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در کنترل  (®ورسومی)پل Pythium oligandrum یگونه تجاریفرموالسیون  ییآکار

  Pythium ultimum ،با عامل خیار میریبیماری گیاهچه
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 :چکیده

 ،میری و مرگ گیاهچه خیاربوته هایبیماریمؤثر در مدیریت تلفیقی  ابزارهایاز های بیولوژیک زیستو همها کشقارچ

 Pythium پودر با قابلیت ترشوندگی فرموالسیون صنعتییی آدر این تحقیق کار. هستند خیارهای ترین بیماریمهمجمله از 

 oligandrum با عامل میری خیارگیاهچه در کنترل بیماری (®ورسوم)پلی Pythium ultimum ،تصادفی  در قالب طرح کامال

، 3/0، 25/0، 2/0 هایغلظت شامل: تیمارهای آزمایشبررسی شد. رج تهران و کدر  تکرار در شرایط گلخانه، 4تیمار و  10با 

 قارچ تجاریجدایه گرم  40 عنوان عامل بیولوژیک هدف،به (WP, 17.5%) ورسومپلیدر هزار از  4/0و  35/0

22-T Trichoderma harzianum (PW) در  3غلظت ، عنوان عامل بیولوژیک مرجعبه ،گیاه 1000برای هر   (®پی-)تریانوم

 ریدومیل + مانکوزبدرهزار  2غلظت و  (®انرژی ویکور)پر ( 84SL%) اید + فوزتیل آلومینیمپروپاموکارپ هیدروکلرهزار 

(72%WP ) های مرجع بودند. استفاده از مواد بیولوژیک در کرج بالفاصله بعد از کاشت کشبه عنوان قارچ (®)رزاالکسیل

انجام و در هر دو آزمایش در مرحله بعد از دو برگی تکرار شد. نتایج حاصل از این ساعت قبل از کاشت  48و در تهران 

و  9/42، 6/30، 4/28، 5/25در هزار به ترتیب  4/0و  35/0، 3/0، 25/0، 2/0 هایغلظتورسوم با تحقیق نشان داد که پلی

ی را نسبت به شاهد آلوده کاهش دادند. درصد در تهران وقوع بیمار 9/64و  7/61، 5/62، 6/54، 49درصد در کرج و  8/45

درصد وقوع بیماری را در کرج و تهران نسبت به شاهد آلوده کاهش  5/62و  32به ترتیب  ®پی-تریانوم هادر این آزمایش

درصد وقوع بیماری را نسبت  6/88و  9/79و در تهران  8/96و  2/90در کرج به ترتیب  ®و رزاالکسیل ®داد. پرویکور انرژی

به شاهد آلوده کاهش دادند. این نتایج نشان داد که ایجاد فرصت استقرار برای عوامل بیولوژیک در خاک قبل از کاشت در 

 یی آنها نقش مهمی دارد.آکار

 .مانکوزب، متاالکسیل، تریانوم، فوزتیل آلومینیمترل بیولوژیک، کن، پروپاموکارپ هیدروکلراید :های کلیدیهژوا
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 :مقدمه

-میری و مرگ گیاهچه خیار از مهمبوته هایبیماری

و بیشترین  هستندهای محصوالت جالیزی ترین بیماری

اهی به این محصوالت های گیریخسارت را در بین بیما

های مختلفی از گونه. (Khan et al., 2004) کندوارد می

 Phytophthora شامل Phytophthora de Bary  جنس

melonis Katsura  و Phytophthora capsici Leonian 
عنوان هب Pythium Nees جنساز های مختلفی گونهو نیز 

 اندمعرفی شدهعامل بیماری پوسیدگی طوقه جالیز 
(Erwin and Ribeiro, 1996; Babadoost and Islam, 

روی خیار در اکثر از میری وقوع بیماری بوته. (2003

مناطق کشت خیار در ایاالت متحده آمریکا و خسارت صد 

شده است در بعضی مناطق گزارش  آن یصد در

(Holmes et al., 2001) .و ها کشموقع از قارچهاستفاده ب

های عنوان یکی از روشههمواره بنیز عوامل بیولوژیک 

مورد توجه بوده ها این بیماریدر مدیریت تلفیقی  مؤثر

فوزتیل  هایکشاثر قارچ .(McGrath, 2001) است

متومورف، متاالکسیل و آلومینیم، ترکیبات مسی، دی

کنترل بیماری مطالعه و نیز ترکیبات جدید در  کلروتالونیل

کنندگی کافی آنها روی بیماری تایید شده کنترلو اثر 

در ایران مطالعاتی در رابطه با  .(McGarth, 2001) است

 ,Ershad and Shirzadi)بیماری پوسیدگی طوقه جالیز 

1969 Etebarian, 1978; Alavi, 1973; ،) شناسیسبب 

 ،(Alavi and Strange, 1979) زاییآن، اثبات بیماری

های و روش (Alavi and Saber, 1986)ی میزبانی دامنه

 Sharifi-Tehrani and) مبارزه شیمیایی و غیرشیمیایی

nazari, 1995)  انجام و نیز مطالعاتی در خصوص امکان

دفاعی نهفته در میزبان  قابلیتگیری از بهره

 ,.Strange et al) ها( صورت گرفته است)فیتوآلکسین

                                                           
fluazinam 

flusulfamide 

Soil incorporation 

Soil drench system 

chinosol 

Quinolin 

در کنترل س کش آگریفوقارچتاثیر ناکافی  .(1981

پاشی هوایی گزارش میری خیار از طریق سمبیماری بوته

یی آکار مطالعاتیدر  .(Azimi et al., 2010) شده است

 ,Azimi) ®رزاالکسیلبا نام تجاری  ریدومیل + مانکوزب

پروپاموکارپ هیدروکلراید + فوزتیل یی آ، کار(2013

 Azimi and) ®با نام تجاری پرویکور انرژیآلومینیوم 

Shahryari, 2015) پروپاموکارپ هیدروکلرایدیی آکار و 

در  (et al Shahryari ,.2014) ®با نام تجاری پروپلنت

در خصوص . تایید شده استمیری خیار کنترل بیماری بوته

کش در کنترل بیماری یی روش کاربرد قارچآکار

(Cheah et al., 1998) های بنومیل، کشاثر قارچ

به دو روش اختالط  2و فلوسولفامید 1مانکوزب، فلوازینام

ترل بیماری ریشه در کن 4و از طریق آب آبیاری 3با خاک

 Plasmodiophora brassicae لگرزی کلم با عام

Woronin روش طریق اختالط با خاک هبررسی و کاربرد ب

در تحقیقی اثر  .است ارزیابی شده در کنترل بیماری بهتری

با نام تجاری  5کینوسولکش قارچکنترل کنندگی 
®Beltanol میری بیماری بوته روی 6از خانواده کوئینولین

 ,.Azimi et al)تایید گردیده است  P. melonisناشی از 

2017). 

قارچی شبه Pythium oligandrum Dreschlerی گونه

است که قادر به زندگی  Oomycetes رده خاکزی از

های قارچی روی بسیاری از گونهساپروفیتی است ولی 

 Plaats-Nitherink, 1981)فعالیت مایکوپارازیتی دارد 

Brozova 2002;) فعالیت آنتاگونیستی .P. oligandrum 

های ضد میکروبی یک فعالیت ساده با تولید متابولیت

های قارچی نیست بلکه فعالیتی چند بعدی علیه گونه

در کشت  (.Benhamou et al., 1999)زاست بیماری
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با تماس هیف  ،و آنتاگونیست روی محیط آگاربیمارگر 

 .Pythium ultimum Trow ،Pهای این گونه با هیف گونه

aphanidermatum (Edson) Fitzp. ،Fusarium 

oxysporum Schltdl.  ،Verticillium albo-atrum 

Reinke & Berthold وRhizoctonia solani J.G. 

Kühn  رگران، شامل تغییراتی در ساختمان هیف این بیما

اتفاق  ،د هیف آنتاگونیست به آنتجمع سیتوپالسم و ورو

افتد. وقتی هیف آنتاگونیست و بیمارگر روی محیط می

کند ف آنتاگونیست رشد میکشت جدیدی منتقل بشود هی

که هیف بیمارگر قادر به رشد نخواهد بود در حالی

(Benhamou et al., 1999)ی . گونهP. oligandrum 
که فعالیت هیپرپارازیتی دارد در حالی R. solani روی

با تولید آنتی بیوتیک همراه  P. ultimum فعالیت آن روی

سان این قارچ .(He et al., 1992)بوده و آنتاگونیستی است 

زای هدف، توانایی بیماریهای عالوه بر هیف قارچ

کردن ریشه میزبان را داشته و موجب تحریک رشد کلونیزه

ثیر این عامل بیولوژیک در أگردد. فرآیند تمیریشه نیز 

ثیر أکنترل بیماری شامل کنترل مستقیم بیمارگر و نیز ت

غیرمستقیم از طریق القاء مقاومت به میزبان در مقابل 

 . این (Gerbore, et al., 2014)بیمارگر هدف است 

سرعت ریشه را کلونیزه کرده وارد بافت میزبان هسان بقارچ

ت میزبان مهای دفاعی مقاوتحریک سیستمشده از طریق 

دهد ولی خود در بافت را در مقابل بیمارگر افزایش می

 ,.Gerbore et al)رود میزبان زنده نمانده و از بین می

از طریق تولید تریپتامین   P. oligandrumی. گونه(2014

)ترکیب شبه اکسینی( و الیگاندرین )السیتور 

ن را به طریق بیولوژیکی در گلیکوپروتئین( حفاظت گیاها

. (Vallance et al., 2009)دهد مقابل بیمارگر انجام می

های تجاری مختلفی از این عامل بیولوژیک فرموالسیون

گاندرون و پلی (ersoumVPoly®)ورسوم نظیر پلی

(®andronGPoly) اند ساخته شده(2002Brozova, ) .

سپور اُفرنگی با اُکه تیمار بذر گوجه اندمطالعاتی نشان داده

                                                           
 Agrichem 

P. oligandrum میری ناشی ازپوسیدگی بذر و بوته 

 P. ultimum  وR. solani درصد  64و  79ه ترتیب را ب

گزارش  محققین. (He et al., 1992) ددهکاهش می

 .Pکردند که کلونیزاسیون ریشه چغندر قند با بیمارگر 

ultimum ر آغشته با در بذP. oligandrum  نسبت به

 کندپیدا می کاهشدرصد  60های تیمار نشده ریشه

(Martin and Hancock, 1987) .بودن  مؤثرنیز  مطالعاتی

P. oligandrum میری چغندر ناشی در کنترل بیماری بوته

. (Whipps et al., 1993) اندتایید کردهرا  R. solaniاز 

تجارتی با نام  P. oligandrumفرم تجاری روی مطالعات 

میری را در کنترل بیماری گیاهچهآن  ®گاندرونپلی

. (Vesely, 1978)ه است کرد معرفی مؤثرچغندر قند 

در کنترل بیماری  P. oligandrumهایی از یی جدایهآکار

بررسی و  Rhizoctonia solaniمرگ گیاهچه ناشی از 

 ,.Farrokhi et al)شده است متوسط آن را تایید  تأثیر

توسعه کنترل بیولوژیک و  اهمیتبا توجه به . (2015

در  مؤثرهای آلی با عوامل بیولوژیک کشجایگزینی قارچ

ارتقای سالمت غذایی و نیز ضرورت حفظ میکوبیوتای 

 و نیز با توجه به وجود منابع متعدد در تایید اثر خاک 

در کنترل عوامل شبه قارچی  P. oligandrumی گونه

زاد، دسترسی به فرموالسیون تجاری و زای خاکبیماری

پایدار این عامل بیولوژیک از اهمیت خاصی برخوردار 

است. در این تحقیق کارایی فرموالسیون تجاری از گونه 

 ،ورسومبا نام تجاری پلی P. oligandrumشبه قارچی 

درصد عامل موثر و به  5/17 با 1کمتولید شرکت آگری

در کنترل بیماری صورت پودر با قابلیت ترشوندگی 

بررسی  P. ultimumی میری ناشی از شبه گونهگیاهچه

  شد.

 

 :هامواد و روش
 Pythium oligandrum فرموالسیون صنعتییی آکار

 Drechslerمیری گیاهچهدر کنترل بیماری  (®ورسوم)پلی
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ی با اتطی آزمایش Pythium ultimum Trowناشی از خیار 

 در قالب طرح کامال( 1)جدول  تکرار چهارتیمار و  10

 شد.اجرا های تهران و البرز استانتصادفی در 

 عامل بیماری ،تهیه زادمایه عامل بیماریبرای تهیه زادمایه: 

 با عالئم گیاهچهاز میزبان خیار  اتقبل از اجرای آزمایش

-زمینیسیبعمومی  هایمحیط کشت میری روی

 (CMA)آگار -و آرد ذرت (PDA)آگار -دکستروز

بر  زاییو اثبات بیماری سازیپس از خالص سازی وجدا

شناسی مورد شناسایی قرار اساس خصوصیات ریخت

کولیت ترکیب ورمی بیماری از تهیه زادمایه. برای گرفت

شد )تجربیات  استفاده 1به  9+ بذر شاهدانه به نسبت وزنی 

های گرم درون کیسه 500این ترکیب به مقدار  .نگارنده(

ها پس از قرار دادن پالستیکی ریخته شد و انتهای کیسه

متر با استفاده از سانتی 15به طول  20لوله پالستیکی شماره 

ترکیب  نوار چسب اتوکالو بسته شد. برای مرطوب نمودن

 400کولیت + بذر شاهدانه، درون هر کیسه مقدار ورمی

 مقطر سترون ریخته شد و پس از به هم زدنلیتر آبمیلی

ها با پنبه و فویل ها، انتهای لولهکامل محتوی کیسه

 24ها دو مرتبه و به فاصله آلومینیوم مسدود شد. کیسه

گراد و فشار درجه سانتی 121با حرارت  ساعت در اتوکالو

دقیقه سترون شدند. قطعاتی به قطر  20به مدت  اتمسفر 5/1

متر از جدایه خالص عامل بیماری روی محیط میلی 10

کن جدا شد و پنبه سوراخبا استفاده از چوب PDAت کش

هم ها پس از بهکیسه قطعه قرار داده شد. 10کیسه  در هر

های محیط کشت واجد زدن کامل برای استقرار قطعه

 22±2های مختلف، در انکوباتور با دمای جدایه در قسمت

گراد و تاریکی دائم قرار داده شدند. رشد درجه سانتی

 رها روزانه مورد بررسی قرای درون کیسهعامل بیمار

ها گرفت و پس از کلونیزه شدن کامل ترکیب درون کیسه

های کشت روز( از آنها برای تلقیح خاک سینی 10-7)

. زادمایه تهیه شده به منظور افزایش (1شد )شکل استفاده 

حجم و امکان پخش یکنواخت، پیش از اختالط با خاک 

 اس دو بار سترون مخلوط گردید.با پیت م 9به  1به نسبت 

 پرلیت ماس وه بستر کشت، ترکیبی متشکل از پیتبرای تهی

تهیه  10-10-20-60همراه با خاک رس و ماسه به نسبت 

 48دو مرتبه به فاصله خاک  سازیستروندستگاه  درو شد 

پس از تفکیک مقدار ترکیب محاسبه  .شدسترون ساعت 

شده برای تیمار شاهد سالم، باقیمانده ترکیب به نسبت 

 ,.Singleton et al)زادمایه تهیه شده مخلوط شد  با 10/1

به منظور عامل بیماری زادمایه شده با  بستر تلقیح .(1992

تامین رطوبت کافی برای استقرار بیمارگر، با آب مقطر 

پاشی آبلیتر برای هر متر مکعب خاک  40سترون به میزان 

دو مدت  هبشده پوشانده شد. ترکیب تلقیحبا پالستیک و 

عامل گراد برای استقرار درجه سانتی 20±2در دمای  روز

 .(2نگهداری شد )شکل در اطاق حرارت ثابت بیماری 

حجره  70دو عدد سینی کشت با  ،آزمایش تیمارهر برای 

هر سینی با یک خط  نظر گرفته شد.در لیتر  10 و با ظرفیت

حجره به  35ای تقسیم و هر حجره 35فرضی به دو قسمت 

های کشت با ه شد. سینیعنوان یک تکرار در نظر گرفت

شده با عامل بیماری پر شدند. برای تیمار شاهد خاک تلقیح

سالم از خاک سترون بدون تلقیح زادمایه عامل بیماری 

استفاده گردید.
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 .تیمارهای آزمایش-1ول جد

Table 1. Trial treatments. 

No. Treatments 

1 Pythium oligandrum (Polyversum® WP) 0.2 gL-1 

2 Pythium oligandrum (Polyversum® WP) 0.25 gL-1 

3 Pythium oligandrum (Polyversum® WP) 0.3 gL-1 

4 Pythium oligandrum (Polyversum® WP) 0.35 gL-1 

5 Pythium oligandrum (Polyversum® WP) 0.4 gL-1 

6 Trichoderma harzianum T-22 (Trianum®P) 40 g/1000 plants 

7 propamocarb hydrochloride + fosetyl-aluminum SL 840 (Previcur®Energy) 3 mlL-1  

8 metalaxil + mancozeb WP 72% (Rosalaxil®) 2 gL-1 

9 inoculated control 

10 no inoculated control 

 

از هر یک از تیمارهای آزمایش )شامل عوامل بیولوژیک 

با  های مرجع( به میزان دو لیتر سوسپانسیونکشو یا قارچ

یش پر اساس کالیبراسیون از استفاده از آب مقطر سترون )ب

اده از شده( تهیه شد و هر تیمار در چهار کرت با استفانجام

به صورت پاشش یکنواخت روی پاش دستی دو لیتری سم

 خاک اعمال گردید. 

ر هر ابتدا د ،اعمال تیمارهای آزمایش در استان البرزبرای 

رقم زده خیار جوانهحجره سینی کشت یک عدد بذر پیش

کشت شد و سپس اعمال تیمارهای آزمایش  سوپرسلطان

ز اعمال تیمارها در مرحله بعد اگرفت.  ها صورتدر کرت

 شد.دو برگی تکرار 

ابتدا  ،اعمال تیمارهای آزمایش در استان تهرانبرای 

پس از کاشت بذر و های آزمایشی تیمار شدند کرت

. در این آزمایش نیز در هر انجام شدساعت  48گذشت 

رقم زده خیار جوانهحجره سینی کشت یک عدد بذر پیش

و اعمال تیمارها در مرحله بعد از د کشت شد. سوپرسلطان

 .برگی تکرار شد

کشت در شرایط  هایسینی ،نگهداری و مراقبتبرای 

ساعت  14درجه سلسیوس و  25±2گلخانه با دمای 

ساعت تاریکی قرار گرفتند. رطوبت نسبی  10روشنایی و 

درصد ثبت  75تا  65گلخانه در طول دوره آزمایش بین 

های فلزی های آزمایشی از طریق سینیشد. آبیاری کرت

 نجام شد. و با جذب آب از زیر ا

-ارزیابی تیمارهای آزمایش از طریق شمارش تعداد بوته

ه میری و محاسبالم و دارای عالئم بیماری گیاهچههای س

ار شدن بذر تا مرحله چهوقوع بیماری در مرحله سبز درصد

های آلوده از خاک خارج شدند برگی انجام گرفت. بوته

 انجامو نسبت به بررسی علت و شناسایی عامل بیماری با 

های کشت عمومی اقدام شد. تجزیه کشت در محیط

سه و مقای SASافزار ها با استفاده از نرمواریانس داده

 ای دانکن انجام گرفت.هها با آزمون چند دامنمیانگین

تیمارها: اثربخشی هر یک از تیمارها در  1محاسبه اثربخشی

کاهش وقوع بیماری گیاهچه میری در مقایسه با تیمار 

 ,Azimi)د آلوده با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد شاه

2014) . 

𝑒𝑓 = 100 − (
�̅�𝑡

�̅�𝑐
 × 100) 

 �̅�cو  ماریت نیانگیم �̅�t مار،یت یاثربخش efفرمول  نیدر ا

 شاهددرصد وقوع بیماری گیاهچه میری در تیمار  نیانگیم

است. آلوده

 

 

                                                           
1 Efficacy 
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 9کولیت + بذر شاهدانه به نسبت وزنی ( تهیه زادمایه عامل بیماری با استفاده از ترکیب ورمیaمراحل مختلف انجام آزمایش:  -1شکل 

( وقوع eهای آزمایش، کاشت بذر در کرت (d( اجازه استقرار به بیمارگر، c( تلقیح خاک بستر سترون با زادمایه عامل بیماری، b، 1به 

 میری در تیمار شاهد سالم.( عدم وقوع گیاهچهf ،میری در تیمار شاهد آلودهعالئم گیاهچه
Fig. 1. Different stages of testing: a) Preparation of the causative agent of the disease using the combination 

of vermiculit + hemp seed by weight 9:1, b) Sterile bed soil inoculation by disease agent, c) Allow the 

patient to establish, d) Planting seeds, e) Damping-off symptomes appearance at inoculated check 

treatment, f) Healthy plants at no-inoculated check.   

 

 

 

 

 

 :نتایج

واریانس درصد وقوع بیماری در آزمایش هر یه تجز

دو مکان اجرا نشان داد بین تیمارهای آزمایش اختالف 

دار در سطح یک درصد وجود دارد )جدول آماری معنی

2.)

 

 

b 

c 

a 

d 

f e 
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 .تهرانهای البرز و آزمایشات استاندرصد وقوع بیماری در تجزیه واریانس  -2جدول 
Table 2. ANOVA of the disease incidence percent at Alborz and Tehran province trials 

S.O.V. Df. 

 

Alborz 

 

Tehran 

MS F MS F 

Treatment 9 4449.9 26.6** 2341.97 34.19** 

Error 30 78.8 - 68.5 - 

C.V.                                                    10.3                                            24.3 

 دار وجود ندارد.اختالف معنی nsوجود دارد.،  %1دار در سطح **: اختالف معنی

**: Significant at 1% of probability levels, ns: not significant. 

 

 

 

ن مقایسه میانگیشده در استان البرز، در آزمایش انجام

یمار ای دانکن نشان داد که تبا آزمون چند دامنهتیمارها 

ریانوم تدر هزار همراه با تیمار  3/0و  25/0، 2/0ورسوم پلی

ن پی به عنوان ماده بیولوژیک مرجع به ترتیب با میانگی

درصد کمترین  7/66و  1/68، 3/70، 1/73وقوع بیماری 

ل در کنتر را در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایش تأثیر

ین گروه لحاظ وقوع بیماری در باالتر اند و بهماری داشتهبی

د. در بعد از تیمار شاهد آلوده قرار گرفتن (bآماری )گروه 

ا ببه ترتیب در هزار  4/0و  35/0این مقایسه، پلی ورسوم 

درصد، کمترین وقوع  1/53و  56میانگین وقوع بیماری 

ه ر گروبیماری را در بین تیمارهای بیولوژیک داشتند و د

های پرویکور انرژی و کشقرار گرفتند. قارچ cآماری 

 1/3های مرجع به ترتیب با کشرزاالکسیل به عنوان قارچ

درصد وقوع بیماری همراه با شاهد سالم در یک  4/2و 

قوع ( قرار گرفتند. باال بودن درصد وdگروه آماری )گروه 

ن درصد( نشان داد که ای 1/98بیماری در شاهد آلوده )

ست اآزمایش نیز در شرایط فشار بیماری باال انجام گرفته 

 (. 2، شکل 3)جدول 

مقایسه میانگین در آزمایش انجام شده در استان تهران، 

ای دانکن نشان داد که بیشترین تیمارها با آزمون چند دامنه

 در تیمار درصد(  46)وقوع بیماری میانگین درصد 

این تیمار در  .شودمشاهده میدر هزار  2/0ورسوم پلی

. تیمارهای گرفتبعد از شاهد آلوده قرار  bگروه آماری 

همراه با تیمار ار در هز 35/0، و 3/0، 25/0ورسوم پلی

ا میانگین وقوع بعنوان ماده بیولوژیک مرجع تریانوم پی به

ر قرا bcدر گروه آماری  9/33و  6/34، 9/33، 41بیماری 

با ورسوم در هزار پلی 4غلظت در این مقایسه گرفتند. 

قرار  cدرصد در گروه آماری  7/31 میانگین وقوع بیماری

های پرویکور انرژی و کش. در این مقایسه، قارچگرفت

های مرجع با اثربخشی بیشتر کشرزاالکسیل به عنوان قارچ

درصد  3/10و  1/18نسبت به مواد بیولوژیک به ترتیب با 

قرار  deو  dهای آماری وقوع بیماری به ترتیب در گروه

گرفتند. باال بودن میانگین درصد وقوع بیماری در تیمار 

درصد( نشان داد که این آزمایش در  3/90شاهد آلوده )

، شکل 3شرایط فشار بیماری باال انجام گرفته است )جدول 

3 .)
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 های اجرای آزمایشاتمکانای دانکن در و اثربخشی تیمارها به روش آزمون چند دامنهدرصد وقوع بیماری مقایسه میانگین  -3جدول 

Table 3. Mean comparision of disease incidence percent and efficacy of treatments by Duncan Multiple 

Tests Range in trial locations. 

Treatments 

Alborz (Karaj) Tehran (Tehran) 

MDI%* Eff.%** MDI%* Eff.% 

** 

Polyversum® 0.2 gL-1 73.1b 25.5 46.0b 49.0 

Polyversum® 0.25 gL-1 70.3b 28.4 41.0bc 54.6 

Polyversum® 0.3 gL-1 68.1b 30.6 33.9bc 62.5 

Polyversum® 0.35 gL-1 56.0c 42.9 34.6bc 61.7 

Polyversum® 0.4 gL-1 53.1c 45.8 31.7c 64.9 

Trianum®P 40g/1000 plants 66.7b 32.0 33.9bc 62.5 

Previcur®Energy 3 mlL-1  9.6d 90.2 18.1d 79.9 

Rosalaxil® 2 gL-1 3.1d 96.8 10.3de 88.6 

not inoculated control 2.4d - 1.0e - 

inoculated control 98.1a - 90.3a - 

 نسبت به شاهد آلوده، ** دار ندارند.هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، اختالف معنیهر ستون میانگینمیانگین وقوع بیماری، در *: 

*: MDI= Mean of Disease Incidence, means with at least one similar letter in each column are not significantly 

different at 1% of probability levels., **: Eff. = efficiency compare to inoculated control,  
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Treatments 
 .در آزمایش انجام شده در استان البرزمیری گیاهچهوقوع بیماری  -2شکل 

Fig. 2. Damping-of disease incidence at Alborz province trial. 

Treatments: 1= Polyversum® 0.2 gL-1, 2= Polyversum® 0.25 gL-1, 3= Polyversum® 0.3 gL-1, 4= Polyversum® 

0.35 gL-1, 5= Polyversum® 0.4 gL-1, 6= Trianum®P 40g/1000 plants, 7= Previcur®Energy 3 mlL-1, 8= 

Rosalaxil® 2 gL-1, 9= not inoculated control and 10= inoculated control 
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Treatments 
 .در آزمایش انجام شده در استان تهرانمیری گیاهچهوقوع بیماری  -3شکل 

Fig. 3. Damping-of disease incidence at Tehran province trial. 

Treatments: 1= Polyversum® 0.2 gL-1, 2= Polyversum® 0.25 gL-1, 3= Polyversum® 0.3 gL-1, 4= Polyversum® 

0.35 gL-1, 5= Polyversum® 0.4 gL-1, 6= Trianum®P 40g/1000 plants, 7= Previcur®Energy 3 mlL-1, 8= 

Rosalaxil® 2 gL-1, 9= not inoculated control and 10= inoculated control 
 
 

 

 :بحث

 Pythium فرموالسیون صنعتییی آدر این تحقیق کار

 Drechsleroligandrum   سومپلیبا نام تجاری و با  ®ور

بل تعلیق در آب قا کنترل بیماری در  فرموالسییییون پودر 

شی از گیاهچه سی  Pythium ultimum Trowمیری نا برر

ورسوم با که استفاده از پلی نتایج این تحقیق نشان داد شد.

مشییروط بر اسییتقرار در خاک هزار  در 4/0تا  2/0غلظت 

شت، کنترل  ستر ک آلودگی  مقابل را دربی متوسط تا خوب

به طوریهم میفرا  P. ultimumبه که در آزمایش کند. 

انجام شده در استان تهران که فرصت استقرار در خاک به 

عامل بیولوژیک قبل از کاشییت بذر داده شیید، اثربخشییی 

سومپلی شاهد آلوده بین  ®ور سبت به  در کنترل بیماری ن

صد برای تیمار  49حداقل   9/64درهزار و حداکثر  2/0در

درهزار متغیر بود. این نتایج با نتایج  4/0درصد برای تیمار 

جام شیییده  قات ان  He et al., 1992) دیگر محققینتحقی

Whipps et al., 1993; Vesely, 1989; Vesely, 1978; 
Farrokhi et al., 2015;)  ،مییطییابییقییت دارد. بییه عییالوه

ستقرار عامل بیولوژیک در  صت برای ا ضرورت ایجاد فر

تایج  با ن  (Fletcher et al., 1990)سیییایر محققین خاک 

ستان البرز که در  مطابقت دارد. نتایج اجرای آزمایش در ا

آن ابتدا بذر جوانه زده کشیییت و بالفاصیییله تیمار انجام 

عامل  جه فرصیییت کافی برای اسیییتقرار  گرفت و در نتی

نشییان داد که در  ،بیولوژیک در غیاب میزبان فراهم نشیید

سطح کنترل ضعیف تا  ®ورسوماین حالت استفاده از پلی

چه متوسیییطی را یاه ماری گ ناشیییی ازدر کنترل بی  میری 

 P. ultimum کند. در این آزمایش، اسییتفاده از فراهم می

در  2/0 غلظت درصیید در 5/25بین حداقل  ®ورسییومپلی

نسبت در هزار  4/0 غلظتدرصد در  8/45هزار و حداکثر 

کاهش وقوع هد آلوده در  ماری  به شیییا بود. این  مؤثربی

ستای نتایج  شدهنتایج در را  He et) است تحقیقات انجام 
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al., 1992)های کنترل . از آنجایی که یکی از مکانیسیییم

 یگییونییهتییوسیییییط  Pythiumهییای جیینییس قییارچ

 P. oligandrum  شیییدنفعالاز طریق ورود به ریشیییه و 

سم ستمکانی  ,.Gerbore et al) های دفاعی گیاه میزبان ا

ستفاده از پلی، در کشت(2014 شایی ا قبل  ®ورسومهای ن

های کشیت نشیاء از انتقال نشیاء به بسیتر اصیلی، در سیینی

  باشد. مؤثرتواند در کنترل بهتر بیماری در بستر اصلی می

های تهران و نتایج حاصییل از اجرای این تحقیق در اسییتان

 فرموالسییییون صییینعتیالبرز نشیییان داد که اسیییتفاده از 

 DrechslerPythium oligandrum  با ( ®ورسیییوم)پلی

درهزار در دو نوبت )نوبت اول دو روز  4/0تا  3/0 تغلظ

برگی(  4تا  2قبل از کاشیییت بذر و نوبت دوم بین مرحله 

، بیمییاری (soil drench system) همراه بییا آب آبیییاری

شبه قارچمیری و بوتهگیاهچه شی از  های متعلق به میری نا

جالیزی کنترل می Pythiumجنس  هان  یا ند. را در گ ک

های تولید اسیییتفاده از این ماده بیولوژیک در سیییینیبرای 

مقییدار یییک لیتر از الزم اسییییت ای، حجره 70نشییییاء

شده  سیون تهیه  سپان ستفاده از  از ماده بیولوژیک راسو با ا

پاشییی که نازل آن باز شییده به آرامی در خاک پخش سییم

توان شییود. برای اسییتفاده در سییطح گلخانه و یا مزرعه می

سیون ماده پاشی که بیولوژیک را با استفاده از سم سوسپان

ای در پای بوته و حداکثر نازل آن باز شده به صورت شره

. برای این کردلیتر برای هر بوته اسییتفاده میلی 50به مقدار 

یاری و پس از آ ن که منظور الزم اسیییت پس از انجام آب

ستفادهطور کامل زهآب آبیاری به سبت به ا شد، ن از  کش 

روش ذکر شده اقدام شود. ماده بیولوژیک به سوسپانسیون

های آبیاری نواری بهتر است سوسپانسیون ماده در سیستم

نازل  قدار آب خروجی از  با در نظر گرفتن م یک  بیولوژ

حداکثر یپ ) بهمیلی 50ت نازل(  لیتر  یات ازای هر  )تجرب

تهیه شیییود و پس از محاسیییبه زمان الزم برای نگارنده( 

یولوژیک در سییسیتم، پس از پایان دوره اسیتفاده از ماده ب

آبیاری به تدریج در اختیار گیاه قرار داده شود. در استفاده 

های آبیاری نواری، شستشوی از مواد بیولوژیک در سیستم

یه سییی بل از ته به مخزن ق ماده بیولوژیک  پانسییییون  وسییی

ستم کشکه اثری از قارچطوری سی ستفاده در  های مورد ا

 ضروری است. باقی نمانده باشد، 

های میری خیار در کشیتمیری و بوتههای گیاهچهبیماری

عه نهمزر خا ند. از ای و گل باالیی برخوردار یت  ای از اهم

صیه می این رو ها و شود با بازدیدهای مرتب از گلخانهتو

آلودگی، با مشییاهده اولین عالئم های دارای سییابقه زمین

های مدیریتی اقدام گردد. بیماری نسیییبت به اعمال روش

میری های گیاهچهدر بسترهایی با سابقه آلودگی به بیماری

ته فاده از پلیو بو ظت ®ورسیییوممیری، اسیییت های در غل

شیده قبل از کاشیت، به کنترل بیماری بدون نیاز به توصییه

ستفاده از قارچ شدجر ها منکشا نقش با توجه به  .خواهد 

میری و های گیاهچهدر گسیییترش بیماریآب آزاد خاک 

کش مناسییب برای اسییتفاده از بسییترهایی با زه میری،بوته

نتایج حاصل از انجام بدیهی است  شود.کاشت توصیه می

این آزمایش عالوه بر خیار برای سییایر گیاهان جالیزی در 

ضای باز قابل گلخانه ست.ها و ف شت  تعمیم ا باید توجه دا

همانند سییایر عوامل بیوکنترل "ورسییوم اسییتفاده از پلیکه 

که قبال "قارچی هایی  قارچ "در بسیییتر ها از  کش در آن

شوداست توصیه نمیشده استفاده 
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Abstract: 

Fungicides and biological symbionts are effective tools in integrated management of damping-off 

disease of cucumber, which is one of s the most important disease of this crop. In this study the efficacy of 

the commercial product of Pythium oligandrum (Polyversum®) to control cucumber damping-off disease 

caused by Pythium ultimum was studied. The experiment was carried out in a Completely Randomized 

Design with 10 treatments and 4 replications   under greenhouse conditions in Tehran and Karaj. Treatments  

included 0.2, 0.25, 0.3, 0.35 and 0.4 gL-1  of Polyversum (WP 17.5%) as the target bio-fungicide, 40 g/1000 

plants of commercial product of Trichoderma harzianum T-22 (Trianum-P®)  as standard bio-fungicide, 

PrevicurEnergy 3 mlL-1 and Rosalaxil® 2 gL-1 as standard fungicides. Bio-fungicides were used 

immediately after planting in Karaj and 48 hours before planting in Tehran, and in both the regions 

treatments were repeated at two-leaf stage. Mean comparisons revealed that Polyversum® at the rate of 0.2, 

0.25, 0.3, 0.35 and 0.4 gL-1  decreased the disease incidence by 25.5, 28.4, 30.6,42.9 and 45.8%  in karaj 

and 49, 54.6, 62.5, 61.7 and 64.9%  in Tehran s compared with the  inoculated control respectively. In these 

trials TrianumP® decreased the disease incidence by 32 and 62.5% compared with the inoculated control in 

Karaj and Tehran respectively. PrevicurEnergy® and Rosalaxil® decreased the disease incidence by 90.2 

and 96.8% in Karaj and 79.9 and 88.6% in Tehran trials respectively. This study revealed that the creation 

of an opportunity for the establishment of the biocontrol agents in the soil could increase their efficacy. 

Keywords: Biocontrol, Fosetyl aluminum, Mancozeb, Metalaxil, Propamocarb hydrochloride, Trianum 
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