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 یزراع یهاروش از استفاده با یاهیگ یهایماریب تیریمد

Managing crop diseases through cultural practices 

 ایجاد شرایط غرقابی

های بیماریزای گیاهی، نماتدها و آفات موجود در خاک را کاهش دهد و از هرز، قارچهایتواند جمعیت علفمی شرایط غرقابی

برخی ش تواند منجر به گسترهمچنین میچنین شرایطی تواند در حفاظت از محصول مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود، می اینرو

 ارد.د قش و تاثیر آن در مدیریت بیماری، به عوامل بیماریزای موجود در خاک بستگیعوامل بیمارگر شود و در حقیقت، ندیگر از 

، Sclerotinia sclerotiorumهای قارچ بیمارگر گونه درصد از اسکلروت 16(، دریافتند که 6999به عنوان مثال، تئو و همکاران )

. آنها نتیجه گرفتند که استفاده از یک برنامه درصد( 2/21تا  9/6)ای با رطوبت باال، از بین رفتندپس از دو سال در خاک مزرعه

تواند (. متاسفانه، آبیاری مکرر میTeo et al., 6999آبیاری مناسب در تناوب زراعی ممکن است مایه تلقیح این قارچ را کاهش دهد )

 (.Teo et al., 6999; Saharan, 6992باعث افزایش لکه سیاه آلترناریایی و پوسیدگی ریشه شود )

دریافتند که اگر چه  Monosporascus cannonballusای پیرامون تراکنش جمعیت قارچ گونه (، در مطالعه2006بلترن و همکاران )

تعداد آسکوسپورها در مزارع غرقاب شده در مدت سه سال کاهش یافته است ولی مایه تلقیح باقیمانده توانست گیاهان خربزه را 

ه این گونه بیماریزا به خوبی برای زنده ماندن در شرایط غرقاب و رطوبت باالی خاک، سازگار شده آلوده نماید. بدیهی است ک

غرقاب خاک حاصل شود، اما این روش  حالتتواند با کن کردن برخی از عوامل بیماریزا میریشه (.Beltran et al., 2006است )

 (.Kharbanda & Tewari, 6991ی موقت است )بر ساختمان خاک اثر منفی دارد و تاثیر آن در کنترل بیمار

 های بازدارندهخاک

رت ساپروفیت توانند به صوهای فوزاریوم، میهای پیتیوم، فیتوفتورا و گونهطیف وسیعی از بیمارگرهای ساکن ریشه از جمله قارچ

بمانند و در نتیجه کنترل این بیمارگرها در مواد آلی خاک و یا در صورت عدم وجود گیاه میزبان، برای مدت طوالنی در خاک زنده 

 باشد.در خاک همواره دشوار می

توانند این گروه از بیمارگرها را سرکوب نمایند و در نتیجه محصوالت ها این است که مینکته جالب توجه در مورد برخی از خاک

 vanشوند )ر، کمتر دچار بیماری میهایی، حتی با مساعد بودن شرایط محیطی برای بیمارگزراعی کشت شده در چنین خاک

Bruggen, 6996( بیکر و کوک .)های بازدارنده را به عنوان محیطی توصیف نمودند که با وجود حضور عامل بیماری، (، خاک6991

 گیاهپزشکی
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جه تواند نتیمیزبان حساس و شرایط محیطی مساعد برای پیشرفت بیماری، بروز و شدت بیماری در آن کم است. خاک بازدارنده می

 (، از جمله:Baker & Cook, 6991سازوکارهای مختلف باشد )

 . ناتوانی عامل بیماری در استقرار6

 . ناتوانی بیمارگر در ایجاد خسارت2

 . ایجاد عفونت خفیف3

(، سرکوب بیمارگر را از سرکوب بیماری متمایز دانستند و دلیل سرکوب بیمارگر را ناشی از محدود شدن 6991هوپر و البووت )

تراکم مایه تلقیح آن و سرکوب بیماری را ناشی از محدود شدن توسعه بیماری در خاک بازدارنده بیان کردند. بنابراین، ظرفیت 

و ایجاد عفونت و توسعه بیماری، مشخص خواهد شد. همچنین،  تشکیل کلونین بر فرآیند خاک در سرکوب بیماری با تاثیر آ

 ,Höper & Alabouvetteسرکوب بیمارگر و سرکوب بیماری ممکن است لزوما با هم همراه نباشند و فقط یکی از آنها رخ دهد )

6991.) 

ا استریل کردن تواند بشود و این اثر میآن تعیین می تصور بر این است که بازدارندگی یک خاک، عمدتا با خصوصیات میکروبی

رست ریشه است های درون(. این خصوصیات میکروبی شامل وجود ریزوسفر و باکتریPeters et al., 2003خاک، از بین برود )

تالل در بیماریزایی خبیوتیک، سیدروفورها، رقابت غذایی و القای مقاومت سیستمیک، سبب اکه از طرق مختلف از جمله تولید آنتی

توان میها در مدیریت بیماریهای فعال (. از دیگر مکانیسمPeters et al., 2003; Sturz & Christie, 2003شوند )عامل بیماری می

 ,Workneh & van Bruggenهای میکوریز ریشه اشاره نمود )های قارچی توسط ریزجانوران خاکزی و رقابت قارچبه شکار ریسه

6991; Knudsen et al., 6996; Azcon-Aguilar & Barea, 6991.) 

 ستگی داردببه ساختمان خاک ها بر ارگانیسمبازدارندگی آن  اثرات با توجه به اثرات ساختمان خاک بر فعالیت میکروبی خاک،

(Ball et al., 2006برای مثال، خاکی با ساختار ضعیف، فعالیت و انتشار ارگانیسم .) بب دهد و در نتیجه سکاهش میهای خاک را

ها و عوامل بیولوژیک این نیز به نوبه خود بر بقای بیمارگر، بقا و گسترش میکروارگانیسم، شودکاهش فعالیت شکارگرهای خاک می

 ,.Rattray et al., 6993; Young & Ritz, 2000; Otten et alهای بیماریزا تاثیرگذار خواهد بود )خاک و آلودگی ناشی از قارچ

2006.) 

پیشنهاد شده است که افزودن منظم ماده آلی به خاک ممکن است فعالیت میکروبی خاک و چرخه غذایی را افزایش دهد و از تجمع 

تیجه و در ن هتواند موجب افزایش تنوع میکروبی در خاک شدمواد غذایی در بخشی از خاک جلوگیری نماید. همچنین این امر می

 (.Van Bruggen et al., 2001اریزا را افزایش دهد )سرکوب طبیعی عوامل بیم

 منبع

Walters, D. (Ed.). 9002. Disease control in crops: biological and environmentally-friendly approaches. John 

Wiley & Sons. 

 


