، زيثأزان آن تيـــ و ميمـــاريم بيـــعال

شـوند   يهـا آزاد مـ     ومي قـارچ کـه از آپوتـس       يآسکوسپورها

باشـد و    ي کلزا م  ي رو يماريجاد ب ي ا برايه  يه اول يعنوان ما  به

ـ      وميل آپوتس ير تشک يخأت م يـ ر در ظهـور عال    يخأهـا سـبب ت

 زمـستان در سـال      سـردتر بـودن   . دي در سال دوم گرد    يبرگ

، بهمـن و اسـفند      ي د يها  درجه در ماه   ۱۰ر  ي ز يدوم و دما  

 يمـار يکه ب  نير در رشد کلزا شده و با توجه به ا         يخأسبب ت 

 را دهـي  گلط ين شرايافتد، ا ي کلزا اتفاق م دهي  گلدر زمان   

رتر اتفاق يز ديم نيق انداخته و به دنبال آن ظهور عال     يبه تعو 

 ي در دمـا   يماريم ب ي توسعه عال  ل و ين تشک يچن هم .افتد يم

 درجه در   ۱۰ر  ي ز يباشد و دما   ي کند م  يلي درجه خ  ۱۰ر  يز

 گـشته   يماريم ب ير در ظهور عال   يخأاسفند سال دوم سبب ت    

  .است

ن ي در فـرورد   ي باران يز تعداد روزها  ي و ن  يزان بارندگ يم

ن عامل هم سـبب کـاهش       يز کمتر بوده که ا    يماه سال دوم ن   

ط ين شـرا  يبنـابرا . شـود  ي م يماريم ب يرطوبت و کاهش عال   

 و بـه    يم برگـ  يمذکور سبب شده تا در سال دوم ظهور عال        

م از بـرگ    ي عال معموالً(ها    ساقه يم رو يدنبال آن ظهور عال   

ن يبنـابرا . رتر از سال اول باشد    يد) ابدي يبه ساقه گسترش م   

 يهـا  وميل آپوتـس  ي تـشک  ي بـرا  يطيط مح يدر سال اول شرا   

ش ي مساعدتر بوده و باعث افـزا      يماريم ب يقارچ و بروز عال   

کـه   نيـ  با توجه بـه ا     .ن سال شده است   ي در ا  يشدت آلودگ 

   کلزا بسته   ييايني اسکلروت يدگي پوس يماري به ب  يزان آلودگ يم
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  قي دو سال تحقي مختلف طيها پنج منطقه در ماه) C (ي بارانيو تعداد روزها) B (ي، بارندگ)A( دما انهيماهن يانگي م.٢شکل 

Fig. 2. Mean of monthly temperature (A), rain (B) and number of rainy days of five regions in different months 
during two years of research 
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ت مزرعـه   ي و وضـع   يطـ يط مح ي، شـرا  ييايـ به منطقه جغراف  

ـ          يار متفاوت م  يبس ط ياد شـرا  يـ ر ز يثأباشد و بـا توجـه بـه ت

ــان و مي رويطــيمح ــ زم ــودگي ت يري، جهــت مــديزان آل

ـ   يابياز به رد  ي ن يماريمطلوب ب   همـه سـاله     يش آگـاه  ي و پ

 از  ي مـشترک  يتـه فنـ   ي کم شـود  يه مـ  ي که توص  است يماريب

ل ي تشک ي کشاورز يي و اجرا  يقاتي تحق يها دانشگاه و بخش  

ته ين کم يا. دي اقدام نما  يماري ب يش آگاه يشده و نسبت به پ    

اد از  ي ز يريرپذيثأقه که ت   مهم منط  يها يماري ب يتواند برا  يم

ــرا ــيش ــانکر   يط مح ــات، ش ــد بالســت مرکب ــد مانن ط دارن

ــرنج، زنــگ هــسته ــا داران، بالســت ب ــ غــالت، باليه ت ي

صن مربوطـه را    يها، متخص  يمارير ب ي گندم و سا   يوميفوزار

تواند در  ين امر م يا.  الزم را انجام دهد    يش آگاه يداشته و پ  

موقع جهت کنترل    مناسب و انجام اقدامات به       يريگ ميتصم

موقـع و    ي مختلف نقش داشته و جلو مصرف ب       يها يماريب

  .رديه سموم در استان را بگيرو يب

  

  يسپاسگزار

 بـه   ي روغنـ  يهـا  نگارندگان از شرکت توسعه کـشت دانـه       

ق يـ  تحق يط اجـرا  يجهت مساعدت و فـراهم نمـودن شـرا        

  .ندينما يتشکر م

  

  منابع

  .ي مراجعه شودمتن انگليس) 84-83(جهت مالحظه به صفحات 
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