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Abstract
Plant diseases play a critical and limiting role in crop production and their control by
using pesticides cause serious problems regarding food safety and environmental health
and increase the need for other sustainable disease management techniques. Some of
plant pathogens may infect the aerial parts of plants, but spent part of their life cycle in
the soil and maintained their survival. In such cases, part of the life cycle of the plant
pathogen in soil may be very important, even if that microorganism does not infect the
roots. Mono culturing and cultivation of crops belonging to the same family increase the
potential of disease incidence. Using and applying the suitable and correct cultural
practices that limit damage of root diseases is necessary for sustainable management of
soil-borne pathogens. Cultural operations, including the use of cover green crops, crop
rotation, organic composts, certified seeds and propagative materials, amended organic
material to soil, proper tillage systems, soil solarization, resistant cultivars, mycorrhizal
fungi, all are reported and confirmed as management options for long time saving soil
quality and good sustainable management of soil borne diseases.
Key words: Crop rotation, Disease, Soil solarization, Phytophthora, Fusarium
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چکیده
بیماری های گیاهی نقش محدودکننده مهمی در تولید محصوالت کشاورزی دارند و مهار زنها با استفاده از
زفتکشها ،نگرانیهای جدی در مورد ایمنی مواد غذایی و سالمت محیط زیست به وجود میزورد و ضرورت
استفاده از سایر روشهای مدیریت پایدار بیماریها را دوچندان میسازد .بسیاری از بیمارگرهای گیاهی ممکن
است زلودگی را روی قسمت های هوایی گیاهان ایجاد کنند اما بخشی از چرخه زندگی خود را در خاک طی
نموده و بقای خود را حفظ نمایند .در اینگونه موارد ،بخشی از چرخه زندگی بیمارگر گیاهی که در خاک
است ممکن است بسیار مهم باشد ،حتی اگر ریشهها را زلوده نکند .تک کشتهای پیاپی و یا کاشت گونههای
گیاهی مشابه با هم در زمین زراعی ثابت ،احتمال شیوع بیماری را افزایش میدهد .عملیات مختلف زراعی
ازجمله استفاده از گیاهان پوششی ،تناوب زراعی ،کاربرد کمپوست ،تقویت مواد زلی خاک ،استفاده از بذر و
مواد تکثیری سالم و گواهی شده ،کشت رقمهای مقاوم ،استفاده از قارچهای میکوریز ،خاکورزی مناسب و
زفتابدهی خاک بهعنوان گزینههای مناسب مدیریت پایدار بیماریهای ناشی از بیمارگرهای خاکبرد و حفظ
کیفیت و سالمت خاک محسوب میشوند.
واژگان کلیدی :بیماری ،تناوب زراعی ،زفتابدهی خاکFusarium ،Phytophthora ،

مقدمه
شیوع بیماری اغلب به دنبال افزایش جمعیت بیمارگر یا تغییر در نوع گیاه کشتشده که سبب افزایش
حساسیت به بیمارگر میشود ،اتفاق میافتد .شناسایی بیماریهای گیاهی با استفاده از نشانه ظاهری ،اغلب
دشوار است .بیمارگرها در مراحل و سنین رشدی مختلف گیاهان ممکن است عالئم متفاوتی ایجاد کنند.
میزان جمعیت بیمارگر در خاک و شرایط محیطی نیز میتوانند بر شدت نشانه یک بیماری تأثیرگذار باشند.
عالوه بر این ،تنوع نشانه بیماریهای گیاهی ممکن است ناشی از زلودگی همزمان چند میکروارگانیسم در یک
گیاه باشد ( .)Lamichhane and Venturi 2015در شرایط زلودگی همزمان یک گیاه به چند
میکروارگانیسم ،تعامالت بین ارگانیسمها میتوانند نشانهای را ایجاد کنند که متفاوت از زلودگی ناشی از همان
ریزجاندارانها بهتنهایی باشد ( .)Fitt et al. 2006بهعنوان مثال در مورد بیماری زوال مرکبات در جنوب ایران
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که ناشی از زلودگی همزمان درختان مرکبات به فیتوپالسما ،میوه سبز مرکبات ،نماتد ریشه مرکبات،
 Phytophthora nicotiana ،Fusarium solaniو دمای باال در طول تابستان است ( Azadvar et al.
 )2019نشانه ،متفاوت از زلودگی به هر بیمارگر بهتنهایی است و بهصورت رنگپریدگی عمومی درختان زلوده،
توقف جوانهزنی جدید در فصل جوانهزنی مرکبات ،ریز شدن میوهها ،پوسیدگی شدید ریشهها و نهایتاً زوال
کامل درختان زلوده دیده میشود .بیمارگرهای مختلف گاهی ممکن است نشانه مشابهی روی یک میزبان
ایجاد نمایند ( ،)Del Ponte et al. 2014لذا همیشه شناسایی عامل یک بیماری از روی نشانه بیماری زسان
نیست .قارچها ،شبهقارچها ،باکتریها ،برخی ویروسها و نماتدهای انگل گیاهی میتوانند ایجاد بیماریهای
خاکبرد نمایند .به عنوان مثال بیمارگرهای قارچی مهم خاکبرد در مزرعه و گلخانه خیار شامل گونههای
( Fusariumشکل  Verticillium ،Rhizoctonia ،)A, B 1و  Sclerotiniaهستند (شکل .)C, D 1
از دیدگاه مدیریت محصول ،بیماریهای خاکبرد ،مسائل خاص خود را دارند .زنها از دید کشاورزان مخفی
بوده و تشخیص زنها دشوار است .بهطورکلی ،تشخیص و کنترل بیماریهای خاکبرد در مقایسه با
بیماریهای اندام هوایی برای کشاورزان و حتی کارشناسان دشوارتر است .تراکم جمعیت ریزجاندارانهای خاک
میتواند بهطور گستردهای در فاصله چند متر در یک زمین متفاوت باشد ،زیرا توزیع و پراکنش زنها بهشدت
تحت تأثیر ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک قرار میگیرد (.)Moore and Lawrence 2013
پژوهشها نشان داده که پراکنش جمعیت نماتد ریشه مرکبات در یک باغ و درختان زلوده به زوال مرکبات در
جنوب کرمان متغیر است ( .)Najafiniya and Azadvar 2016عالوه بر این ،روشهای استخراج ،شناسایی
و تخمین میزان جمعیت و برزورد خسارت در بیمارگرهای خاکبرد متفاوت است و این تنوع در روشها و
فنهای به کار برده شده ،ممکن است بهسختی بتوان نتایج پژوهشها گروههای مختلف را با هم مقایسه کرد.

شکل  .1نشانه بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه خیار ( )Aو پژمردگی خیار ( ،)Bپوسیدگی میوه و
ساقه خیار ناشی از قارچ  C( Sclerotinia sclorotiorumو ( )Dاصلی).
Figure 1. Fusarium root and stem rot (A) and wilt of cucumber (B), Cucumber fruit and
stem rot (C, D) caused by Sclerotinia sclorotiorum (Original).
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-1راهبردهای اصولی مدیریت بیماریهای خاکبرد
-1-1تشخیص و ارزیابی وقوع و شدت بیماری
با توجه به این که بیمارگرهای خاکبرد برای مدت طوالنی در خاک دوام خود را حفظ مینمایند ،جهت
مدیریت موفق و پایدار ،بهتر است سابقه شیوع برای هر بیماری در هر مزرعه تهیه و ثبت شود .ارزیابی
بهداشت و سالمت هر محصول شامل درصد وقوع بیماری ،شدت بیماری و میزان خسارت محصول ،همگی از
عاملهای کلیدی بوده و بایستی در هنگام طراحی و انتخاب راهبرد مدیریت بیماری در نظر گرفته شوند
( .)Peter et al. 1997برای مثال شبهقارچ  Phytophthora drechsleriباعث ایجاد بیماریهای مهمی در
سبزیها در ایران و سایر کشورها میشود ( ,Hatami et al. 2013, Mostowfizadeh-Ghalamfarsa and
 .)Banihashemi 2015, Najafiniya 2014مدیریت بیماریهای ناشی از گونههای  Phytophthoraاغلب
از طریق مدیریت تلفیقی و بر اساس اصولی مانند جلوگیری از زلودگی با رعایت بهداشت مزرعه یا گلخانه،
زهکشی و عدم استفاده از زبیاری غرقابی ،بهبود سالمت خاک ،استفاده از ژرمپالسمهای مقاوم در برابر
بیماری ،مبارزه زیستی و شیمیایی است (.)Najafiniya and Shabai 2019
-2-1انتخاب و نگهداری بذر و مواد تکثیری گیاهی
انتخاب و کاشت مواد تکثیری و بذرهای گیاهی استاندارد ،سالم و گواهیشده ،عاری از هرگونه بیمارگر و با
کیفیت باال ،اولین گام مهم در مدیریت بیماریها است .این امر بهخصوص برای گیاهانی که با اندامهای
رویشی نظیر غده ،پیاز و قلمه تکثیر میشوند بسیار مهم و حیاتی است .شیوههای مدیریتی خوب و نگهداری
صحیح بذر قبل از کاشت برای کاهش بیماریهای ناشی از بیمارگرهای خاکبرد ضروری است .ضدعفونی
بذرها ،غدهها و سایر مواد تکثیری در اینگونه بیماریها بسیار مهم و حیاتی است و برای کنترل موفق و پایدار
باید رعایت شود (.)Wang and Lazarovits 2005
-3-1انتخاب رقمهای مناسب و مقاوم
نکته مهم این است که در یک برنامه راهبردی مدیریت بیماریهای گیاهی ،رقمهای مقاوم باید در تلفیق با
سایر شیوههای مدیریت استفاده شود ( .)Najafiniya et al. 2018در سالهای اخیر ،پیوند برخی از گیاهان
خانواده سوالناسه (گوجهفرنگی ،بادمجان و فلفل) و گیاهان خانواده کدوئیان (خربزه ،خیار و هندوانه) روی
پایههای مقاوم به برخی عوامل بیمارگر خاکبرد برای کنترل بیماریها استفاده شده است (.)Bruton 2005
-4-1افزایش و تقویت مواد زلی خاک
استفاده از گیاهان پوششی بهعنوان کود سبز زلی ،برخی بذرها زرد شده ،مواد و بقایای خشک گیاهی،
کمپوست با کیفیت خوب ،ضایعات مواد زلی ،همگی میتوانند به کاهش بیماریهای ناشی از بیمارگرهای
خاکبرد مانند گونههای Mc Kellar and Nelson ( Pythium ،)Klein et al. 2011( Fusarium
 )2003نماتدهای مولد غده ریشه و نماتدهای مولد زخم ریشه در سبزیها ()Abawi and Widmer 2000
کمک نمایند .اضافه کردن مواد زلی ،ساختار خاک و توانایی زن در نگهداری زب و مواد غذایی را بهبود
میبخشد و همچنین باعث افزایش جمعیت جانداران متعارض در خاک میشود .پژوهشها نشان داده است
اضافه کردن مواد زلی در طی دوران زیش زمین ،ضمن بهبود حاصلخیزی خاک و تقویت رشد رویشی گیاهان
در فصل بعد ،باعث مهار بیماریهای ناشی از شبهقارچهای  Pythiumو  Phytophthoraمیشود ( Baysal
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 .)et al. 2008استفاده از گیاه پوششی چاودار دانهای بهعنوان کود سبز به صورت مخلوط با خاک ،باعث
کاهش بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا و افزایش عملکرد شده است ( .)Abawi and Widmer 2000پژوهشها
نشان داده است گیاه پوششی سودانگراس به عنوان کود سبز باعث کاهش چشمگیر جمعیت نماتد
 M. haplaشده است ( .)Viaene and Abawi 1998اولین گام در تعیین مؤثر بودن گیاه پوششی یا کود
سبز در کاهش جمعیت نماتد مولد غده این است که گیاه مورد نظر نباید میزبان نماتد باشد یا این که میزبان
ضعیفی باشد و قبل از میزبان اصلی ،در مزرعه کاشت شود تا سبب کاهش جمعیت نماتد گردد.
-5-1کشت مستقیم و نشایی
محصولهای گلخانهای میتوانند بهصورت نشایی و یا کاشت مستقیم بذر تولید شوند .اگر مراحل تولید نشا
در شرایط مناسب و عاری از زلودگی انجام شود ،میتوان از بیماریهای مرگ گیاهچه و پوسیدگیهای ریشه
فرار کرد ( .)Juroszek and Von Tiedemann 2011در طول زمان تولید نشا ،از زبیاری زیاد و دمای باال
باید خودداری نمود .در کشتهای مستقیم بذر ،زمادهسازی بستر مناسب و با زهکشی کافی میتواند تا حدود
زیادی بیماریهای ناشی از عوامل خاکبرد را کاهش دهد .در خاکهای سنگینتر ،کاشت کمعمق توصیه
میشود تا مشکالت ناشی از بیماری مرگ گیاهچه را کاهش دهد .بستر کاشت پشتهای برزمده برای کشت
سبزیهای گلخانهای به ویژه خیار و کاهش بیماری مرگ گیاهچه در خاکهای نسبتا سنگین بسیار مناسب
است .رعایت فاصله کاشت مناسب ضمن کمک به گردش جریان هوا و تهویه در اطراف بوتهها ،رطوبت نسبی
اطراف بوتهها و رطوبت سطح برگ را کاهش داده و شرایط را برای بیمارگرهای اندامهای هوایی نامساعد می
کند .استفاده از مالچهای زلی در کف گلخانه ،تماس مستقیم بخشهای هوایی گیاه با خاک را کاهش داده و
باعث کاهش بیماریها میشود (.)Lamichhane et al. 2017
-6-1رعایت بهداشت گلخانه و مزرعه
رعایت مسائل بهداشتی در سیستمهای تولید گلخانهای بسیار مهم و حیاتی است .بسیاری از بیمارگرها  ،بقای
خود را در بقایای گیاهان زلوده حفظ نموده و باعث بروز و پخش بیماریهای گیاهی میشوند ،بنابراین هنگام
عملیات خاکورزی ،حذف بقایای گیاهی زلوده و جمعزوری صحیح در کاهش منبع زلودگی و شدت
بیماریهای خاکبرد بسیار مؤثر است (شکل  .)2در بیماری کپک سفید اسکلروتینیایی سبزیها به محض

شکل  .2بهداشت ضعیف گلخانه ( )aو رها سازی بقایای زلاوده در نزدیاک گلخاناه باعاث انتشاار و بقاا منباع
زلودگی بیماری سفیدک کرکی خیار ( )bمیشود (اصلی).
Figure 2. Poor sanitation of greenhouse (a) and leaving of infected leaves near
greenhouse, leads to distribution and survival of infection source of cucumber Downy
mildew (b) (original).
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مشاهده بوته زلوده بایستی ضمن حذف منبع زلودگی ،بوته زلوده جمعزوری و از مزرعه یا گلخانه خارج شود تا
منبع زلودگی کاهش یابد .حذف علفهای هرز در مدیریت بیماریها بسیار مؤثر است چون برخی از علفهای
هرز میزبان و حامل برخی از بیمارگرها هستند (.)Thomas and William 2001
-7-1زفتابدهی خاک
زفتابدهی یک روش ضدعفونی خاک است که در مدیریت بیمارگرهای خاکزی بسیار مؤثر است ( Saremi et
 .) al. 2010در این روش ،با استفاده از پوشش پالستیکی شفاف و نازک ،ضمن به دام انداختن گرمای ناشی از
تابش زفتاب به زمین ،به کمک رطوبت موجود در خاک ،گرما را به سطوح پائین تر خاک منتقل و سبب کشته
شدن یا نابودی عوامل بیمارگر ،برخی زفات و بذر علفهای هرز موجود در خاک میشود .زفتابدهی خاک،
جمعیت بسیاری از بیمارگرهای گیاهی ازجمله  ،Verticillium dahliaبرخی از گونههای ،Fusarium
 ،Phytophthora ،Pythium ،Sclerotinia spp.نماتدها و علفهای هرز را کاهش میدهد ( Stevens et
 .)al. 2003محدودیتهای عمده برای زفتابدهی خاک هزینه نسبت ًا زیاد و وابستگی شدید به شرایط اقلیمی
است ،که در مناطق گرم کار زیی بیشتری دارد .مخلوط نمودن کودهای زلی پوسیده مانند کودهای گاوی و
کود مرغ با خاک قبل از زفتابدهی ضمن باال بردن دمای خاک ،کارزیی زفتابدهی خاک را افزایش میدهد
(.)Saloum and Almahasneh 2015
-8-1ضدعفونی غیرهوازی خاک
ضدعفونی غیرهوازی خاک با اضافه نمودن مواد زلی قابل تجزیه در زمان کوتاه (مانند سبوس گندم ،مالس،
کاه یا سبوس برنج) به خاک مرطوب و بالفاصله پوشش سطح زمین با مالچ پالستیکی و ایجاد شرایط
غیرهوازی انجام میشود ( .)Diab et al. 2003مزیت ضدعفونی خاک این روش نسبت به زفتابدهی خاک،
این است که این روش نیاز چندانی به گرمای ناشی از تابش خورشید ندارد .افزایش جمعیت ریزجانداران مفید
خاک و تولید ترکیبات فرار کشنده از مواد زلی از سازوکارهای این روش است .بنابراین میتوان زن را در
شرایط و مناطق با طول دوره تابش زفتاب کوتاه نیز به راحتی به کار برد (.)Strauss and Kluepfer 2015
 -9-1تاثیرتناوب زراعی و کشت مخلوط در مدیریت بیماریهای خاکبرد
تناوب زراعی پایه و اساس مدیریت بیماریها و به ویژه در کشاورزی پایدار است .بسایاری از بیماریهاا زماانی
که یک محصول چند سال متوالی در یک زمین ثابت (تک کشتهای پیاپی) کشت میشود ،به شادت افازایش
یافته و ایجاد خسارت میکنند .برای مؤثر بودن تناوب زراعی ،انتخاب نوع گیاه در تناوب باید باا دقات صاورت
پذیرد و ترجیحاً گیاهانی انتخاب گردند که از تیره متفاوت و غیر میزبان باشد .با توجه به این که قدرت و زمان
بقااای بیمارگرهااا در خاااک متفاااوت اساات ،طااول دوره تناااوب بایااد بااا شااناخت کااافی از چرخااه زناادگی و
زیستشناسی عامل هر بیماری انتخاب شود .تناوب با گیاهاان غیرحسااس و غیرمیزباان ،جمعیات بیماارگر را
کاهش میدهند ( .)Mohler and Johnson 2009گستردگی میزبان در برخای بیماریهاا ،انتخااب گیاهاان
برای تناوب زراعی را گاهی مشکل مینماید .به عنوان مثال انتخاب گیاه برای تناوب جهت مدیریت گوناههاای
 Sclerotiniaدر گیاهان تیره کلم بسیار دشوار است زیرا اغلب گیاهان دولپه میزبان این بیمارگر هساتند و زن
میتواند برای مدت طوالنی دوام خود را روی میزبان حفظ نماید .فلفل نباید در تناوب با کدوییان کاشته شوند
زیرا هر دو میزبان  ،Phytophthora spp.عامل مرگ گیاهچه هستند (.)Mohler and Johnson 2009
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 -10-1نقش قارچهای میکوریز در مدیریت بیماریهای خاکبرد
قارچهای میکوریز مفیدترین ریزجانداران ساکن ریشه هستند و توانایی همزیستی با حدود  %80گونههای
گیاهی را دارند ( .)Sadravi 2012قارچهای میکوریز باعث جذب و انتقال مواد غذایی (بهویژه فسفر) به گیاه
میزبان میشوند و کربوهیدراتهای مورد نیاز را از گیاه دریافت میکنند .قارچهای میکوریز همچنین میتوانند
تحمل به خشکسالی و مقاومت به بیمارگرهای گیاهی را افزایش و سمیت ناشی از فلزات سنگین را در گیاهان
میزبان کاهش دهند ( ) Salajegheh et al. 2015, Sadravi 2012اثر قارچهای میکوریز در مدیریت
بیماری پژمردگی فوزاریومی و بهبود وضعیت رویشی خیار گلخانهای گزارش شده است (Fasihi et al. 2014,
 .)Hu et al. 2010وجود قارچهای میکوریز در ناحیه ریزوسفر ریشه گیاهان میزبان ،جمعیت باکتریهای
مفید این ناحیه را افزایش میدهد .جنس های متعدی از این قارچها از جمله ،Entrophospora ،Glomus
Paraglomusو Scutellosporaاز ایران گزارش شده است ( .)Sadravi 2006 ،Sadravi 2002رعایت
تناوب زراعی مناسب ،کشتهای مخلوط و استفاده از گیاهان پوششی به عنوان کود سبز ،همگی باعث حفظ
جمعیت این قارچهای مفید در خاک میشود و به مدیریت پایدار بیماریهای خاکبرد کمک مینماید
(.)Chandanie et al. 2009
 -11-1نقش اسیدیته و مواد غذایی خاک در مدیریت بیماریهای خاکبرد
اسیدیته یا  pHخاک ،میزان کلسیم ،نوع منبع ازت و در دسترس بودن مواد غذایی همگی میتوانند نقش
بسیار مهم و کلیدی در مدیریت بیماریها ایفا کنند ( .)Dordas 2008تغذیه مناسب گیاهان میزبان ،باعث
افزایش مقاومت و تحمل گیاهان به بیماریها میشود و کمبود ریزمغذیها در گیاهان ،توانایی دفاعی گیاه را
در برابر بیماریهای خاکزاد کاهش میدهد ( .)Dordas 2008یکی از مهمترین نمونههای شناختهشده تأثیر
شرایط خاک بر مدیریت بیماری را میتوان اثر  pHخاک بر بیماری جرب سیبزمینی ذکر نمود .بیماری جرب
سیبزمینی در خاکهایی با سطوح  pHباالتر از  5/2بسیار شدید است .منابع گوگردی و کودهای زمونیومی
منبع ازت ،خاک را اسیدی میکنند و درنتیجه درصد وقوع و شدت بیماری جرب سیبزمینی را کاهش
میدهند (.)Dordas 2008
-12-1تاثیرکمپوست در مدیریت بیماریهای خاکبرد
افزودن کمپوست به خاک باعث افزایش ماده زلی خاک میشود .تفاوت عمده بین کاربرد کمپوست جهت
ال پوسیده و به اصطالح هضم
اصالح مواد زلی خاک با سایر روشها این است که ماده زلی در کمپوست کام ً
شده است در حالی که در سایر روشها نیاز به تجزیه مواد زلی در خاک وجود دارد که به هر دو روش تجزیه
هوازی و غیرهوازی در خاک اتفاق میافتد .این تفاوتها (تجزیه هوازی یا غیرهوازی مواد زلی) تأثیر زیادی بر
تأمین و مدیریت مواد زلی خاک و همچنین سالمت گیاهان و مدیریت بیماریها دارد .دلیل این امر وجود
باقیمانده برخی مواد شیمیایی ناشی از تجزیه بیهوازی در برخی کمپوستها است که به شدت کیفیت
کمپوست را کاهش میدهند .باقیمانده سولفیدها یک مثال بارز در خصوص باقیمانده مواد شیمیایی در
کمپوست ها است (.)Diab et al. 2003
نتیجهگیری
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استفاده از رقمهای مقاوم و مواد تکثیری سالم و گواهی شده به عنوان گزینههای مناسب مدیریت پایدار
.بیماریهای ناشی از عوامل بیمارگر خاکبرد و حفظ کیفیت و سالمت خاک محسوب میشوند
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