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  چکیده

 فرنگـی ناشـی از   گوجـه  گیاهچـه  مـرگ  خـاك بـر وقـوع   -هـاي حجمـی مختلـف کمپوسـت    تـأثیر اسـتفاده از نسـبت   در این پـژوهش  

Pythium aphanidermatum بیمارگر، بـذرهاي گوجـه   ترین مقدار مایهاي بررسی شد. براي تعیین مناسبهاي گلخانهاز آزمایش استفاده با

. نتـایج نشـان داد کـه    ندکاشته شد )درصد 20و  10، 5هاي حجمی در نسبت(بیمارگر و خاك  طور جداگانه در مخلوطی از مایهفرنگی به

فرنگی، هاي گوجهگیاهچه مرگ است. براي بررسی تأثیر استفاده از کمپوست بر وقوع %5، غلظت زنیمایه ترین غلظت بیمارگر برايناسبم

 ،کار رفت. سـپس فرنگی بهبا خاك سترون مخلوط شد و براي کاشت بذرهاي گوجه )درصد 50و  30، 10(کمپوست در سه نسبت حجمی 

هاي زمانی دو روزه محاسـبه  هاي مرده در بازهزنی شدند. وقوع بیماري با شمارش تعداد گیاهچهبیمارگر مایه %5بذرها با استفاده از غلظت 

داري کـاهش  طـور معنـی  درصد به 50و  30هاي حجمی نتایج نشان داد که وقوع بیماري هنگام استفاده از کمپوست در نسبتشد. بررسی 

ر وقوع بیمـاري پـس از   بر کاهش بیماري نداشت. بررسی اثر کمپوست بداري اثر معنی %10در حالی که کمپوست با نسبت حجمی  ؛یافت

آنتاگونیستی است که پتانسیل استفاده  ریزجاندارانو ناشی از دگی کمپوست اساس زیستی داشته اتوکالو کردن آن مشخص کرد که بازدارن

 .کش زیستی را دارندعنوان آفتبه

  
  

  زادهاي خاكگرمدیریت بیمار، راهبرد زیستی، کمپوست کلمات کلیدي:

  

  مقدمه

) گیاهی بومی .Lycopersicum esculentum Millفرنگی (گوجه

است. ایـن گیـاه در حـال حاضـر در      مرکزيو  آمریکاي جنوبی

هـا،  شـود. عوامـل متعـددي ماننـد آفـت     سراسر جهان کشت می

و هـوایی و  هـاي هـرز و شـرایط آب    ها، رقابت با علفبیماري

شود. فرنگی میخاکی نامساعد سبب کاهش بازدهی تولید گوجه

تلف پیتیـوم  هاي مخناشی از گونه گیاهچه مرگ پوسیدگی بذر و

هـاي  گونـه  ).24( فرنگـی اسـت  هاي مهم گوجهاز جمله بیماري
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بسیاري از گیاهان ماننـد کـدوییان،    عامل پوسیدگی ریشه پیتیوم

  بهتر در  دلیل فعالیت) که به18و  2( اندفرنگیفلفل، پنبه و گوجه

 ایجــاددمــا و رطوبــت زیــاد، خســارت شــدیدي را در گلخانــه 

 هاي پیتیوم در مراحل اولیهخسارت ناشی از گونه .)26( کنندمی

شـود  گیاهچه می مرگاغلب سبب  و رشد گیاهچه شدیدتر بوده

ــه36( ــاکنون گون ، Pythium amasculinum Y.N. Yu هــاي). ت

Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp. وPythium ultimum 

Trow  14، 3، 1( فرنگی در ایران گـزارش شـده اسـت   از گوجه ،

 P. aphanidermatum هاي پیتیوم، گونـه . در میان گونه)39و  35

ایـن گونـه،   . )37و  36ها گزارش شده اسـت ( بیشتر از سایر گونه

 اي دارد و اغلــب بــا آلــوده کــردن ریشــهمیزبــانی گســترده دامنــه

  ).  18شود (می آنها مرگسبب  هاگیاهچه

 P. aphanidermatumهـاي  فرنگـی یکـی از میزبـان   هگوجـ 

زنـی بـذر و رشـد    فرنگـی در زمـان جوانـه   است. گیاهان گوجه

انـد. تنـدش سـریع    ایـن بیمـارگر حسـاس   به ،هاي جوانگیاهچه

هاي پیتیوم طی دو تا سه ساعت پس از مواجهـه بـا   اسپورانژیوم

یشه و ایجاد سـریع آلـودگی، مـدیریت    مواد مترشحه از بذر و ر

  .)31و  27( ساخته است دشواراین بیمارگر را بسیار 

ها نتایج خوبی در مهـار بیمـاري   کشاگرچه استفاده از قارچ

ت براي گیاه و بقایاي حاصل سمیّاما گیاهچه داشته است،  مرگ

هـاي  اي هستند که موجب آلـودگی کش مشکالت عمدهاز قارچ

 ،شـوند. همچنـین  ر براي سالمت انسان میمحیطی و خطزیست

ها استفاده از آنها را براي مهار کشایجاد مقاومت نسبت به قارچ

رعایـت بهداشـت از طریـق اسـتفاده از      .کنـد بیماري محدود می

کار بردن کمپوست آلـی و  و عاري از بیمارگر، به سالممنابع آب 

مـدیریت   تنظیم میزان آبیاري و دما طی رشد گیاهچه تا حدي به

 ،کند. کنترل با مواد زیستی مانند کمپوسـت میاین بیماري کمک 

هـاي  کـش تواند جایگزین اسـتفاده از قـارچ  یافتی است که میره

شیمیایی شود و روشی سالم، مؤثر و مناسب براي محیط زیست 

  .  )46( هاي گیاهی استدر مدیریت بیماري

اولـین   هاي گیاهیکاربرد کمپوست براي سرکوب بیمارگري

افراد دیگري  ،). پس از آن34رسید (به اثبات  1959بار در سال 

ها علیه بیمارگرها را مورد بررسی نیز سرکوب کنندگی کمپوست

زاد هـاي خـاك  بسـیاري از بیمـاري  ). 46و  45، 20اند (قرار داده

ــه   ــط گون ــده توس ــاد ش ــاي ایج ، Fusarium ،Phytophthoraه

Phythium وRhizoctonia solani  ــیون ــط فرموالس ــاي توس ه

ــیط  ــی از مح ــه  مختلف ــت ب ــاوي کمپوس ــت ح ــاي کش ــور ه ط

اسـتفاده از کمپوسـت در   ). 21انـد ( آمیزي سرکوب شدهموفقیت

هایی اسـت  در خاك ویژهبه ،هاي کشاورزي روشی مناسبخاك

اند. کمپوسـت  که در اثر کشت مداوم دچار کاهش مواد آلی شده

ضعیفی از نیتروژن، فسـفر و  در مقایسه با کودهاي شیمیایی منبع 

مـواد آلـی موجـود در آن     ،شود. با این حالپتاسیم محسوب می

ت کمپوست به خاك با افزایش کیفیت و کمیّ افزودنزیاد است. 

 .)29و  5( شـود خیزي خـاك مـی  آلی موجب بهبود حاصل ماده

 ،بنـابراین  .هاي پیتیوم از اولین عوامل مستقر شونده هسـتند گونه

تواند فعالیت پیتیـوم  عنوان منبع غذایی، میمواد آلی به استفاده از

ــد ــین مــی  .)41( را محــدود کن ــی همچن ــراي مــواد آل ــد ب توانن

هاي آنتاگونیسـت، منبـع غـذایی فـراهم کننـد. در      میکروارگانیزم

هـاي پیتیـوم را   زایی گونهافزودن مواد آلی فعالیت بیماري ،نتیجه

شـدت بیمـاري    ،مثـال  عنـوان کند. بهکاهش داده یا سرکوب می

ي گندم ناشی از پیتیوم با افزودن بقایاي نخود به پوسیدگی ریشه

اي که توسط اِرهارت و در مطالعه ).40خاك کاهش یافته است (

نوع کمپوست تهیه شـده از   17) انجام شد، از بین 13همکاران (

بازدارنـده   Pythium ultimumمـورد نسـبت بـه     9زباله شهري، 

) نیـز نشـان داد کـه    33کلـر و نلسـون (  مک هايپژوهشبودند. 

موجـود در کمپوسـت، نقـش اصـلی را در      ریزجانـداران جامعه 

و در نهایـت   P. ultimumهاي بازدارندگی از تندش اسپورانژیوم

 هـایی پژوهشبازدارندگی از مرگ گیاهچه کتان دارند. همچنین، 

ه کمپوست تجاري انجام شد، نشان داد کـ  21که در فنالند روي 

هـاي  زاد ناشـی از گونـه  هاي خاكبیماري برابرسوم آنها در یک

Pythium   وPhytophthora ) 44بازدارنده بودند .(  

گرچه کشـاورزي صـنعتی، بـا مصـرف سـموم و کودهـاي       ا

شیمیایی، دستاوردهاي قابل توجهی در تولید غذا داشـته اسـت،   

نظام محیطی این پیامدهاي منفی اقتصادي، اجتماعی و زیستاما 
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کشـاورزي ارگانیـک    ،تولیدي نیز غیر قابل انکار اسـت. امـروزه  

هـاي کشـاورزي صـنعتی    ترین جایگزینعنوان یکی از مناسببه

با توجه  ).30( اي در حال گسترش استطور فزایندهمطرح و به

فرنگـی  هاي گوجـه گیاهچه در گلخانه مرگبه خسارت ناشی از 

ماري بدون استفاده از سموم هاي مدیریت بیو نیاز به یافتن شیوه

اي، ایـن پـژوهش   شیمیایی در تولید محصوالت ارگانیک گلخانه

 مرگمنظور بررسی تأثیر استفاده از کمپوست بر وقوع بیماري به

  انجام شد. P. aphanidermatumفرنگی ناشی از گوجه اهچهگی

  

 هامواد و روش

  بیمارگر مایه تهیه

لیتـري  میلـی  500هـاي  در فالسـک  بیمـارگر،  مایه منظور تهیهبه

 لیتـر عصـاره  میلـی  60 ،ورمیکولیـت لیتـر  میلـی  100 ازاي هربه

خردشـده در یـک لیتـر آب)     گرم شاهدانه 60 شاهدانه (عصاره

و فشـار یـک اتمسـفر     سلسـیوس  درجـه  121و در  افزوده شده

متر از دقیقه سترون شد. پانزده قطعه به قطر پنج میلی 20مدت به

، بخـش گیـاه  86-1 (جدایه P. aphanidermatum پرگنه حاشیه

شـد.   افزودهو به هر فالسک شده جدا   پزشکی دانشگاه شیراز)

و در  سلسـیوس  درجـه  25مـدت چهـار هفتـه در    ها بـه فالسک

  .)4(ند داري شدنگه تاریکی

  

هـاي  بررسی تأثیر مقدار مایه بیمـارگر بـر آلـودگی گیاهچـه    

  فرنگیگوجه

فرنگـی، ابتـدا مخلـوطی از    هاي گوجـه زنی گیاهچهمنظور مایهبه

درصـد   20و  10، 5هاي حجمی بیمارگر و خاك در نسبت همای

ها با یک کیلوگرم از این مخلوط پر شده، در هر تهیه شد. گلدان

تهیـه  )، Early orbanoفرنگـی (رقـم   عدد بذر گوجـه  20گلدان 

بـذرها  قرار گرفت و روي  ،شده از بخش زراعت دانشگاه شیراز

با مخلوط بیمارگر و خاك (با نسـبت حجمـی مـورد آزمـایش)     

 پوشانده شد. گیاهان شـاهد بـا مخلـوط ورمیکولیـت و عصـاره     

چهـار   ،زنی شدند. براي هـر تیمـار  شاهدانه (بدون بیمارگر) مایه

بـار  هـا هـر دو روز یـک   تکرار در نظر گرفته شد. آبیاري گلدان

  اي انجام شد.مقدار ظرفیت مزرعهبه

  

    فرنگیهاي گوجهبررسی تأثیر کمپوست بر آلودگی گیاهچه

حاصل از بقایـاي میـوه   شهري ابتدا کمپوست (تهیه شده از زباله

، بخـش زراعـت دانشـگاه شـیراز) در سـه      هاي مصرفی خانگی

 درصد با خاك سترون مخلوط شد. 50و  30، 10نسبت حجمی 

هـاي  گیاهچـه  رگمبیمارگر بر  با توجه به نتایج تأثیر مقدار مایه

زنـی انتخـاب شـد.    بیمارگر براي مایـه  %5فرنگی، غلظت گوجه

بـا   %5نسبت حجمـی  بیمارگر به ابتدا مایه ،زنی گیاهانبراي مایه

هـاي حجمـی ذکـر شـده)     مخلوط خاك و کمپوست (با نسـبت 

سپس هر گلدان با یک کیلوگرم از این مخلوط پر  شده،مخلوط 

و روي شـده  فرنگی کاشته وجهعدد بذر گ 20شد. در هر گلدان 

هـاي  بیمارگر (با نسـبت  بذرها با مخلوط خاك، کمپوست و مایه

حجمی مورد آزمایش) پوشیده شـد. بـراي هـر نسـبت حجمـی      

یک شاهد داراي کمپوست بدون بیمارگر و یـک   ،مورد آزمایش

شاهد بدون کمپوست با بیمارگر در نظر گرفته شد و بـراي هـر   

 ریزجانـداران ام شـد. بـراي بررسـی اثـر     تیمار، چهار تکرار انج

موجود در کمپوسـت، آزمـایش فـوق بـا اسـتفاده از کمپوسـت       

  اتوکالو شده نیز تکرار شد.

  

   P. aphanidermatumبررسی تراکم 

تراکم بیمارگر در خاك مخلـوط شـده بـا کمپوسـت در انتهـاي      

مورد بررسی قرار گرفـت. از خـاك گلـدان    14آزمایش در روز 

لیتر آب مقطـر  میلی 100گرم خاك در  10مقدار  ،هاي هر تیمار

لیتر از آن روي سطح تشتک پتـري  سترون رقیق شد و یک میلی

گرم  40 (عصاره CMA-PARP انتخابینیمهکشت  حاوي محیط

 مقطـر تـا حجـم یـک لیتـر     گرم آگار و آب 15ذرت خرد شده، 

، سـیلین گرم در لیتر آمپی 5/0گرم در لیتر دلواسید،  02/0حاوي 

پخش ) PCNB گرم در لیتر 1/0ن و سیگرم در لیتر ریفامپی 01/0

ــس از  ــاریکی و   48شــد. پ ــداري در ت ــه 25ســاعت نگه  درج

هاي تشکیل شده روي محیط کشـت شـمارش   پرگنه سلسیوس،

  شد. 
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 10هاي حجمی ه از نسبت. با استفادPythium aphanidermatumفرنگی ناشی از گیاهچه گوجه مرگ هاي پیشرفت بیماريمنحنی .1شکل 

)C1 ،(30 )C2 ( 50) وC3( کمپوست خاك در مقایسه با شاهد بدون-) درصد مخلوط کمپوستC0( 

  

  واکاوي آماري

هاي فوق در قالب یک طـرح کـامالً تصـادفی بـا چهـار      آزمایش

دسـت آمـده بـا اسـتفاده از     هاي بهتکرار انجام شد. واکاوي داده

هــاي مقایســه میــانگین داده انجــام شــد. بــراي SASافــزار نــرم

اي (آرك ها با استفاده از روش تبدیل زاویـه درصدي، تبدیل داده

میانگین با استفاده از آزمـون دانکـن    سینوس) انجام شد. مقایسه

صورت گرفت. منحنـی پیشـرفت بیمـاري     %5در سطح احتمال 

)Disease Progress Curve, DPC (بـــا شـــمارش تعـــداد 

هاي زمـانی دو روزه بـراي هـر تیمـار     ازهمرده در ب هايگیاهچه

  رسم شد. 

  

  و بحث نتایج

  بررسی وقوع بیماري

هاي مرده محاسبه شـد. درصـد   وقوع بیماري با شمارش گیاهچه

 20و  10، 5بیمـارگر (  هاي مختلف مایهگیاهچه در غلظت مرگ

و  30، 10هاي حجمـی مختلـف (  درصد) و کمپوست به نسبت

هــاي پیشــرفت بیمــاري در یدرصــد) محاســبه شــد. منحنــ 50

نشـان داده   )1(روز در شـکل   14فرنگی طی هاي گوجهگیاهچه

  شده است.  

  

 فرنگی  هاي گوجهگیاهچه مرگ بربیمارگر  اثر مقدار مایه

 بـر  P. aphanidermatumبیمـارگر   در بررسی اثـر مقـدار مایـه   

فرنگی مشاهده شد کـه هـر   هاي گوجهوقوع بیماري در گیاهچه

بیمارگر قادر به ایجاد  درصد حجمی مایه 20و  10، 5 سه تیمار

و  5/44، 8/32ترتیـب وقـوع بیمـاري    گیاهچه بودند و بـه  مرگ

درصـد   10و  5درصدي را موجب شدند. بین تیمارهـاي   7/68

داري بیمارگر از لحاظ وقوع بیماري تفـاوت معنـی   حجمی مایه

 %20امـا تفـاوت بـین وقـوع بیمـاري در تیمـار        .وجود نداشت

  ).2دار بود (شکل معنی گر،دی بیمارگر و دو تیمار حجمی مایه

  

    فرنگیهاي گوجهگیاهچه مرگ براثر کمپوست 

ــبت  ــت در نس ــی  کمپوس ــاي حجم ــد روي  50و  30ه   درص

P. aphanidermatum داري طـور معنـی  اثر بازدارنده داشت و به

فرنگی را کاهش داد. امـا کمپوسـت در   هاي گوجهگیاهچه مرگ

 روز
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خاك بیمارگر در نسبت-با استفاده از مخلوط مایه Pythium aphanidermatumفرنگی ناشی از گوجه گیاهچه مرگمقایسه درصد  .2شکل 

 بر اساسدار دهنده اختالف معنی). حروف نامتشابه نشانI0) درصد حجمی و شاهد بدون مایه بیمارگر (I3( 20) و I1 ،(10 )I2( 5هاي 

  است. %5طح احتمال آزمون دانکن در س

  

نسبت بـه شـاهد بـدون کمپوسـت تفـاوت       %10نسبت حجمی 

). بـر اسـاس   3داري در کاهش بیماري نشان نـداد (شـکل   معنی

ــوع  ــرگوق ــان م ــه، می ــار گیاهچ ــاري در دو تیم ــار بیم  گین مه

 42ترتیـب  درصد نسبت به شاهد به 50و  30حجمی هاينسبت

 30هاي حجمـی  درصد بود. تیمارهاي کمپوست در نسبت 50و 

درصد در کاهش وقوع بیماري نسبت به یکـدیگر تفـاوت    50و 

داري نشـان ندادنـد و کـاهش بیمـاري در هـر دو نسـبت       معنـی 

  حجمی به یک میزان بود.  

فعـال در کمپوسـت روي    ریزجانـداران بررسی میزان اثـر   با

بازدارندگی بیماري، مشاهده شد که کمپوسـت پـس از اتـوکالو    

هـاي گوجـه  کاهش بیمـاري در گیاهچـه   بر داريشدن اثر معنی

  فرنگی نسبت به شاهد بدون کمپوست نداشت. 

  

در خاك مخلوط شده با  Pythium aphanidermatumتراکم 

  زنیکمپوست پس از مایه

درصـد میـزان تـراکم     50و  30هاي حجمی کمپوست در نسبت

داري نسـبت بـه   طـور معنـی  بیمارگر در محیط خاك گلدان را به

و  30هاي حجمـی  ون کمپوست کاهش داد. بین نسبتشاهد بد

 میـانگین درصد تفاوتی از لحاظ تراکم بیمارگر مشاهده نشد.  50

درصـد،   50و  30تراکم بیمارگر در تیمارهـاي داراي کمپوسـت   

) و در شـاهد بـدون   CFU/gهشت پرگنـه در هـر گـرم خـاك (    

 %10) بود. تیمار CFU/gپرگنه در هر گرم خاك ( 30 ،کمپوست

می کمپوست کاهشی در میـزان تـراکم بیمـارگر نسـبت بـه      حج

  شاهد نشان نداد. 

درصـد   10و  5 افـزودن نتایج ایـن آزمـایش نشـان داد کـه     

 مـرگ میـزان مشـابهی موجـب    تواند بـه بیمارگر می حجمی مایه

میزان بیشـتر   افزودنکه  در حالی .فرنگی شودهاي گوجهگیاهچه

میـزان  دار ب افزایش معنیسبحجمی  %20مقدار بیمارگر به مایه

ایجـاد آلـودگی و    بر. عوامل تأثیرگذار شدگیاهچه افزایش  مرگ

ـ  ،بنابراین .گسترش آن بسیار پیچیده هستند ی پیش از بررسی کمّ

 هاي میزبان، بیمارگر و محـیط بایـد تـراکم مایـه    کلیه برهمکنش

بیمــارگر بایــد  مایــه بیمــارگر را مشــخص کــرد. انتخــاب دامنــه

اي باشد که ارتباط بین آن و آلودگی ریشه را بـه بهتـرین   گونهبه

هـاي پیتیـوم و   شکل توصیف کنـد. در مـورد بسـیاري از گونـه    

 هاي مختلف مایه بیمارگرغلظت
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گیاهچه  مرگ) درصد حجمی روي وقوع C3( 50) و C1 ،(30 )C2( 10هاي خاك در نسبت -تأثیر استفاده از مخلوط کمپوست .3شکل 

بر دار دهنده اختالف معنی). حروف نامتشابه نشانC0نسبت به شاهد بدون کمپوست ( Pythium aphanidermatumفرنگی ناشی از گوجه

  است. %5آزمون دانکن در سطح احتمال  اساس

  

و  9( شـود آلودگی از تعداد کمی زئوسپور ایجـاد مـی   ،فیتوفتورا

بیمارگر ممکـن اسـت    مایه زیاداستفاده از غلظت  ،). بنابراین38

در حـالی کـه اسـتفاده از     .زبان را بشـکند تمام سدهاي دفاعی می

شـود کـه گیـاه سـالم بمانـد.      بیمارگر باعث می مقدار کمتر مایه

بیمارگر از اهمیت زیادي برخـوردار   انتخاب مقدار مایه ،بنابراین

بیمـارگر   با توجه به مطالب فـوق، میـزان مایـه    ).38و  9( است

ر نظـر  حجمـی د  %5هاي بعـدي  به خاك و بررسی افزودنبراي 

  گرفته شد.

کمپوست نقش ارزشمندي در راهبردهاي مدیریتی بر مبنـاي  

اي دارد. در ایـن  استفاده از مواد غذایی آلـی در گیاهـان گلخانـه   

 50و  30هـاي حجمـی   استفاده از کمپوست به نسـبت  ،پژوهش

ــه ــد بـ ــیدرصـ ــور معنـ ــرگداري طـ ــی از  مـ ــه ناشـ   گیاهچـ

P. aphanidermatum داد. در حـالی   فرنگی کاهشرا در گوجه

کـاهش   بـر داري کمپوسـت تـأثیر معنـی    %10که نسبت حجمی 

فرنگـی ناشـی از ایـن بیمـارگر نداشـت.      گیاهچـه گوجـه   مـرگ 

بازدارندگی کمپوست در این پژوهش با کاهش تـراکم بیمـارگر   

هـاي  هـاي حـاوي کمپوسـت در نسـبت    در محیط خاك گلـدان 

با شاهد  میزان هشت پرگنه در مقایسهدرصد به 50و  30حجمی 

 ،پرگنه در هر گرم خاك، هماهنگی داشـت. همچنـین   30داراي 

 ،حجمـی کمپوسـت   %10رفت، در تیمار گونه که انتظار میهمان

  داري نشان نداد.تراکم بیمارگر نسبت به شاهد کاهش معنی

استفاده از کمپوست، اولین بار براي استفاده از کمپوسـت   ایده

ناشـــی از  ریشـــهپوســـت درختـــان بـــراي مهـــار پوســـیدگی 

Phytophthora cinnamomi.  19( در گیاهان زینتی پیشنهاد شـد .(

کمک استفاده از کمپوست در مـورد  هاي گیاهی بهسرکوب بیماري

 P. aphanidermatumبســیاري از بیمارگرهــاي خــاك از جملــه 

)16( ،P. ultimum )7  22و( ،Phytophthora spp. )17( ،

Rhizoctonia solani )15( ،Fusarium oxysporum )28 ( و

Verticillium dahliae )42 ( گـاه   ،هرچنـد  ؛نشان داده شده اسـت

 ،عنـوان مثـال  هاي متناقضی نیز در این زمینه وجود دارد. بهگزارش

را  P. ultimumبیمـارگر   افزودن بقایاي کاهو به خاك، تراکم مایـه 

دنبـال آن پوسـیدگی ریشـه افـزایش     دهد و بهدر خاك افزایش می

دیگري نشان داده است کـه در   پژوهش). در حالی که 12( یابدمی

بـا افـزودن    زنیپس از جوانهگیاهچه  مرگ ،ايمحصوالت گلخانه

  ).7یابد (کود گیاهی به خاك کاهش می

 P. aphanidermatumنتایج این پژوهش نشان داد که سـرکوب  
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 فرنگی بسیار سریع و در سـاعات اولیـه  هاي گوجهگیاهچه مرگدر 

تماس بیمارگر با میزبان صورت گرفته اسـت. از آنجـا کـه واکـنش     

بیمـاري بسـیار سـریع رخ     هاي پیتیوم و گیاه و سپس توسعهزادمایه

گیاهچـه نشـان داده کـه     مرگ، مشاهده سرکوب شدن )32( دهدمی

رخ گــري در خــاك داراي کمپوســت خیلــی ســریع بیــان ســرکوب

یمـت  مي ناشی از پیتیـوم اه هاو این مسئله در مورد بیماري دهدمی

زیادي دارد. بذر کاشته شده در خاك طی دو تـا چهـار سـاعت اول    

شـود و حـداکثر کلـونیزه شـدن     هاي پیتیوم کلونیزه میوسیله گونهبه

. )41( گیـرد ساعت پس از کاشـت بـذر صـورت مـی     24تا  12بین 

اگــر در ایــن مرحلــه حســاس بیمــارگري، بتــوان تنــدش  ،بنــابراین

  م و کلونیزه شـدن بـذر توسـط پیتیـوم را محـدود کـرد،      اسپورانژیو

بـر  روي بیمـاري را گرفـت.   توان جلوي آلوده شدن بذر و پـیش می

تـوان نتیجـه گرفـت کـه افـزودن      مـی  ،ایـن پـژوهش   اساس نتـایج 

کاشـت   را در چند سـاعت اولیـه   P. aphanidermatumکمپوست، 

  کند.  فرنگی مهار میبذر گوجه

هـاي پیتیـوم   هاي میکروبی گونـه یستروي آنتاگون هايپژوهش

نشان داده که اکثر آنها هنگامی که در سـطح بـذر حضـور دارنـد و     

در  ریزجاندارانگیاهچه مؤثرند. این  مرگ فعال هستند، در سرکوب

زنـی بـذر وجـود    جوانـه  صورتی مؤثرند که در مراحل بسـیار اولیـه  

بـذر باشـند.   داشته و قادر به استقرار و تکثیر سریع در محیط اطراف 

موجـود در   ریزجانـداران بر مبناي این مشاهدات، ایـن فرضـیه کـه    

ــرکوب    ــه سـ ــادر بـ ــت قـ ــرگکمپوسـ ــی از   مـ ــه ناشـ   گیاهچـ

P. aphanidermatum  ،مورد آزمـایش قـرار   در این پژوهش هستند

 ،گیاهچه در اثـر پیتیـوم   مرگ. نتایج نشان داد که مهار زیستی گرفت

زیـرا   .ود در کمپوست استموج حاصل برهمکنش بین عوامل زنده

کـاهش بیمـاري    بـر داري استفاده از کمپوست اتوکالو شده اثر معنی

فرنگـی نسـبت بـه شـاهد بـدون کمپوسـت       هاي گوجـه در گیاهچه

کـه  ) 11و  6( پیشـین  هـاي پـژوهش نداشت. ایـن نتیجـه بـا نتـایج     

  سازوکار سـرکوب بیمـاري در خـاك تیمـار شـده بـا کمپوسـت را        

  داشـت.   همخـوانی  ،انـد داخـل آن نسـبت داده  به فعالیت میکروبـی  

نشان داد که جمعیت میکروبـی اطـراف بـذر    ) 23( دیگري پژوهش

ــا کمپوســت  ــین زئوســپورهاي  ،در خــاك تیمــار شــده ب   کشــش ب

P. aphanidermatum    دهـد. و ترشحات بذر خیـار را کـاهش مـی 

و ترشـحات   P. aphanidermatumزئوسپورهاي کشش بین  کاهش

موجـود در   ریزجانداراناست ناشی از این باشد که ممکن  بذر خیار

 زئوسـپورها هاي سیگنالی که در ساختار شیمیایی مولکول کمپوست

ه کـ یـا این کنند، تغییراتی دهنـد و  براي یافتن میزبان از آن استفاده می

کــه  کننــدمــی ســموم شــیمیایی از خــود ترشــح ریزجانــدارانایــن 

ریزجانـداران  تـأثیر   رضـیه کنـد. اثبـات ف  زئوسپورها را غیرفعال مـی 

کمپوست در ایجاد اختالل روي یافتن میزبان توسـط زئوسـپورهاي   

  بیشتري دارد.   هايپژوهشپیتیوم نیاز به 

منبع غنی از مـواد غـذایی را فـراهم کـرده و      ،محیط اطراف بذر

هـاي میکروبـی را در اطـراف بـذر     امکان رشد و فعالیـت جمعیـت  

وسیله بذر و رهاسـازي  ذب آب به. پس از ج)10( آوردوجود میبه

ـ هـاي رقـابتی بـین    بـرهمکنش  ،مواد مترشحه از بذر در ریزجانداران

یابـد. بـا ایـن حـال، بـراي اینکـه       محیط اطـراف بـذر افـزایش مـی    

هاي رقابتی بتوانند در سرکوب بیماري نقـش ایفـا کننـد،    برهمکنش

هــاي الزم اسـت کــه منبعــی محــدود بـین بیمــارگر و آنتاگونیســت  

و عامـل مهـار    P. ultimumبی تقسیم شود. چنین رقابتی بـین  میکرو

در محـیط اطـراف بـذر بـه اثبـات       Enterobacter cloacaeزیستی 

رسیده است. ترکیبات اسید چرب زنجیره بلنـدي کـه در ترشـحات    

ــپورانژیوم      ــدش اس ــک تن ــراي تحری ــود دارد و ب ــان وج ــذر کت   ب

P. ultimum توسـط   ،الزم استE. cloacae   میـزان  مصـرف شـده ،

پـژوهش  ). 43( دهـد آلودگی بذر و وقـوع بیمـاري را کـاهش مـی    

هاي مصرف کننـده اسـیدهاي   دیگري نشان داده که جمعیت باکتري

هاي بازدارنده پیتیوم زیاد است. بـر  ها در خاكچرب و اکتینوباکتري

نتایج این پـژوهش، کـاهش تنـدش اسـپورانژیوم پیتیـوم در       اساس

ــدش ز مصــرف محــركخــاك داراي کمپوســت، ناشــی ا هــاي تن

اسپورانژیوم، که از جنس اسید چرب هستند، و یـا تولیـد بازدارنـده   

  .)33( ها استبیوتیکهاي تندش، مانند آنتی

  

  گیرينتیجه

فرنگــی هــاي پــرورش گوجــهاســتفاده از کمپوســت در گلخانــه

کـش بـراي ضـدعفونی بـذر     ارگانیک که امکان استفاده از قـارچ 



  ۱۳۹۸ تابستان/ دوم / شمارهدهم/ سال اي هاي گلخانهكشتعلوم و فنون 

۷۶ 

نقش مهمی در مهار بیمارگرها ایفا کند. با  تواندوجود ندارد، می

این حال، باید به این نکته دقت کرد که در پژوهش حاضر تنهـا  

 P. aphanidermatumگیاهچـه ناشـی از    مـرگ  براثر کمپوست 

مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به این کـه ممکـن اسـت    

متفـاوتی   آثـار  زادکمپوست نسبت به سـایر بیمارگرهـاي خـاك   

سـایر بیمارگرهـاي    بـر ، بررسـی اثـر کمپوسـت    )8( اشته باشدد

هـاي  فرنگی گامی مهـم در راسـتاي بهبـود روش   گوجه زادخاك

فرنگی ارگانیک خواهـد  هاي کشت گوجهمهار زیستی در گلخانه

  بود.

گیاهچه ناشـی از   مرگافتن سازوکار کمپوست در سرکوب ی

رزشـمندي در  تواند اطالعـات ا هاي تجاري میپیتیوم در گلخانه

گـران و  در اختیار پژوهش زادهاي خاكراستاي مدیریت بیماري

هاي بعدي اي قرار دهد. بررسیکنندگان محصوالت گلخانهتولید

مـؤثر در بـازدارنگی پیتیـوم     ریزجانـداران تـرین  براي یافتن مهم

اي مهـم گیاهـان گلخانـه    زادعنوان یکی از بیمارگرهاي خـاك به

فـراهم  را مفید به خـاك   ریزجانداراناین  دنافزوتواند امکان می

ســایر  بــربررســی تــأثیر اســتفاده از کمپوســت  ،کنــد. همچنــین

اي بـه  گیاهـان گلخانـه   بیمارگرهـاي ریشـه   ویژهبهها پاتوسیستم

ــن   ــراي مــدیریت ای ــزایش اســتفاده از راهبردهــاي زیســتی ب اف

  .کندکمک می ،جاي استفاده از مواد شیمیاییبه ،بیمارگرها
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Abstract 

The effect of different compost-soil ratios on the incidence of Pythium aphanidermatum causing tomato damping off 
was tested in a greenhouse experiment. The inoculum density of 5% was determined to be suitable for inoculation in 
compost experiments based on investigations of disease incidence with 5, 10 and 20% inoculum densities. To evaluate 
the effect of compost on incidence of tomato damping off, tomato seeds were sown in compost/soil mixtures at 10, 30 
and 50% V:V containing 5% of P. aphanidermatum inoculum. The number of dead tomato seedlings was recorded in 
two-day intervals and disease incidence was calculated. Results showed that compost/soil mixtures at 30 and 50% ratios 
significantly suppressed Pythium damping off in tomato seedlings, while 10% compost/soil mixture had no significant 
effect on disease suppression. This suppression was biologically based since heat-sterilized compost offered little 
protection from the pathogen. There are antagonistic microorganisms in the composts which are potential biocontrol 
agents and can be used in bio-pesticides. 
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