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  61-75): 1(24چغندرقند مجله   . استان کرمانآبیاري شده با پساب در

  چکیده 

شده و در اولـین       قند حمل  هاي از برداشت جهت فرآوري به کارخانه      همراه خاك چسبیده به آن پس       ههاي چغندرقند ب   ریشه

 به  عنوان پساب کارخانه توسط کانال     ها به  هریشاز شستشوي    آلود حاصل  آب گل . شوند مرحله توسط فشار آب شستشو می     

زا توسط خاك و  با توجه به امکان انتقال عوامل بیماري. گیرد مزارع منطقه انتقال یافته و جهت آبیاري مورد استفاده قرار می         

هـا   برداري شـد و نمونـه      قند بردسیر از پساب کارخانه نمونه      هفته در زمان فعالیت کارخانه     یک بار در  1384آب، طی سال    

گذاري با برگ    از روش طعمه   زا از هر نمونه پساب با استفاده       جداسازي عوامل بیماري  . ردیدهمان روز به آزمایشگاه منتقل گ     

هاي چغندرقند با پساب کارخانه، کشت روي محیط انتخابی هاي سالم چغندرقند، آبیاري گیاهچه هریشاز  مرکبات و استفاده

PARPHهاي قطرات پساب روي محیطو کشت PDA,CMA,NA,MAو WA  جداسازي نماتدها با ریخـتن  .انجام شد 

Fusarium oxysporum, Fusarium هاي هاي فوق قارچ از روش با استفاده .هاي مختلف انجام شد پساب در الک با مش

sp., Rhizopus stolonifer, Penicillium spp., Aspergillus spp., Pythium  aphanidermatum Pythium sp., 

Phytophthora cryptogea, Ph.drechsleri, Mucor sp.  Rhizoctonia solani,Geotrichum sp. , ـ  Erwinia اکتري ب

carotovora هاي نماتد و سیستHeterodera schachtii چـه و   زایی این عوامل بـر روي گیـاه   جداسازي گردید و بیماري

گذاري با بـرگ  از روش طعمه دهزا با استفا بررسی تغییرات جمعیت عوامل بیماري . چغندرقند اثبات گردیدریشههاي  برش

 هـاي خـانواده   نتایج حاصل نشان داد قارچ. انجام شد PDA و ,MA,NA هاي قطرات پساب روي محیطمرکبات و کشت

Pythiaceae باکتري و Erwinia carotovora جمعیـت   وري داراي جمعیت بیشتري در پساب بـوده  و آدر ابتداي دوره فر

.بـود برداري یکنواخت  در طی دوره نمونهspp. Fusarium   و Alternaria alternata، Rhizoctonia solani هاي قارچ

در  .Geotrichum spو .Penicillium spp., Rhizopus stolonifer, Aspergillus spp., Mucor sp هـاي  عیـت قـارچ  مج

بـرداري متغیـر    در دوره نمونه Heterodera schachtii هاي نماتد جمعیت سیست .داشتبرداري افزایش  اواخر دوره نمونه

  .  جداسازي گردید نیزاز مزارع تحت آبیاري با پساب زاي فوق عوامل بیماري .بود
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  مقدمه

عنـوان یـک     ه  ب  استان کرمان در   کاشت چغندرقند 

 محلی و تولید مواداولیه جهت از لحاظ اقتصادگیاه صنعتی   

 در ایجاد اشتغال کشاورزي و صـنعتی        ، بردسیر قند کارخانه

ســطح رغــم ایــن اهمیــت  علــی .ســزایی دارد هاهمیــت بــ

چند سال گذشـته      در استان کرمان  در   زیرکشت چغندرقند 

حـدود   . به حدود نصف کاهش یافته اسـت       هکتار 4500از  

ســتان درصــد از اراضــی زیرکــشت چغندرقنــد در شهر70

بردسیر و مابقی در سایر منـاطق اسـتان کرمـان ازجملـه             

درصـدقند در   . سیرجان، باغین، ماهـان و رایـن قـرار دارد         

 قند نـسبتاً   است که عیار   درصد5/17 طور متوسط  همنطقه ب 

  .آید حساب می به در کشور باالیی

ــر ــال حاضـ ــشکالت در حـ ــاوتی مـ  در راه متفـ

کرمــان در اســتان کــشت و افــزایش عملکــرد چغندرقنــد 

ــه  ــه خـــسارت   مـــیازجملـــهوجـــود دارد کـ ــوان بـ تـ

، کــم آبــی، پــایین بــودن رانــدمان هــاي گیــاهی بیمــاري

آبیــاري، یکپارچــه نبــودن اراضــی و عــدم مــدیریت      

ــحیح، ــف   ص ــا عل ــب ب ــارزه مناس ــدم مب ــرز،  ع ــاي ه  ه

در بـین ایـن     . اشـاره کـرد   غیـره    وقنـد    مشکالت کارخانه 

ــاري ــل بیمـ ــه   عوامـ ــی ازجملـ ــاکزاد مختلفـ ــاي خـ هـ

، چــه  مــرگ گیــاه ، ریــشه و طوقــه هــاي ســیدگیپو

ــایی،    ــرم باکتری ــیدگی ن ــدي، پوس ــی آون ــد پژمردگ نمات

ــد شــدیداً ــستی چغندرقن ســاز شــده و باعــث   مــشکلسی

ــدید  ــاهش ش ــت و ک ــتان  کمی ــصول در اس ــت مح کیفی

هـا در برخـی مـزارع بـه          خسارت این بیمـاري   . ندا گردیده

  .باشد حدي زیاد است که نیاز به کاشت مجدد می

ــهبازی ــت آب در خزان ــا و اف ــصوالت  ه ــد مح تولی

ــی از     ــانی آب یک ــود جه ــه کمب ــه ب ــا توج ــشاورزي ب ک

ــت   راه ــابع آب اسـ ــت از منـ ــم حفاظـ ــاي مهـ  et هـ

al.2003) (Hong. هـــــاي رایـــــج بازیافـــــت،  روش

ــاري  ــل بیم ــدادي از عوام ــم و داراي خــسارت  تع زاي مه

هـا را در     اقتصادي را بـه سـامانه آبیـاري بازگردانـده و آن           

ــه پ ــی مزرع ــده م ــد راکن ــاري . کن ــل بیم زاي داراي  عوام

ــصادي  ــسارت اقت ــش   خ ــافتی پخ ــط آب بازی ــه توس  ک

ــی ــوند م ــاکتريش ــامل ب ــا  ش ــست،ه ــدها و اامی ــا   نمات ه

ــستند ــ  .ه ــده ب ــت ش ــل   هآب بازیاف ــع و حام ــوان منب عن

گیــري  باعــث همــه کنــد و اصــلی اینوکولــوم عمــل مــی

ــی ــصوالت م ــاري در مح ــود بیم ــاري  .ش ــت آب آبی کیفی

صــورت بــالقوه در افــزایش فــشار ه شــرایط بــدر بیــشتر 

در  بنـابراین ردیـابی عوامـل بیمـاریزا       . بیماري نقـش دارد   

هـاي قابـل انتقـال بـا         آب بازیافتی براي کنتـرل بیمـاري      

.et al.2002) (Hongآب اهمیت زیادي دارد 

دهنـده همبـستگی مثبـت       برخی مطالعـات نـشان    

ــل بیمــاري      ــوده بــه عوام ــین آبیــاري بــا آب آل زا و  ب

ـ  . هـاي گیـاهی اسـت      بیماري عنـوان منبـع    هآب آبیـاري ب

ــوجهی  ــل ت ــدام قاب ــاري    از ان ــارچی در آبی ــارور ق ــاي ب ه

(Bush et al. 2003).  کند  محصول عمل می

ــم  ــی از مه ــاري   یک ــل بیم ــرین عوام ــه  ت زا ک

 اسـت و Phytophthora شـود  توسـط آب پراکنـده مـی   
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ــا     ــصل ت ــک ف ــده در ی ــاد ش ــسارت ایج ــد100خ  درص

ــی ــد م ــیبر. رس ــه   رس ــت ک ــشان داده اس ــا ن  در آب ه

ــاري  ــراي آبی ــه ب ــافتی ک ــلبازی ــه گ ــی  خزان ــاي زینت  ه

   گونـــه از جـــنس 12دســـت کـــم  اســـتفاده شـــد  

Phytophthora  ــابی ــت ردی ــده اس  Themanni). ش

et al.2002) قــارچ  Phytophthora capsiciدر 

ــ ــازن و ،انهـآب رودخـ ــ مخـ ــ  ويـجـ ــا در مـ ناطق ـهـ

ــبزي ــاري ســ ــشیگان کــ ــت میــ ــا ایالــ  زي جداســ

ــد ــــ در ب.(Gevens et al. 2007)گردیـ ی ـررسـ

 .P ايـهــ ارچــــاي قــــه هـدایــــ جريــــگــدی

nicotianae , P. capsici , P. cinnamomi, P. 

citricola P.citrophthora, P. cryptogea,  

P. megasperma  ــه ــاري خزانــ ــا   از آب آبیــ هــ

  (Hong et al. 2003). ه استجداسازي گردید

  هـــاي هـــاي قـــارچ گونـــهتغییـــرات جمعیـــت 

Phytophthora و Pythium   در آب بازیافت شـده کـه

 Bush et). رفت بررسـی گردیـد   کار میه براي آبیاري ب

al. 2003)  قـارچ Phytophthora nicotianae   در آب

Polymerase Chain Reaction با روشآبیاري مزارع

(Kong et al. 2003).  ردیابی گردید

ــی  ــد در بررس ــام ش ــزارع  هانج ــاري م  از آب آبی

ــبزیجات عوامـــل بیمـــاریزاي    ,Phytophthoraسـ

Pythium,  وXanthomonas  ــد ــازي گردی  جداس

.(McGovern et al. 2002) ــده   در ــت ش آب بازیاف

ــا  کــه  ــی ویرجینی ــوب غرب ــه جن ــاري در منطق جهــت آبی

گرفـت    مـورد اسـتفاده قـرار مـی        گیاهان گلدانی در خزانه   

ــارچ ــانواده  ق ــد  Pythiaceae هــاي خ  جداســازي گردی

Bush 2002)(.

ــاکتري ــده Erwiniaب ــت ش  از در آب بازیاف

 گیاهـان زینتـی در خزانـه       کـه جهـت آبیـاري        ها حوضچه

ــی   ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــد  م ــازي گردی ــت جداس گرف

(Norman et al. ــ. (2003   دشــت بیــاض لیضاف

را از  Pythium  aphanidermatum  قـــارچ)1377(

ــد در فــارس جداســا . کــردزي و گــزارش ریــشه چغندرقن

ــم ــه  ه ــی گون ــین برخ ــاي چن از آب  Phytophthora ه

ــ  رود  کــار مــی هرودخانـه کــر کــه جهــت آبیــاري مــزارع ب

  قــارچ )1379 (نابــرادران و همکــار  . جداســازي شــد  

Phytophthora  cryptogea   ــد ــشه چغندرقن را از ری

  .کردنددر کرمان حداسازي و گزارش 

ــان   ــتان کرمــ ــدرکاري اســ ــاطق چغنــ درمنــ

ـ    ايهـ  ریشه همـراه خـاك چـسبیده بـه آن           ه چغندرقنـد ب

قنـد بردسـیر     وري بـه کارخانـه    آاز برداشت جهـت فـر      پس

حمـــل شـــده و در اولـــین مرحلـــه توســـط فـــشار آب 

ــود حاصــل آب گــل. شــوند شستــشو مــی از شستــشوي  آل

هــا بــه عنــوان پــساب کارخانــه توســط کانــال بــه  ریــشه

ــورد      ــاري م ــت آبی ــه و جه ــال یافت ــه انتق ــزارع منطق م

  .گیرد ده قرار میاستفا

هــاي  تــرین بیمــاري کــه مهــم بــا توجــه بــه ایــن

ــه  ــایع در منطق ــل  ش ــه عوام ــوط ب ــوده و مرب ــاکزي ب خ

شــوند، ردیــابی عوامــل  توســط خــاك و آب منتقــل مــی
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ــاري ــه  بیم ــساب کارخان ــاهی در پ ــیر و  زاي گی ــد بردس قن

ــراکنش آن ــرات     پ ــاري و تغیی ــت آبی ــزارع تح ــا در م ه

قنــد در منطقــه  نــهجمعیــت ایــن عوامــل درپــساب کارخا

  .بردسیر بررسی شد

  

ها مواد و روش

زا در   ردیابی و ارزیابی جمعیت عوامل بیماري-1

  پساب

مـاه    از نیمه مهرماه تا آخر بهمـن       1384 طی سال 

همزمان با شروع و خاتمه تحویل چغندرقند بـه کارخانـه،           

قنـد بردسـیر     یک بار درهفته یک لیتـر از پـساب کارخانـه          

گیـري   حرارت پساب در محل اندازه  درجه.برداري شد  نمونه

pHها همان روز به آزمایشگاه منتقل گردید و شده و نمونه

جداسـازي و ارزیـابی جمعیـت       . ها مشخص شد    آن ECو  

گـذاري   مهـروش طعـ  ه   ب Pythiaceae وادهـهاي خان  قارچ

ت روي محـــیط ـرگ و کـــشـاز بـــ فادهـا استــــبـــ

(CMAانتخابی PARPH ،سیلین، آمپی حاوي پیمارسین 

ــسین، ــا  .انجــام شــد)کــسازولیهم و PCNBریفامپی ب

 پـنج هـاي     سترون، دیـسک   کن پنبه سوراخ  چوباز   استفاده

از  لیموترش که پـس    هاي لیموشیرین و   متري از برگ   میلی

 ضـدعفونی سـطحی   درصد75شستشو با آب شیر، با الکل     

دو ظرف پتري سترون انتخـاب و       . شده بودند تهیه گردید   

هر ظرف، پـنج  لیتر از پساب در یست میلیاز ریختن ب پس

در سـطح  )  ده دیـسک مجموعـاً (دیسک ازهر نـوع بـرگ      

ـ   وظر. شد پساب شناور  چهـار   مـدت بیـست و    ه  ف پتري ب

هـاي   دیـسک . داري شـد  ساعت در محیط آزمایشگاه نگـه     

برگ برروي کاغـذ اسـتریل آبگیـري شـد و روي محـیط            

 از  ساعت پس48مدت ه ب .کشت گردیدPARPHانتخابی

ــشت، ــسک ک ــارچ   دی ــه ق ــوده ب ــاي آل ــانواده   ه ــاي خ ه

Pythiaceaeــشخص و ــه    م ــسبت ب ــایی ن ــت شناس جه

هاي آلـوده بـه      ها اقدام شد وتعداد دیسک     سازي آن  خالص

.Pettitt et al و 1371ارشـاد ( هر گونـه تعیـین گردیـد    

2002).

لیتر از پساب    سازي یک میلی   از رقیق  چنین پس  هم

لیتــر از  رون، یــک میلــیلیتــر آب مقطــر ســت  میلــی10در 

 ,PDA, CMAسوسپانسیون حاصل روي محـیط هـاي  

NA, MA و WA  هـاي کـشت در      محیط.  پخش گردید

داري   سـاعت نگـه    48مدت  ه  گراد ب   درجه سانتی  25دماي  

هـا اقـدام     سازي و شمارش پرگنـه     نسبت به خالص   شده و 

زا در پـساب     منظور ردیابی سایر عوامل بیمـاري     ه  ب. گردید

 رسول و شیرین به عنوان بذر رایـج منطقـه در            بذور ارقام 

نمونـه   گلدان حاوي خاك سترون کشت شده و براي هـر         

دو بار در هفته با پساب       پساب، پنج گلدان حاوي گیاهچه،    

پس از بروز عالئم بیماري، عوامـل       . کارخانه آبیاري گردید  

سـازي و    ها جدا شـد و نـسبت بـه خـالص           زا از آن   بیماري

هـاي شـاهد توسـط       گلـدان . ام گردیـد  ها اقد  شناسایی آن 

پنبـه   چنـین بـا چـوب      هـم . استریل آبیـاري شـد     مقطر آب

هاي سـالم    متر قطعاتی از غده     میلی پنجکن به قطر     سوراخ

از ریخــتن قطراتــی از پــساب  چغندرقنــد جداشــده و پــس

کارخانه به درون حفره ایجاد شـده قطعـه برداشـته شـده             
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 پوشانده شد و پس  جایگزین شده و با روغن وازلین    مجدداً

هاي تغییـر رنـگ یافتـه نـسبت بـه             روز از بافت   7 تا 2از  

جداسازي نماتدها  . زا اقدام گردید   جداسازي عوامل بیماري  

هاي مختلف انجـام شـد    با ریختن پساب در الک با مش

Southey 1986)(.  

  

زا از مزارع آبیاري شده  جداسازي عوامل بیماري -2

  با پساب

  ل باکتریاییجداسازي عوام -2-1

هـاي     قـسمت ازبرداري   فصل بهار  نمونه سطاز اوا 

پوسـیدگی و    داراي عالیـم     چغندرقنـد  هاي  بوته زیرزمینی

لهیدگی غده، نکروز آوندي و گال و سایر عالیم مشکوك          

هـا   از انتقال نمونه    پس . انجام شد  هاي باکتریایی  به بیماري 

هـاي مـشکوك بـه بـاکتري بـا آب            به آزمایـشگاه نمونـه    

هـاي آلـوده بـه       در شـرایط اسـتریل بافـت       ،شستشو شده 

قطعـات در ظـروف پتـري       . قطعات کوچک تقسیم گردید   

مقطر استریل قرار داده شده و یا در هاون چینی           حاوي آب 

 دقیقه نسبت به مختطط 30از حدود  شده و  پس استریل له 

. اقدام گردید  NAکردن سوسپانسیون حاصل روي محیط      

هــایی کــه داراي رشــد  پرگنــه  ســاعت،36از حــدود  پــس

کندتري بوده و ریز بودند و داراي جمعیت غالب در محیط           

به منظور . سازي گردید شده و خالصکشت بودند انتخاب

ها تـا     محیط کشت  ،زا هاي بیماري  اطمینان از رشد باکتري   

بررسی شـد و نـسبت بـه         داري و   روز در انکوباتور نگه    10

زایـی   پس از اثبات بیماري   . ها اقدام گردید   سازي آن  خالص

ــه   ــایی جدای ــه شناس ــسبت ب ــدرت   ن ــه داراي ق ــایی ک ه

 .Goszczynska et al)زایی بودند اقـدام گردیـد   بیماري

2000; Schaad et al. 2001).

  

  سازي عوامل قارچی جدا-2-2

زاي  جدا سازي عوامل بیمـاري     منظور بررسی و  ه  ب

ده از شستشو با آب معمـولی بـرش دا         ها پس  قارچی، ریشه 

شد و از حدفاصل بافت سالم و آلـوده قطعـاتی تهیـه و در       

 ثانیـه  30مـدت   در هـزار بـه  / 5محلول هیپوکلریت سدیم    

قطعات با آب مقطر سترون آبکشی شده و        . ضدعفونی شد 

از آبگیري با کاغذصافی سترون بـه قطعـات کوچـک            پس

هاي انتخـابی و نیمـه       تقسیم شده و بر روي محیط کشت      

اي معمـول کـشت گردیـد و در دمـاي           ه انتخابی و محیط  

ها  از رشد پرگنه پس. داري شد گراد نگه   درجه سانتی  1+25

اسپور  کردن آن با روش نوك ریسه یا تک        نسبت به خالص  

از  عمــل آمــد و ســپس بــا اســتفاده هکــردن اقــدام الزم بــ

 ها اقدام گردیـد  دهاي موجود نسبت به شناسایی آنـکلی

Singlton et al. 1992)(.  

  

  هاي نماتد جداسازي سیست-2-3

شده با پساب  مزارع آبیاري  وسعتباتوجه به

دهنده وضع   در هر منطقه چند مزرعه که نشانکارخانه

 مرکب از برداري کلی منطقه بود انتخاب گردید و نمونه

جهت  ها نمونه ،از ثبت مشخصات  پس. پذیرفتانجامها  آن

 .ل شدها به آزمایشگاه منتق استخراج و بررسی سیست
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برداري شده    گرم خاك نمونه100 از  ها استخراج سیست

 Southey)  از دستگاه فنویک انجام شد  استفاده با

1986).  

   اثبات بیماریزایی-3

   عوامل باکتریاییاثبات بیماریزایی-3-1 

زایـی   هاي خالص جهـت اثبـات بیمـاري        از جدایه 

 ول و چغندرقند ارقام رسـ   هاي   استفاده شده و بر روي بوته     

ــیرین ــهش ــرش در گلخان ــاي   و ب ــشهه ــد در ری  چغندرقن

ها  العمل بوته   عکس زنی مایهاز   پس . شد زنی مایه آزمایشگاه

 Goszczynska et)گرفتاصول کخ مورد بررسی قرار  و

al. 2000; Schaad et al.2001).  

  زایی عوامل قارچی اثبات بیماري-3-2

  چه چغندرقند از گیاه استفاده )الف

هـاي سـالم    زایـی، از بوتـه    ر اثبات بیماري  منظوه  ب

چغندرقنـد ارقـام رسـول و شـیرین رشـد یافتـه در خـاك        

از آلودگی و در شرایط گلخانـه اسـتفاده          پاستوریزه و عاري  

مایه قارچ با رشد دادن قارچ بـر روي         زاددر این روش    . شد

 گـرم   10سـپس   .  گندم و جو و ماسه سترون بدست  آمد        

 ریشه گیاهان تحت آزمایش  قـرار   مایه در کنار طوقه و    زاد

در مورد شاهد از گنـدم و جـو و ماسـه سـترون              . داده شد 

  .بدون وجود قارچ استفاده گردید

  

  هاي کامل استفاده از ریشه) ب

 عدد ریشه سالم و  پنجدر این روش براي هر قارچ       

ها با آب معمـولی شستـشو داده         زخم انتخاب و ریشه    بدون

ت سدیم یـک درصـد بـه        سپس در محلول هیپوکلری   . شد

 دقیقـه ضــدعفونی گردیـد و بـا آب مقطــر    15-20مـدت  

هـا،   از خشک شدن سـطح ریـشه       پس. سترون آبکشی شد  

متري در اطراف ریشه      میلی 5کن   توسط چوب پنبه سوراخ   

بـراي  . متـر ایجـاد شـد       میلـی  5-6 حفره بـه عمـق       چهار

 پـنج  روزه قارچ یک قطعـه       3-7زنی از حاشیه کشت      مایه

در حفـره چهـارم از   . در سه حفره قرارداده شـد     متري   میلی

عنـوان شـاهد اسـتفاده     ه  محیط کشت سترون فاقد قارچ ب     

شد و سپس روي هر حفره با پارافین یـا وازلـین پوشـانده              

نـسبی   ها درون ماسه مرطوب سترون با رطوبت       نمونه. شد

گـراد    درجه سانتی16-23 درصد و در درجه حرارت    7 تا   3

گیـري میـزان      روز بـا انـدازه     15پـس از    . داري شـدند   نگه

پوسیدگی و تغییررنگ و میـزان نفـوذ قـارچ داخـل بافـت            

ــد شــدت بیمــاري ــی قــارچ برررســی گردی  مجــدداً از. زای

 زنـی  مایههاي آلوده از دورترین نقطه نسبت به نقطه          بافت

کشت داده شـده و بازیافـت قـارچ عامـل بیمـاري انجـام               

.گردید

  

  هاي پتري سترون از روش تشتکاستفاده ) ج

هاي سالم چغندرقند که بـدون       در این روش ریشه   

باشـند انتخـاب گردیـد و سـپس بـا آب       زخم و خراش می   

معمولی کامالً شستشو داده شده و سپس داخـل محلـول           

 دقیقه قـرار    15-20یک درصد هیپوکلریت سدیم به مدت       
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مقطـر سـترون و خـشک     داده شده و پس از آبکشی با آب    

 5-7ها در شرایط استریل قطعـاتی بـه قطـر            دن نمونه نمو

متـر تهیـه و سـپس         سـانتی  5/0-1متر و ضخامت     سانتی

هـاي   تـمتري که از حاشـیه کـش      میلی پنجتوسط قطعات   

از خـراش    دست آمـده بـود بـا اسـتفاده        ه   روزه قارچ ب   7-3

  . گردیدزنی مایهسطحی و بدون خراش سطحی 

قـد قـارچ    در مورد شاهداز محیط کشت سترون فا      

ي پتري در درجـه حـرارت        استفاده گردید و سپس تشتک    

ـ     درجه سانتی  25+ 1 داري   روز نگـه   7-10مـدت   ه  گـراد ب

گردید و سپس میزان نفوذ و نحوه پوسیدگی توسط قـارچ           

ثیر قارچ نـسبت بـه شـاهد ارزیـابی گردیـد     أثبت شد و ت

Singlton et al. 1992)(.

  

  زا  عوامل بیماريشناسایی -4

ها اثبات گردید با  زایی آن ایی که بیماريـه جدایه

هاي  آزمون و )ها جهت قارچ(از کلیدهاي مناسب  استفاده

  و تهیه)ها جهت باکتري( بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی

 شناسایی )جهت نماتدها( مخروط انتهایی وبررسی الروها

Van Der).شدند Plaats Niterink 1981; Barnett and

Hunter 1972; Goszczynska et al. 2000; Stamps 

1990; Dick 1990; Nelson et al.1983; Schaad et al.

2001; Erwin and Ribeiro 1996)  

  نتایج

 نمونـه از  پـساب      18بـرداري    در طول زمان نمونه   

 EC ،) گـراد  برحـسب سـانتی   ( درجـه حـرارت    .گرفته شد 

هـر   و تعـدادکلنی جـدا شـده در    mohsμ(،pH برحسب(

.شــود   مــشاهده مــی2و 1  در جــداول84ل نمونــه درســا

   )1384پاییز سال (قند بردسیر  کارخانههاي پساب مشخصات نمونه 1جدول 

   یاهفته  1  2  3  4  5  6  7  8  9

  )شماره نمونه(

  ) گراد سانتی( حرارت درجه  29  29  28  27  28  29  28  27  27

7/7  4/8  8/7  8  1/8  3/8  6/7  2/8  4/8  pH  

1124  1121  1122  1123  1124  1122  1120  1121  1123  )mohsμ( EC  

  هاي جداشدهکلنی کل تعداد  111  109  106  108  109  114  113  119  116
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Phytophthora شکل 1- نموداردرصد دیسکهاي آلوده شده توسط گونه هاي
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هاي پساب  مشخصات نمونه 1جدول ادامه 

   یاهفته  10  11  12  13  14  15  16  17  18

  )شماره نمونه(

  )گراد سانتی(درجه حرارت  29  29  29  29  28  28  28  27  29

3/8  1/8  9/7  8  4/8  4/8  2/8  6/7  9/7  pH  

1122  1121  1123  1123  1120  1122  1121  1123  1122  )mohsμ( EC  

هاي جداشده تعداد کل کلنی  116  113  120  124  124  130  136  132  130

  هاي هاي فوق قارچ با استفاده از روش

 Fusarium oxysporum, Fusarium sp.,

Alternaria alternata, Rhizopus stolonifer, 

Penicillium spp., Aspergillus spp., Pythium 

aphanidermatum Pythium sp., Phytophthora 

cryptogea, Ph.drechsleri, Mucor sp.  

Rhizoctonia solani,Geotrichum sp. باکتري و 

Erwinia caratovora هاي نماتد و سیست 

Heterodera schachtii  جداسازي گردیداز پساب .

هاي آلوده   دیسکدرصد ج حاصلبراساس نتای

 Pythiaceae خانوادههاي  قارچشده برگ مرکبات توسط

گذشت زمان و  تدریج باه بیشتر بوده و ب هاي اول  هفتهدر

 .یابد ها کاهش می هاي آخر تعداد آن شدن به هفته نزدیک

.رایه شده استا 2و1 هاي شکلنتایج حاصل در 

  

  

  

  

  

  

  هفته یا شماره نمونه

Phytophthora هاي هاي آلوده شده توسط گونه  نمودار درصد دیسک1شکل 
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Pythium شکل 2-نمودار درصد دیسکهاي آلوده  شده توسط گونه هاي
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شکل 3- نمودار فراوانی پرگنه هاي قارچها در دوره فرآوري در پساب
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هاي  هاي رشد کرده بر روي محیط نیشمارش کل

 هاي هاي قارچ گر ثبات نسبی تعداد پرگنه کشت بیان

Fusarium oxysporum, Fusarium sp., 

Rhizoctonia solani, Alternaria alternata 

 Erwinia carotovora هاي  باکتري کاهش تعداد پرگنه

  هاي هاي قارچ تعداد پرگنه. بوددر دوره نمونه برداري 

 Rhizopus stolonifer, Geotrichum sp., 

Penicillium spp., Aspergillus spp., وMucor

sp.  برداري افزایش یافته و تعداد  دوره نمونهطول در

در دوره  Heterodera schachtii هاي نماتد سیست

 صورت درصد ه ب نتایج حاصل.برداري متغیر بود نمونه

هاي   هفتهردزا  هاي هر عامل بیماري جمعیت پرگنه

ارایه شده   5 و 4 ،3هاي  شکل برداري در مختلف نمونه

  .است

  

  

  

  

  

  

  

sp.

sp.

  هفته یا شماره نمونه

Phthium هاي هاي آلوده شده توسط گونه  نمودار درصد دیسک2شکل 

  هفته یا شماره نمونه

ها در دوره فرآوري در پساب هاي قارچ راوانی پرگنهف نمودار 3شکل 
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شکل 5-  نمودار فراوانی پرگنه هاي قارچها در دوره فرآوري در پساب
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شکل 4- نمودار فراوانی پرگنه هاي عوامل بیماریزا در دوره فرآوري در پساب
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  هفته یا شماره نمونه

زا در دوره فرآوري در پساب هاي عوامل بیماري فراوانی پرگنه نمودار 4شکل 

  هفته یا شماره نمونه

ها در دوره فرآوري در پساب هاي قارچ فراوانی پرگنه نمودار 5شکل 
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برداري از مزارع تحت آبیاري با       چنین در نمونه   هم

Fusariumزاي مختلـف ازجملـه   پساب عوامل بیمـاري 

oxysporum, Fusarium sp., Pythium 

aphanidermatum, Pythium sp., Phytophthora 

cryptogea, Ph.drechsleri, Rhizoctonia solani, 

 هـاي نماتـد   و سیست Erwinia carotovora باکتري و

Heterodera schachtii  از خــاك و ریــشه جداســازي

هاي جدا شـده  از یـک لیتـر            حداکثر تعداد سیست   .گردید

 شـمارش شـده در      تعداد تخم و الرو     و بود عدد   25پساب  

 . و الروها همگی زنده بودند     بود عدد   870 عدد سیست    10

هاي غـده    چه و برش   زایی این عوامل بر روي گیاه      بیماري

  .چغندرقند اثبات گردید

  

  بحث

از بررسی تغییـرات جمعیـت       براساس نتایج حاصل  

قنـد بردسـیر در دوره       زا در پـساب کارخانـه      عوامل بیماري 

 مرکبات آلـوده    هاي برگ  تعداد دیسک  فرآوري چغندرقند، 

گر وجود جمعیت بیشتر ایـن       بیان Pythiaceae به خانواده 

 هاي خانواده  گرچه قارچ . بودها در اوایل دوره فرآوري       قارچ

Pythiaceae       باشد  داراي اندام مقاوم به صورت ااسپور می

زنی نیـاز بـه    ها جهت بقا و جوانه     هاي بارور قارچ   سایر اندام 

هاي بارور قـارچ     فرآوري  اندام  در اوایل دوره     .رطوبت دارد 

ها فعـال هـستند و بـا گذشـت زمـان             در خاك همراه غده   

از   پـس  جمعیـت قـارچ      ها خشک شده و    خاك همراه غده  

ــاهش   ــم ک ــه ده ــیهفت ــد م ــاکتري. یاب  Erwinia ب

carotovora   ــد ــشه چغندرقن ــرم ری ــیدگی ن ــث پوس  باع

جمعیت این باکتري نیز بـا خـشک شـدن خـاك             .شود می

از این تحقیق بـا    یابد نتایج حاصل    کاهش می  ها همراه غده 

محققان در سایر کشورها ازجمله نتایج بوش و         نتایج دیگر 

.Bush et al)همکـاران  گـر تفـاوت    کـه بیـان   (2003

ــارچ  ــت قـ ــازي و جمعیـ ــاي جداسـ و Pythium هـ

Phytophthora     باشـد   بـرداري مـی    در طول دوره نمونـه

هـاي عوامـل     چنین تعداد وتنوع گونـه     هم. هماهنگ است 

برداري متغیر   شده نیز در طول دوره نمونه      زاي جدا  بیماري

دست آمـده توسـط نـورمن و همکـاران    ه نتایج ب. است

(Norman et al. 2003)هاي  گرجداسازي گونه  که بیان

زا از آب    هـاي بیمـاري     در بین بـاکتري    Erwinia مختلف

بازیافتی بود بـا نتـایج تحقیقـات انجـام شـده در کرمـان               

.خوانی داردهم

ــه   ــداد پرگن ــسبی تع ــات ن ــارچ  ثب ــاي ق ــاي ه  ه

Fusarium oxysporum, Fusarium sp., 

Rhizoctonia solaniهاي مقـاوم    مربوط به وجود اندام

ها در خاك، دارا بودن قـدرت سـاپروفیتی بـاال و            این قارچ 

  . باشد ها جهت بقاء به رطوبت می عدم وابستگی آن

ی از عوامـل   یکـ Alternaria alternata قـارچ 

 باعـث لکـه برگـی و       زا در برگ چغندرقند بـوده و       بیماري

دلیـل  ه وجود این قارچ در پساب ب. شود سوختگی برگ می  

هـا و بقایـاي      مقاومت باالي اسپور آن و همراه بودن برگ       

هـاي برداشـت شـده       گیاهی آلوده به ایـن قـارچ بـا غـده          

 ,Rhizopus stolonifer هـــاي قـــارچ. باشـــد مـــی
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Geotrichum sp., Penicillium spp., Aspergillus 

spp., وMucor sp.   ــادي ــاپروفیتی زی ــدرت س داراي ق

از برداشـت در   زاي پـس  عنوان عوامل خسارته  هستند و ب  

وري آبا گذشت زمان در دوره فـر      . چغندرقند مطرح هستند  

هـا افـزایش     دلیل توانایی ساپروفیتی، جمعیت این قارچ     ه  ب

 عوامل در طول زمـان و رونـد         یابد و بر اثر فعالیت این      می

  . کند ها کاهش پیدا می افزایش آلودگی درصد قند در غده

با توجه به پراکندگی مزارع آلوده به نماتد سیستی         

از  کـه پـساب، حاصـل    چغندرقند در منطقه، بسته بـه ایـن      

  و یا غیرآلـوده شستشوي چغندرهاي مربوط به مزارع آلوده   

 Heterodera schachtii هاي نماتـد  تعداد سیست باشد،

برداري از مـزارع     در نمونه . برداري متغیر بود   در دوره نمونه  

ــا پــساب عوامــل، بیمــاري زاي مختلــف  تحــت آبیــاري ب

 ,.Fusarium oxysporum, Fusarium spازجملـه 

Pythium aphanidermatum, Pythium sp., 

Phytophthora cryptogea, Ph.drechsleri,  

Rhizoctonia solani, اکتريبـــــ و Erwinia 

carotovora ــست ــد  و سی  Heterodera هــاي نمات

schachtii        براسـاس   . از خاك و ریشه جداسـازي گردیـد

هـاي انجـام شـده توسـط ویتنـی           منابع موجـود وبررسـی    

تمـام ایـن   (Whitney and Duffus 1986)ودافـوس 

خـاك   زا خاکزي بوده و توسط آب آبیاري و        عوامل بیماري 

ي ایـن عوامـل از مـزارع تحـت          جداسـاز . شوند منتقل می 

گر اهمیت و نقش     قند بردسیر بیان   آبیاري با پساب کارخانه   

مزارعـی کـه    . باشد زا می  پساب در پراکنش عوامل بیماري    

عنوان منبع آلودگی   ه  اند ب  در اثر آبیاري با پساب آلوده شده      

و باعـث افـزایش جمعیـت عوامـل          کننـد  ثانویه عمل می  

ار و گـسترش وسـیع ایـن        زا شـده و موجـب انتـش        بیماري

  .شوند عوامل در منطقه می

زاي مختلف در  با توجه به وجود عوامل بیماري

ها به مزارع چغندرقند که  قند و انتقال آن پساب کارخانه

هاي متمادي انجام شده است تراکم زادمایه در  طی سال

مزارع آبیاري شده با پساب افزایش زیادي یافته و انجام 

ساله با گیاهان غیر میزبان مانند گندم و تناوب حداقل پنج 

چنین اتخاذ روشی مناسب جهت  هم. ذرت ضروري است

پراکنش این عوامل توسط پساب  از کاهش خسارت ناشی

از ورود  توان قبل کارخانه الزامی بوده و بدین منظور می

نشین شدن  هاي رسوب جهت ته پساب به مزارع، حوضچه

از عوامل میکروبی جهت  دهزا و استفا برخی عوامل بیماري

به نتایج   با توجه. رل این عوامل را توصیه نمودـکنت

از بررسی انجام شده توسط هونگ و همکاران  حاصل

(Hong et al. 2003) از ورود آب  اضافه نمودن کلر قبل

ثر ؤزا م بازیافتی به مزارع در کاهش جمعیت عوامل بیماري

زم یکی دیگر از از انجام تحقیقات ال این روش پس .است

زا  پیشنهادات عملی جهت کاهش جمعیت عوامل بیماري

  .باشد می
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