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  چکیده
از مناطق مختلـف   85و  84یدگی بذر، ریشه و مرگ گیاهچه چمن، طی سالهاي عنوان عوامل پوس ههاي پیتیوم ب به منظور بررسی بیماریزایی گونه

پس . شد برداري هاي پیتیومی و خاك اطراف آنها نمونه و از چمنهاي مشکوك به آلودگی عمل آمد ههاي ورزشی استان تهران بازدید ب فضاي سبز و زمین
 Pythium  جدایـه از گونــه  5، بیمــاریزایی )هـا در محــیط  بــر حســب درصـد فراوانــی گونــه (هـا   خــاب تعـداد معــدودي از جدایــه از شناسـایی و انت 

aphanidermatum  هاي  جدایه از گونه 2، وPythium catenulatum  وPythium okanoganense  رقم از سه جنس متداول چمـن   3روي
. بررسی شد فاکتوریل دو عاملی صورت هبلوك کامل تصادفی بطرح   در قالبو با استفاده از ورمیکولیت آلوده  تحت شرایط گلخانه) لولیوم، پوآ و فستوکا(

هاي چمن نشان داد که  وم در جنسهاي مختلف پیتی گونه) مجموع درصد پوسیدگی بذر، پوسیدگی ریشه و مرگ گیاهچه(مقایسه نسبی میزان بیماریزایی 
در درجـات   ترتیب به  P. okanoganenseو   P. catenulatum هاي  بوده و گونه P. aphanidermatumبیشترین بیماریزایی مربوط به گونه 

 P. aphanidermatum ، )هـا  در میـانگین چمـن  (درصد مشخص شد که از نظر پوسیدگی بذر  100تا  0مقیاس در . دوم و سوم اهمیت قرار گرفتند
بیمـارگري   هر سه گونـه   و مرگ گیاهچه و از نظر پوسیدگی ریشه بیمارگري متوسط P. okanoganenseو P. catenulatum و قوي  بیمارگري
 .ندضعیف بود
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 امروزه چمن، در تمام دنیا کاربرد وسیعی در ایجـاد فضـاي سـبز   
هـا،   هـاي تفریحـی، فرودگـاه    ها، مناطق تجاري، مکـان  منازل، پارك

هاي ورزشی دارد که البته در تمام این موارد غیـر از   ها و زمین بزرگراه
در  و جذب گازهـاي مضـر  ایجاد سطوحی زیبا، نقش تولید اکسیژن و 

، آننتیجه تصفیه هوا، جلوگیري از فرسایش خاك و افزایش پایداري 
دفع مواد سمی حاصل از سوخت وسایل نقلیه، حـذف گـرد و غبـار و    

همچنین تأثیر آرامش . )4و2( باشد میکاهش آلودگی صوتی را نیز دارا 
انکار  بخشی که زیبایی چمن در روح آدمی دارد نیز از مزایاي غیرقابل

  .آن است
تیـره   شـوند از  کاشته می گیاهان باریک برگی که به عنوان چمن
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از لحاظ شرایط آب و هوایی و اقلیمی که  )5( بوده 5یا گندمیان غالت
اي هـ  چمـن . شوند هاي فصل گرم و سرد تقسیم می به دو گروه چمن

هاي گرم سپري کرده و  دوران فعالیت و رشد خود را در ماه فصل گرم
از انـواع متـداول   . رونـد  میهنگام مواجه شدن با هواي سرد به خواب 

ــن ــرم مــی   چم ــنستــوان بــه   هــاي گ ، Eremochloaهــاي  ج
Stenataphrum ،Cynodon  وZoysia ي فصل ها چمن . اشاره کرد

دوران رشد و فعالیت خود را در هواي خنک بهار و پاییز سپري  سرد، 
یابد که البته در  اي گرم تابستان رشد آنها کاهش میه کرده و در ماه
توان آنها را همچنان سبز نگه  ن آب فراوان میدکار بر هشرایط گرم با ب

ی را افـزایش  مهـاي پیتیـو   داشت که این مطلب احتمال بروز بیمـاري 
 Poaجـنس   توان به چمـن  هاي فصل سرد می انواع چمن از .دهد می

 چمنو ) ت گراسبن( Agrostis، )فتان( Festuca ،)کنتاکی بلوگراس(
Lolium )با توجه به اینکه منطقـه آزمـایش    .اشاره نمود) راي گراس

اي خشک قـرار   در محدودة اقلیمی مدیترانه جغرافیاییاز نظر ) تهران(
ماه و تعداد ماههاي سرد و نیمه  7هاي خشک آن به  دارد که تعداد ماه
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هاي سرد و مرطوب آن بـه یـک مـاه     د ماهماه و تعدا 4معتدل آن به 
چمن فصـل   از نوع در این کالن شهرکشت مورد  چمن ، )4(رسد  می

هاي بعمل آمده، مخلوطی از بـذر سـه    با توجه به بررسی وسرد بوده 
را تشـکیل   این منطقـه  اصلی چمن اجزايفستوکا و لولیوم  پوا،چمن 
   .دهند می

ترین عوامل مؤثر در پایـداري   از اساسیبا توجه به این مطلب که 
است  حیات طبیعی در شهرنشینی نوین، ایجاد و گسترش فضاي سبز

، در کشور ما نیز چمـن  چمنکشت و با توجه به فواید ذکر شده براي 
فضاي سبز، جایگاهی ویژه ایجاد در  يعنوان رکنی اساسی و کاربرد هب

ح است که مدیریت نگهداري آن، مستلزم دقت و توجه یافته و پرواض
در ایران طی چند دهه گذشته کـه کشـت و کـار    . الزم و کافی است

چمن بطور وسیع، رایج شده، تحقیقاتی در زمینه ارقام سازگار با شرایط 
اقلیمی، روشهاي بهتر کشت و تراکم مناسب کشـت صـورت گرفتـه    

ســیب وارده از طریــق در ایــن بــین، گرچــه تخمــین آ .)5و 2( اســت
و مشـکالت زیسـت محیطـی    بیمارگرهاي چمن و هزینه کنترل آنها 

به نظر کار مشکلی است ولی ناشی از مصرف سموم در محیط شهري 
باال بودن هزینه احداث و نگهداري چمن، میزان زیـاد ارز کـه جهـت    

هاي اقتصادي کـه   و هزینه شود خرید بذور، ساالنه از کشور خارج می
یرمستقیم از نداشتن پوشش سـبز مناسـب، متوجـه سـالمت     طور غ هب

 هـاي جسمانی و روحی انسانهاست، اهمیـت شـناخت بیماریهـا و راه   
از جـنس  ی یبیمارگرها. کنترل صحیح آنها، کامالً ملموس خواهد بود

Pythium ،Fusarium ،Rhizoctonia، Bipolaris،  
Drechsleraو Curvularia   7( داز بیمارگرهاي رایج چمـن هسـتن( 

ها و مناسـب بـودن    که بعلت دور نامناسب و بیش از حد آبیاري چمن
ها بـا   پیتیوم. تر است کننده نگران این بیمارگر ،این شرایط براي پیتیوم

اي از عـوارض در   گستره وسیع پراکنش اقلیمی، عامل طیف گسـترده 
. نند سبب خسارات زیادي شوندتوا باشند و می میزبانهاي گوناگون می

هاي پیتیوم بعنوان عوامل بیمـاریزاي مهـم    گزارشات متعددي از گونه
 .Pهـاي مختلـف    در بررسـی . )14و 12( چمن در دنیا موجـود اسـت  

aphanidermatum    از نظر مجموع بیماریزایی، پـاتوژنی قـوي روي
پــاتوژنی  P. catenulatumو  )11و 9( گــرس بنـت و  لولیــومچمـن  
. )9(بنت گرس گزارش شـده اسـت    تا غیر بیماریزا روي چمن ضعیف

ــال   ــاد در س ــه  1356 ارش  .Pو  P. aphanidermatumدو گون
oligandrum  ــوالفتحی . )1(نمــود تهــران گــزارش  چمــنرا از میراب

را  P. myriotilumو  P. delienseگونـه   ود 2002وارشاد در سـال  
. ) 6(نمودنـد  معرفـی  در ایـران  بیمـاریزاي چمـن   هـاي   بعنوان گونه

هـاي   گونـه  بیمـاریزایی بررسی و  دیگري درزمینه جداسازيات مطالع
با توجه بـه عـدم   لذا . در ایران صورت نگرفته است روي چمن پیتیوم
هاي پیتیوم بعنوان  میت آرایهدقیق در مورد نقش و اه اتاطالعوجود 

در تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه  ،چمن در کشور يعامل بیماریزا
عنوان عوامل پوسـیدگی بـذر،    ههاي پیتیوم جدا شده ب بیماریزایی گونه

هاي ورزشی استان  ریشه و مرگ گیاهچه چمن در فضاي سبز و زمین
 . تهران پرداخته شده است

  
   ها مواد و روش

 در قالب طـرح گلدانی، صورت  هب، 85و  84ی سالهاي طزمایش آ
سـه   .اجرا گردیـد فاکتوریل دو عاملی صورت  هبلوك کامل تصادفی ب
هاي مختلف  در سه سطح وجدایه)  Aفاکتور ( رقم از سه جنس چمن 

 5سـطح شـامل    10در ) Bفـاکتور  (از سه گونه پیتیوم شناسایی شده 
جدایه از هر یک از گونه هاي دوم و سـوم بـه    2ونه اول و از گ جدایه

تکـرار بصـورت الگـوي بلـوك      4در ) بدون پیتیوم(همراه یک شاهد 
 84از پاییز ه عمل آمد هدر طی بازدیدهاي ب. کامل تصادفی اجرا گردید

و  فضـاي سـبز   از منـاطق مختلـف  ، نمونـه بـرداري   85تـا زمسـتان   
 هـاي گفتگـو، شـفق،    پـارك   شـامل ( استان تهران هاي ورزشی زمین

خانواده، الله، ملت، نرگس، آزادگـان، طرشـت، اسـدآبادي، ترمینـال     
زمین فوتبال و فضاي سبز دانشگاه شـهید   ،مسافربري غرب و جنوب

، دانشکده کشاورزي کرج، ورزشـگاه آزادي، رمـپ و لوپهـاي    بهشتی
زمـین فوتبـال بـرق    شهر، محمد شـهر،   مشهرستان رباط کریم، اسال

کـه بـذر    )اهللا کاشانی بلوار آیتو هاي شرق تهران پ، رمپ و لوآلستوم
سـه   ارقـام  ی ازمخلـوط  کـه  اسپرت بذر چمن غالب مورد استفاده آن

 Festuca و  Lolium perenne ، Poa pratensisجــنس 
rubraبر حسـب وسـعت آن  (منطقه در هر  .گرفت صورت باشد می( ،

و خاك اطراف ریشه در  بصورت تصادفی از چمن  نمونه الی بیست پنج
 .دادنـد برداشـته شـد    را نشان می ظاهري بیماريگیاهانی که عالئم 

خـاك کنـار زده شـد و     1پیزورابتدا الیه  جهت نمونه برداري از خاك
  . ي شدبردار متري، نمونه سانتی 10سپس تا عمق 

ه جدا شد گونه پیتیوم 3 در این تحقیق به منظور اثبات بیماریزایی
در محـیط  تعداد معدودي جدایـه از هـر گـروه انتخـاب و      چمن روي

ریسه،  کشت شد و از ورمیکولیت حاوي ،و عصاره شاهدانه ورمیکولیت
براي تهیـه مایـه   . )10و  3( ه گردیدداستفابه عنوان مایه آلوده کننده 

 گـرم ورمیکولیـت   100میلی لیتري،  250در هر فالسک آلوده کننده 
گرم شاهدانه تـازه در یـک    60( لیتر عصاره شاهدانه میلی 60مراه ه به

درجـه بـه    121و در دمـاي  خته شد ری)  لیتر آب مقطر جوشانیده شد
متـر از   سـانتی  5/0بلوك بـه قطـر    5. دقیقه اتوکالو گردید 20مدت 

، در شرایط سترون CMAمحیط  درها  کشت سه روزه هریک از جدایه
 )C25˚(داخل هر فالسک انداخته و به مدت یک ماه در دماي اتـاق  

ي جهت رشد یکنواخت قارچ، طی روزهاي اول محتـوا ( نگهداري شد
 6 هایی به قطـر  گیاهان در گلدان زنی  مایه). ها تکان داده شد فالسک
به ایـن منظـور،   . انجام شد) C30-25˚( در شرایط گلخانه متر سانتی
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پـر شـد و    شـنی -رسی متر با خاك سترون سانتی 3تا عمق ها  گلدان
 آلوده کننـده ك و مایه متري از مخلوط خا سانتی 2 روي آن به ارتفاع

عدد بذر ضدعفونی شـده   40پس از آبیاري، در هر گلدان . ریخته شد
در عمـق   ،از هر یک از سـه جـنس چمـن   ) %5هیپوکلریت سدیم با (
تکرار و براي تیمار شاهد  3متري کاشته شد و براي هر جدایه  سانتی1

. درنظـر گرفتـه شـد    CMA  + ورمیکولیـت + مخلوط خاك سترون 
 10تا  7 ، آماربرداري. آبیاري در زمان کشت و روزي یکبار انجام شد

با توجه به اخـتالف  (زنی  درصد جوانهبراي محاسبه روز بعد از کاشت 
محاسـبه  بـه منظـور   هفته بعد از کاشـت   4و ) زنی بذور سرعت جوانه

اي مقایسه بر .انجام شد هاي پوسیده مرده و ریشههاي  درصد گیاهچه
تعداد بـذور سـبز شـده، تعـداد     فاکتورهاي ها،  جدایه قدرت بیماریزایی

بعـد از  . بررسی گردید پوسیدگی ریشهمیزان هاي سالم و مرده و  بوته
ـ  هاي پوسیده و ، ریشههاي مرده اجراي آزمایش، گیاهچه ور جوانـه  ذب

پـس از ضـدعفونی سـطحی بـه منظـور       نزده از خاك خـارج شـده و  
  . کشت شد CMAروي محیط  دوباره پیتیوم جداسازي

آنـالیز واریـانس و مقایسـه    (ها  جهت تجزیه و تحلیل آماري داده
هاي  یکی از شاخص. استفاده شد  MSTATCافزار  از نرم) ها میانگین

 100تـا   0تیوم، استفاده از مقیاس هاي پی ارزیابی نرخ بیماریزایی گونه
باشد که توسط محققین مختلف مورد استفاده قرار گرفتـه   می ∗درصد
لذا در این بررسی از این مقیاس نیز جهت ارزیابی . )12و  10، 9(است 

 .هاي پیتیوم استفاده شده است بیماریزایی گونه
  

  نتایج و بحث
بـود کـه   هاي بدسـت آمـده بیـانگر ایـن مطلـب       شناسایی جدایه

  درصـد P. aphanidermatum، 75/18ها به گونه  از آن درصد67/66
ــه   ــه گون ــد58/14 و P. catenulatum ب ــه  درص ــه گون  .P ب

okanoganense هـا بشـرح    خصوصیات این گونـه . تعلق داشته است
  : ذیل بود

ــه ــیط  P. aphanidermatum پرگنـ  CMA  و  PCAدر محـ
هـا   اسپورانژیوم. کند هاي هوایی فراوان می هتولید ریس شکل بوده و بی

اي در ابعاد مختلف بود که در  به شکل انشعابات متورم هیفی یا رشته
هـا بـه شـکل     ااگونیوم. تولید کردند دماي اتاق و محیط مایع زئوسپور

اي صاف و بدون تزئینـات، بـه صـورت انتهـایی      کروي، داراي دیواره
هاي مورد مطالعه  شکل و در اکثر جدایه 1اي وم کیسهتشکیل و آنتریدی

هـا   هـا در همـه جدایـه    آنتریـدیوم . این گونه، اغلب بصورت میانی بود
ولی اغلب کالین،   دو صورت منوکالین و دي بوده، به  هر پاراجینوس

گونیـوم در اکثـر   اانسبت تعداد آنتریـدیوم بـه   . کالین مشاهده شد دي
                                                        
∗ -61بیماریزایی متوسـط و  % =  60-21بیماریزایی پایین، % =  20 -1: نرخ بیماریزایی - 

بیماریزایی باال % = 100  
1 - Sac-Shaped 

کروي، داراي دیواره صاف بوده، تمـامی حجـم    ااسپور .بود 1:1موارد 
میزان قطر متوسـط رشـد روزانـه در محـیط      .2کند را پر نمی ااگونیوم
PCA  و دمايC˚25  بیشتر از ،mm 30 دماهـاي ویـژه شـامل    . بود
  .)2و  1شکل (بود  C˚40و بیشینه  C˚35، بهینه C˚10کمینه 
  

  
   P. aph. اپلروتیک  ااسپور  - )1ل شک(

  )برابر 400بزرگنمایی ( 
  

 
   P. aph.   اسپورانژیوم - )2شکل (

  )برابر 400بزرگنمایی ( 
  

، ریسـه هـوایی کمـی    PCAدر محیط  P. catenulatum پرگنه
اي شعاعی تا  ، منظرهCMAبی شکل بود ولی در محیط  تولید کرده و

صورت انشعابات  هاسپورانژیومها ب. ایجاد کرد داودي حدودي شبیه گل
تولید  شاخه شاخه نامنظم بود که در دماي اتاق و محیط مایع زئوسپور

 ههاي صاف و بدون تزئینات بود ک ها، کروي، با دیواره ااگونیوم و کردند
ها  همزمان با ااگونیوم ها عموماً آنتریدیوم .شد تشکیل صورت انتهایی  هب

  وجودانتهایی  بیش از یک آنتریدي شده و براي یک ااگونیوم تشکیل 
و داراي  (Crook-neck)ها در ناحیه گـردن خمیـده    آنتریدیوم. داشت
و کالیـن   و به هـر دو حالـت منـوکالین ودي   ) Stalked(بودند ساقه 

کـروي بـا دیـواره صـاف در      ااسپور. شدند دیده پاراجینوس صورت  به
پـر   ودر مواردي آنـرا کـامالً  )  Plerotic(را پر نموده  ي ااگونیومموارد
و دمـاي   PCAمتوسط رشد روزانه درمحـیط  ). aplerotic(نمود  نمی

                                                        
2 - apleorotic 
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C˚25  ،12 دماي کمینه . متر بود میلیC˚5ینه، به C˚30  و بیشینه
C˚40  4و  3شکل (بود(.  

  
   P. cat.   اسپورانژیوم - )3شکل (

  )برابر 400بزرگنمایی ( 
  

  
   P. cat. و ااسپور آنتریدي ااگون، - )4شکل (

  )برابر 400بزرگنمایی ( 
  

، شبیه گل داوودي و PCAحیط در م P. okanoganense پرگنه
اسپورانژیومها به اشکال کروي یا نـیم  . ، شعاعی بودCMAدر محیط 

کره بعد از چند روز در محیط جامد و مایع بصورت انتهـایی تشـکیل   
 20تـا   2 شدند و داراي افژولش بودند که طول لولـه تنـدش آنهـا از   

ه صـاف و  ها  به شکل کـروي بـا دیـوار    ااگونیوم. میکرومتر متغیر بود
هـاي   در اکثر جدایه. شد بدون تزئینات بود و بصورت انتهایی تشکیل 

نحوه اتصال . متصل بود به هر ااگونیوم آنتریدیوم چندینمورد بررسی 
 سـاقه هـا داراي   بـوده و آنتریـدیوم   هـا بصـورت پـاراجینوس    نتریديآ

(Stalked) و از قسمت فوقانی به ااگونیوم متصـل و اغلـب بـه     بوده
کروي و داراي دیـواره صـاف    ااسپور. مشاهده شد دي کالینصورت 

متوسـط رشـد    .بـود  پلروتیک بصورت آپلروتیک و ندرتاً اًبود که غالب
ي کمینـه   دما. بود C˚ 25  ،cm5/0و دماي  PCAروزانه در محیط 

C˚10 ، بهینهC˚30  و بیشینهC˚35  6و  5شکل (بود(.  
  

  
   P. oka. اپلروتیک  ااسپور  - )5شکل (

   )برابر 400بزرگنمایی ( 
  

  
   P. oka. اسپورانژیوم جوانه زنی  - )6شکل (

  )برابر 400بزرگنمایی ( 
  
  

میانگین درصد پوسیدگی بذر، پوسـیدگی  ریزایی، در خصوص بیما
 .P( پیتیوم هاي مختلف  ریشه و مرگ گیاهچه، حاصل از آلودگی جدایه

aphanidermatum  ،P. okanoganense  وP. catenulatum ( در
در ) Festucaو  Lolium ،Poa(رقم از سه جـنس مختلـف چمـن     3

 .ارائه گردیده است 3و  2، 1جداول 
هاي مختلف پیتیوم از نظر  گردد جدایه مالحظه میهمانطوري که 

هـاي   ایجاد پوسیدگی بذر، پوسیدگی ریشه و مرگ گیاهچه در جـنس 
 واسطۀ وجود اثـرات متقابـل   هباما . دار دارد مختلف چمن تفاوت معنی

هـا پوشـیده    ، اثرات اصـلی عامـل  )در طرح چند عاملی فوق(گوناگون 
هـا، از مشـکالت خـاص     ترتیب تجزیه و تحلیـل داده گردیده و بدین 

لـذا بـا انجـام تجزیـۀ اضـافی مجمـوع       . تکنیکی برخوردار بوده است
در میانگین کل سه جـنس چمـن    هاي مختلف پیتیوم مربعات، جدایه

مورد بررسی قـرار  ) 8شکل (طور مجزا  هب و هر جنس چمن) 7شکل (
  .)8 (گرفت 
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  جنس مختلف چمن 3در هاي مختلف پیتیوم  درصد پوسیدگی بذر، حاصل از آلودگی جدایه  - )1جدول (
  

                                  هاي پیتیوم گونه
 هاي چمن جنس

Lolium  Poa  Festuca  
  P. aphanidermatum     ABC 6 ± 0/44  A 3 ± 8/79  AB 6 ± 0/47 1 جدایه
  P. aphanidermatum     AB 9 ± 0/49  AB 4 ± 8/76  AB 8 ± 0/53 2 جدایه
  P. aphanidermatum     A 6 ± 8/52  A 4 ± 0/80  A 3 ± 8/57 3 جدایه
  P. aphanidermatum     AB 10 ± 5/48  AB 3 ± 0/71  AB 17 ± 8/52 4 جدایه
  P. aphanidermatum     A 6 ± 0/52  AB 3 ± 5/72  A 9 ± 5/57 5 جدایه
  P. okanoganense DE 6 ± 0/22  D 9 ± 0/48  B 8 ± 0/37 1 جدایه
  P. okanoganense DE 5 ± 5/22  CD 7 ± 3/54  B 6 ± 5/38 2 جدایه
  P. catenulatum BCD 13 ± 8/34  ABC 5 ± 3/65  AB 13 ± 8/47 1 جدایه
  P. catenulatum CD 7 ± 5/31  BCD 7 ± 0/63  AB 12 ± 8/46 2 جدایه
  E 2 ± 3/9  E 2 ± 8/12  C 2 ± 8/11   شاهد

  ها میانگین چهار تکرار داده   -●
 )از طریق آزمون دانکن% (1دار در سطح احتمال  حروف مشابه در هر ستون نشانگر عدم وجود تفاوت معنی    -●

 
  جنس مختلف چمن 3در هاي مختلف پیتیوم  درصد پوسیدگی ریشه، حاصل از آلودگی جدایه  - )2جدول (

 هاي چمن جنس                                    هاي پیتیوم گونه
Lolium  Poa  Festuca  

  P. aphanidermatum     B 3 ± 3/8  BC 3 ± 0/14  BCD 2 ± 8/9 1 جدایه
  P. aphanidermatum     AB 3 ± 3/9  ABC 4 ± 5/14  AB 3 ± 0/12 2 جدایه
  P. aphanidermatum     A 3 ± 3/13  BCD 3 ± 0/12  BCD 3 ± 3/9 3 جدایه
  P. aphanidermatum     B 4 ± 8/7  A 3 ± 8/18  A 5 ± 8/14 4 جدایه
  P. aphanidermatum     AB 4 ± 5/9  AB 3 ± 5/16  AB 4 ± 5/12 5 جدایه
  P. okanoganense C 2 ± 0/3  D 4 ± 0/9  CD 3 ± 8/6 1 جدایه
  P. okanoganense C 3 ± 0/3  CD 2 ± 0/10  CD 2 ± 5/6 2 جدایه
  P. catenulatum BC 4 ± 0/7  BCD 3 ± 8/13  ABC 5 ± 3/11 1 ایهجد

  P. catenulatum BC 3 ± 3/6  BCD 2 ± 5/12  ABC 3 ± 3/11 2 جدایه
  C 1 ± 5/2  E 1 ± 0/4  D 1 ± 0/6   شاهد

  ها میانگین چهار تکرار داده   -●
 )از طریق آزمون دانکن% (1تمال دار در سطح اح حروف مشابه در هر ستون نشانگر عدم وجود تفاوت معنی  - ●

 
  جنس مختلف چمن 3در هاي مختلف پیتیوم   درصد مرگ گیاهچه، حاصل از آلودگی جدایه  - )3جدول (

 هاي چمن جنس                                 هاي پیتیوم گونه
Lolium  Poa  Festuca  

  P. aphanidermatum     ABCD 4/1 ± 0/5  BC 0/1 ± 8/5  CD 0/1± 8/4 1 جدایه
  P. aphanidermatum     BCD 7/1 ± 3/4  AB 3/1 ± 3/8  BC 4/1± 0/6 2 جدایه
  P. aphanidermatum     AB 3/1± 3/6  AB 5/1 ± 8/7  A 9/1± 8/9 3 جدایه
  P. aphanidermatum     ABC 7/1 ± 3/5  A 7/1± 8/9  BC 2/2± 8/6 4 جدایه
  P. aphanidermatum     BCDE 5/0 ± 8/3  A 8/0± 0/9  BC 4/1± 0/6 5 جدایه
  P. okanoganense CDE 0/1 ± 8/2  CD 6/0± 5/3  CD 7/1± 3/4 1 جدایه
  P. okanoganense DE 6/0 ± 5/2  CD 3/1± 8/3  CD 1/2± 3/4 2 جدایه
  P. catenulatum A 0/1 ± 3/7  AB 6/0± 5/7  AB 3/1± 5/8 1 جدایه
  P. catenulatum AB 7/1 ± 3/6  A 0/1± 8/8  A 7/1± 3/10 2 جدایه
  E 0/1 ± 5/1  D 5/0± 3/2  D 6/0± 5/2   شاهد

  ها میانگین چهار تکرار داده   -●
 )از طریق آزمون دانکن% (1دار در سطح احتمال  حروف مشابه در هر ستون نشانگر عدم وجود تفاوت معنی   - ●
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  Pythiumهاي مختلف   در گونه و مرگ گیاهچه یدگی ریشهپوس مقایسه درصد پوسیدگی بذر  - )7شکل (

PaI1-PaI5 هاي اول تا پنجم  یهاجدP. aphanidermatum    
PoI1-PoI2 هاي اول و دوم  یهاجدP. okanoganense  

PcI1-PcI2 هاي اول و دوم  یهاجدP. catenulatum  
 

 گردد نتایج آنالیز واریانس مالحظه می 7همانطوري که در شکل 
در سه گونه پیتیوم مورد مطالعه، اختالف ها  و آزمون مقایسه میانگین

اند، که این امر خود مؤید پتانسـیل   دار با شاهد از خود نشان داده معنی
در میانگین کلِ سـه   این سه گونه، در ایجاد پوسیدگی بذر بیماریزایی
 است که میزان بیماریزایی از بیشترین به کمترین شامل  جنس چمن

P. aphanidermatum P. catenulatum, وP. okanoganense  و
 بر اساس آزمون دانکن از نظر ایجاد پوسـیدگی بـذر  . شاهد بوده است

دار در  اختالف معنی P. aphanidermatumتلف بین جدایه هاي مخ
در گروه  2و  5، 3هاي  مالحظه گردیده و جدایه درصد1سطح احتمال 

 100تا  0بر اساس مقیاس . اند قرار گرفته 1و  4هاي   متفاوت از جدایه
 بیمـاریزایی از نظر میزان   P. aphanidermatumهاي  جدایه  درصد

 5و  3هاي  بدین صورت که جدایه. متفاوتند) ی بذرایجاد پوسیدگ در(
 1قوي و جدایه هاي  بیمارگري، درصد100-61با نرخ بیماریزایی  2و 
آیند  متوسط بحساب می بیمارگري درصد60-21با نرخ بیماریزایی  4و 

اي با نتیجه بدست آمده در آزمون دانکـن   که این اختالف درون گونه

 .Pو P. catenulatumهـاي   گونـه . شد مطابقت دارد که قبال اشاره
okanoganense  متوسط  بیمارگري، درصد60-21با نرخ بیماریزایی

هـاي   بـین جدایـه   بیماریزاییآیند و تفاوتی از نظر میزان  حساب می هب
اي  هیچ یک از دو گونه وجود ندارد که عدم وجود اختالف درون گونه

 .مده در آزمون دانکن مطابقت دارددر این دو گونه با نتایج بدست آ
 .Pو   P. catenulatumهاي گونه پوسیدگی ریشه  درصد از نظر

aphanidermatum     در دو گروه مجزا اخـتالف معنـی دار در سـطح
اختالف  P. okanoganenseبا شاهد از خود نشان دادند ولی  درصد1

 P. aphanidermatumدیگـر   به بیـان  .دار با شاهد نشان نداد معنی
توانـایی   P. okanoganenseبوده و  P. catenulatumتر از  بیماریزا

در مقایسـه  . ایجاد پوسیدگی ریشه را نداشته و غیر بیماریزا بوده است
، بـر اسـاس آزمـون دانکـن     P. aphanidermatum اي  درون گونـه 

که  يبطور. مالحظه گردید درصد1اختالف معنی دار در سطح احتمال 
 3 ،2در گروه متفاوتی از جدایه هاي  درصد 75/13با میانگین  4 جدایه

بر  P. catenulatumاي  در مقایسه درون گونه. قرار گرفته است 5و 
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 درصـد 1اساس آزمون دانکن، اختالف معنی داري در سـطح احتمـال   
  ).7شکل (ها در یک گروه قرار گرفتند  مالحظه نشد و همه جدایه

 .Pاز نظر پوسیدگی ریشه هر دو گونه درصد  100تا  0در مقیاس 
aphanidermatum  و P. catenulatum  20تـا 1با نرخ بیماریزایی 

 .Pهـاي   همچنـین تمـام جدایـه   . ضـعیف بودنـد   بیمـارگري ، درصد
aphanidermatum   ــاریزایی ــرخ بیم ــا ن ــا1ب ــد20ت ــر  درص ، از نظ
گیرند و تفاوتی بـا هـم    می ضعیف قرار بیمارگريبیماریزایی در گروه 

اي آزمون دانکـن   دهند که این نتیجه با مقایسه درون گونه نشان نمی
در مقایسـه درون  . متفـاوت اسـت   P. aphanidermatumدر گونـه  

هـاي ایـن گونـه بـا نـرخ       نیز همه جدایه P. catenulatum ي ا گونه
یزایی ضعیف بوده و تفاوتی از نظر بیمار بیمارگري، %20-1بیماریزایی 
  .دهند که بانتیجه آزمون دانکن مطابقت دارد نشان نمی

بر اساس آزمون دانکن به  هاي پیتیوم از نظر مرگ گیاهچه، گونه
 بیشترین میزان مرگ گیاهچه. بندي شدند  زیر مجموعه مجزا تقسیم 4

ــروه  ــه   1در گ ــامل جدای ــه ش ــد ک ــاهده ش ــاي مش  .P  2و  1 ه
catenulatum  ــه میـــانگین ( P. aphanidermatum 3و جدایـ

 .P 5و   4، 2گـــروه دوم بـــه ســـه جدایـــه . بـــود) درصـــد0/8
aphanidermatum    اختصاص یافته که میانگین مـرگ گیاهچـه در

با میانگین   P. aphanidermatum 1جدایه . بود درصد6/6این گروه 
 .P هــر دو جدایــه   در گــروه ســوم قــرار گرفتــه و   درصــد17/5

okanoganense داري با شاهد از  تفاوت معنی درصد50/3میانگین با
از نظر مرگ گیاهچه در مقایسه . خود نشان نداده و غیر بیماریزا بودند

بر اساس آزمون دانکـن، تفـاوتی از    P. catenulatumاي  درون گونه
 .Pهاي  ههاي این گونه دیده نشد ولی جدای نظر بیماریزایی بین جدایه

aphanidermatum اي نشان داداند و در سه  هاي درون گونه تفاوت
  ).7شکل (گروه متفاوت از نظر بیماریزایی قرار گرفتند 

ــه   درصــد 0-100در مقیــاس   .Pمــرگ گیاهچــه هــر دو گون
aphanidermatum  وP. catenulatum  ــاریزایی ــرخ بیم ــا ن -1ب

ایسـه درون  در مق. ضعیف محسـوب مـی شـوند    بیمارگري درصد20
هـاي ایـن گونـه بـا نـرخ       ، همـه جدایـه  P. catenulatumاي  گونـه 

بیمـارگري ضـعیف بـوده و تفـاوتی از نظـر       درصـد 20-1بیماریزایی 
دهند که این نتیجـه بـا نتیجـه آزمـون دانکـن       بیماریزایی نشان نمی

نیـز بـا نـرخ     P. aphanidermatumهاي  تمام جدایه. مطابقت دارد
یمـارگري ضـعیف بـوده و تفـاوتی از نظـر      ب درصـد 20-1بیماریزایی 

اي آزمون  بیماریزایی نشان ندادند که این نتیجه با مقایسه درون گونه
  .دانکن مطابقت ندارد

هـاي   هـاي پیتیـوم در جـنس     در مقایسۀ نسبی بیماریزایی گونـه 
ها بیانگر این مطلب بود کـه هـر سـه     داده) بطور مجزا( مختلف چمن
. اند ایجاد نموده ادیر نسبی آلودگی بیشتري را در چمن پوآپیتیوم در مق

از حساسیت کمتري برخوردار بوده و چمن  در این راستا چمن فستوکا
  ). 8شکل (رود  ترین نوع چمن در برابر پیتیوم به شمار می مقاوم لولیوم

ــه  ــبی گونـ ــه نسـ ــف پی  در مقایسـ ــاي مختلـ ــوم، هـ  .Pتیـ
aphanidermatum   مجمــوع درصــد (بیشـترین میــزان بیمــاریزایی

را منجـر گردیـده و   ) پوسیدگی بذر، پوسیدگی ریشه و مرگ گیاهچـه 
در درجات دوم و  P. okanoganenseو  P. catenulatumهاي  گونه

این گونه نخسـتین بـار توسـط    ). 8شکل (اند  سوم اهمیت قرار گرفته
گزارشات متعددي از  کنون تا. )13( ف شدتوصی 1915در سال  ادسون

بعنوان هاي بسیار زیادي،  گونه در بسیاري از نقاط دنیا و از میزبان این
، ی سـاقه و ریـزوم  گ، پوسـید هرگ گیاهچـ مـ ریشـه،  یدگی پوس عامل

ایـن گونـه در گزارشـات    . وجـود دارد  اي پنبـه پوسیدگی میوه، بالیت 
از نظر مجموع بیماریزایی  )9( و آباد و همکاران )11( و کرافتنلسون 

هـا   ات آنعپاتوژنی قوي روي چمن بوده که نتیجه تحقیق ما با مطال
  . مطابقت دارد

 1931 در سال ماتیوساولین بار توسط  P. catenulatum گونه 
عنـوان   بـه  و تـاکنون  )13(شـد   از بقایاي گیاهی در آمریکا جداسازي

بـرنج ، گوجـه و    ،چغنـدر قنـد   و پوسیدگی ریشه عامل مرگ گیاهچه
و چند محصول دیگر از مناطق مختلف جهان گزارش شده زمینی  سیب
پاتوژنی ضعیف تـا غیـر   ، این گونه در مطالعات آباد و همکاران. است

در تحقیـق  . )9(س گـزارش شـده اسـت    بنت گـر  بیماریزا روي چمن
هاي مورد مطالعه  حاضر این گونه پاتوژنی متوسط تا ضعیف روي چمن

البته اظهار نظر قطعی منوط به انجام مطالعات بیماریزایی (بوده است 
  ). تحت شرایط مختلف رطوبتی خاك و دماهاي مختلف خواهد بود

 1980 در سـال  لیپساولین بار توسط  P. okanoganenseگونه 
. )13(عنوان عامـل بیمـاریزاي  گنـدم در واشـنگتن معرفـی شـد         هب

تازگی دارد و نیاز به مطالعات بیشـتر   بیماریزایی این گونه روي چمن
زمانی نور و همکاران، این . روي دامنه میزبانی و بیواکولوژي آن است

حقیق حاضر در ت. )3(اند  گونه را روي چغندر غیربیماریزا گزارش کرده
هاي چمن، متوسط  بیماریزایی این گونه از نظر پوسیدگی بذر در جنس

  . و از نظر پوسیدگی ریشه و مرگ گیاهچه ضعیف بوده است
در خصوص ارایه راهکارهاي کنترل بیماریهاي ناشی از پیتیوم در 

قلیـایی، رطوبـت بـاال و     pHدر  آنهاي  با توجه به اینکه گونهچمن 
داراي بیشـینه فعالیـت و بیمـاریزایی     ،ناسب خاكم نا یزهکششرایط 

بهبود زهکش خاك  هستند، پرهیز از آبیاري زیاد بویژه در چمن جوان،
کمـی اسـیدي تـا خنثـی،       بازه خاك در   pHدهی، حفظ از طریق هوا

ــااجتنــاب از ســرزنی چمــن مرطــوب و کــوددهی  متوســط از  کــم ت
هـا   شی از پیتیومهاي نا راهکارهاي توصیه شده جهت مدیریت بیماري

گرچه در ایران مطالعات تکمیلی در زمینه بیولوژي، . باشد در چمن می
هـاي پیتیـوم در چمـن الزم اسـت تـا       اکولوژي و اپیدمیولوژي گونـه 

  .هاي اجرایی کنترل میسر گردد دستیابی به روش
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  ) و مرگ گیاهچه ، پوسیدگی ریشهگی بذرمجموع درصد پوسید( مقایسه اثرات بیماریزایی - )8شکل (

  )و فستوکا ، پوآلولیوم( در سه جنس چمن هاي پیتیوم گونه
PaI1-PaI5 هاي اول تا پنجم  یهاجدP. aphanidermatum    

PoI1-PoI2 هاي اول و دوم  یهاجدP. okanoganense  
PcI1-PcI2 هاي اول و دوم  یهاجدP. catenulatum 
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