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  99/4/1011تاریخ پذیرش:                                                    11/19/1422تاریخ دریافت: 

 چکیده

1گرهینماتدهای ریشه
کنند. در  ، گیاهان زراعی و باغی را آلوده میهااز محصوالت شامل سبزیی وسیعی  دامنه  

با توجه به کاربردی بودن این روش در  کش مطرح است.ی عوامل بیمارگرهای اخیر، کنترل نماتدها به وسیله دهه

وسیعی در های گیاهی، مطالعات  های دیگر مدیریت بیماری کشاورزی و مزایای قابل توجه آن نسبت به برخی روش

به صورت ترکیبی، باعث  4تاالرومایسز فالووس و 9تریکودرما هارزیانوماین زمینه صورت گرفته است. کاربرد دو قارچ 

فرنگی آلوده به نماتد شده است. کاربرد این روش، کاهش جمعیت نماتد و همچنین افزایش رشد رویشی گیاه گوجه

های مذکور به تنهایی توانسته است گیاه به نماتد گردد. کاربرد قارچدرصد باعث کاهش آلودگی  01به میزان  توانست

صورت همراه، به درصد جمعیت نماتد را کاهش دهد. بنابراین استفاده از دو قارچ بیمارگرکش 78و  80به ترتیب 

ه ویژه در گرهی داشته و گزینه قابل توصیه بای در کنترل میزان آلودگی گیاه به نماتد ریشهنقش قابل مالحظه

  باشد.های تولید ارگانیک میبرنامه

 گرهی.فرنگی، نماتد ریشه آنتاگونیست، کنترل، گوجه  قارچجمعیت،  :گان كلیدي واژه

 

                                              
1
 Meloidogyne spp. 

2
 Trichoderma harzianum 

3
 Talaromyces flavus 
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 متن مقاله

 :بیان مساله

فرنگی های گوجهگسترش آلودگی مزارع و گلخانه    

بوده و گرهی در ایران قابل توجه های ریشهبه نماتد

-. بهبرای زارعین پیش آورده است زیادیمشکالت 

های مختلفی جهت دلیل اهمیت اقتصادی، روش

کنترل این نماتدها از جمله استفاده از سموم 

شیمیایی، ارقام مقاوم، تناوب زراعی، کنترل بیولوژیک 

های مذکور مورد  و در برخی موارد، تلفیقی از روش

هوسی و ه گزارش استفاده قرار گرفته است. بنا ب

% 5گرهی با کاهش های ریشهنماتد 1(9119)جانسن 

ترین نماتدهای عنوان مهممحصوالت کشاورزی به

لمبرتی گیاهی در سطح جهان شناخته شده اند. انگل

خسارت این نماتدها روی گوجه 9(1282)و تایلور 

نراقی و همکاران % گزارش کرده اند. 05فرنگی را تا 

  0های بیمارگرکش اند که قارچگزارش نموده 4(9111)

که این  طوری ها وجود دارند به در تمام خاك تقریباً

صورت فعال در  اطراف ریشه اغلب گیاهان  ها به قارچ

های انجام شده  براساس نتایج پژوهش حضور دارند.

که این  ، هنگامی5(9111آمیزا و همکاران )توسط 

گیرند سطح ریشه را ها در تماس با ریشه قرار  قارچ

نمایند و با ایجاد یک حفاظ فیزیکی و  اشغال می

زا، مانع از آلوده شدن ریشه  های بیماری رقابت با قارچ

شوند. عالوه بر اشغال سطح  زا می های بیماری به قارچ

زای دیگر نیز حمله کرده و  های بیماری ریشه، به قارچ

  .کنند ین میها تاًم انرژی مورد نیاز خود را از این قارچ

                                              
1
 Hussey and Janssen 

2
 Lamberti and Taylor 

3
 Naraghi et al. 

4
 Antagonist 

5
 Amaeza et al.  

ی ستخت  های بیمارگرکش، با ایجاد پوستته قارچ 

در اطتتراف تختتم نماتتتد در ختتاك تتتا یر مستتتقیم در  

ی ممانعت از خروج الرو نماتد از تخم و تکامل چرخته 

 شتتارون و همکتتاراندارنتتد. بتته گتتزارش   زیستتتی آن

هتا  فرنگتی کته بتا ایتن قتارچ      در گیاه گوجه 7( 9111)

گرهتی  بته نماتتد ریشته    هتای آلتوده   همراه و در خاك

کشت شده بود، افزایش رشد گیاه و کاهش تعداد گره 

ملکتتی زیتتارتی و روی ستتطح ریشتته مشتتاهده شتتد.  

تریکودرمتا  گیتری از قتارچ   با بهتره  8(1400) همکاران

، کتتاهش تتتوده تختتم نماتتتد در ریشتته و    زیتتانومهار

همچنین کتاهش تعتداد تختم درون تتوده را گتزارش      

 نمودند.

 معرفی یافته

با توجه به اهمیت گسترش آلودگی در بسیاری     

از مناطق تحت کشت محصوالت سبزی و صیفی 

گرهی و بروز خسارات هنگفت به به نماتد ریشه

زارعین، مدیریت این عامل بیماریزا با هدف 

کاهش مصرف سموم شیمیایی و در نتیجه تولید 

محصول سالم، ارائه راهکار مناسبی را که ضمناً 

دلیل اینکه، به طلبد.صرفه باشد میمقرون به 

مصرف سموم نماتدکش ا رات زیست محیطی 

مخربی داشته و باعث مسمومیت آب و خاك و به 

گردد،  استفاده خطر افتادن سالمت موجودات می

از عوامل بیولوژیک در کنترل نماتدهای گیاهی، 

 هاییجمله قارچاز ای پیدا کرده است. اهمیت ویژه

 یستی آفات و بیمارگرهای گیاهیزکنترل  در که

شود  استفاده می کنترل بیولوژیکبه عنوان عامل 

تریکودرما از جمله  تریکودرما ی از قارچایگونه

ها است. این قارچ تاالرومایسز فالووسو هارزیانوم 

                                              
6
 Sharon et al. 

7
 Maleki ziyarati et al. 
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 ابوترابی و نراقی، کنترل نماتد ریشه گرهی در گوجه فرنگی 
 

 

 

 

ها و به صورت فعال در در تمام خاك تقریباً

ریزوسفر  اغلب گیاهان حضور دارند و نقش مهمی 

کنند. بر های خاکزاد ایفا می کنترل بیماریدر 

های انجام شده، هر دو قارچ اساس آزمایش

عالوه  تاالرومایسز فالووسو تریکودرما هارزیانوم 

بر اینکه، نقش موً ری در کنترل گرهی شدن 

گرهی دارند، ریشه و کاهش جمعیت نماتد ریشه

در افزایش رشد رویشی گیاه نیز ا ر مطلوبی دارند. 

که زمانی1(9118اشرف و خان ) اساس گزارشبر 

تلفیق دو قارچ مورد استفاده قرار گیرد، ضمن 

ها روی عامل کنندگی قارچاعمال ا رات کنترل

بیمارگر، مقاومت گیاه در برابر نماتد افزایش یافته 

ها به تنهایی روی ست که قارچا و موً رتر از زمانی

نراقی و شوند. بر اساس گزارش گیاه ا ر داده می

در گیاهی که آلوده به پژمردگی ( 9111همکاران )

های بیمارگرکش ورتیسیلیومی است، کاربرد قارچ

 ای داشته باشد. تواند تاً یر قابل مالحظهمی

 دستورالعمل

فرنگی به منظور پیشگیری از آلودگی گوجه    

-( توصیه می1گرهی )شکلای به نماتد ریشهگلخانه

نمونه برداری انجام و وضعیت شود برابر روش زیر 

 آلودگی خاك گلخانه قبل از کاشت بررسی گردد.

 

 ریشه گوجه فرنگی آلوده به  -1شکل 

                                              
1 Ashraf and Khan 

پیش از آغاز کشت محصول، ، برداري از خاکنمونه. 3

-به منظور بررسی وجود آلودگی خاك به نماتد، نمونه

متری از سطح سانتی 41برداری خاك از عمق صفر تا 

گیرد. برای های مختلف گلخانه صورت خاك از قسمت

آوری شده را های جمعها، خاكدست کردن نمونهیک

نمونه از آن جدا کرده و با هم مخلوط نموده و یک زیر

پزشکی ارسال به آزمایشگاه تخصصی یا کلینیک گیاه

ابوترابی و  گردد. طبق گزارش ارائه شده توسط

خاکی که هر گرم آن آلوده  (،1402)سعیدی نائینی 

گرهی باشد )شکل به پنج عدد تخم و الرو نماتد ریشه

زا (، خاك آلوده محسوب شده و می تواند خسارت9

 باشد.

 

 

نماتد ریشه  و کیسه تخمماده بالغ تخم، الرو،  -9شکل

 )اصلی( گرهی

به منظور ، هاي بیمارگركش ي قارچ ي زادمایه تهیه. 9

 و  تریکودرمتا هارزیتانوم  های قتارچ   دستیابی به جدایه

، بتا مراجعته بته    (0و 4های )شکل مایسز فالووستاالرو

های گیاهی مؤسسه  آزمایشگاه بخش تحقیقات بیماری

های مذکور را کته از  پزشکی کشور، قارچ تحقیقات گیاه

فرنگتی در متزارع واقتع در     ی گوجه خاك اطراف ریشه

 با کدهای ویژهمین جدا سازی گردیده و شهرستان ورا

 (.  5توان تهیه کرد )شکلاند، میگذاری شدهنشانه
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روی محیط ( A) تریکودرما هارزیانوم کلونی قارچ -4شکل 

 . )اصلی((Bو کنیدیوفور قارچ )  PDAکشت 

 

روی ( A)  تاالرومایسز فالووس کلونی قارچ -0شکل

 . )اصلی((Bو کنیدیوفور قارچ )   PDAمحیط کشت 

 
ترکیب نیمه آماده حاوی جدایه دو قارچ  -5شکل 

 آنتاگونیست

های مورد استتفاده   زادمایه آماده سازیبرای 

متدت    بته  مقداری سبوس برنجهای مربوطه،  از جدایه

 (C°45-41آب با دمای )ظروفی حاوی ساعت در  90

 پخشسپس بر روی کاغذهای صافی بزرگ ، خیسانده

گترم از ستبوس    911بعد  ی ه. در مرحلشودو خشک 

هتای   شسته شده در کیسته  گرم خاك پیت 51و  برنج

 1)فشتتار  1دستتتگاه ضتتدعفونی کننتتده در  حرارتتتی

 15متدت   بته لستیوس  س ی درجته  191دمایاتمسفر، 

   گردد. 9سترون دقیقه(

                                              
1 Autoclave 
2 Sterile 

ار بودن آن دلیل سرش علت انتخاب سبوس برنج، به    

های  از ترکیبات قندی و ضرورت آن برای فعالیت قارچ

بیمارگرکش است. از طرف دیگر چتون زادمایته بترای    

کتار گرفتته    ای با خاك ستبک بته   یک محصول گلخانه

ایه بتا بافتت ختاك    شود لذا برای تطبیق بستر زادم می

از بستتر ختاك    0بته   1نستبت   مورد استفاده، باید به

زادمایته هتر یتک از     ی تهیته  برای. استفاده شودپیت 

لیتر آب مقطر میلی 91محتوی  محلولی باید ها، جدایه

چهتتار دیستتک میستتلیومی بتته قطتتر یتتک  و  ستتترون

جدایته مربوطته    روزه 11محیط کشت  از متری سانتی

. بتترای رشتتد شتتودریختتته  حرارتتتیهتتای  در کیستته

 C°41با دمای  4دستگاه حرارتی ها در ، کیسهها جدایه

گرفته و پس از آن قراریک ماه و نیم تا دو ماه  مدت به

برای خشک شتدن   ها محتویات داخل هر یک از کیسه

پختش شتود تتا بته عنتوان      بر روی کاغتذهای صتافی   

 زادمایه مصرفی مورد استفاده قرار گیرند.

هااي  آغشته كردن خاک آلوده به نماتد باا قاارچ  . 4

 عزیتز و همکتاران  های بر اساس پژوهش، بیمارگركش

، افزودن زادمایه قتارچ بته ختاك، برمبنتای      0(1288)

اسپور در گرم ختاك تعیتین گردیتد و     9×  118تعداد 

گترم زادمایته    951به ازاء هر سه کیلو خاك به میزان 

شود. بنابراین، در صورت آلتوده بتودن بستتر    اضافه می

گرم قارچ  951کاشت به نماتد،  پس از افزودن میزان 

خاك کتامال  زیتر و رو    بایداك، به ازای هر سه کیلو خ

 شود و سپس اقدام به کاشت گردد.  

 هاي ترویجیتوصیه  

  نقتتش متتؤ ر ترکیتتب هتتر دو قتتارچ  . بتتا توجتته بتته1

تریکودرمتتتتتتتتتتتتتتتتا بیمتتتتتتتتتتتتتتتتارگرکش 

                                              
3  Incubator 
4  Aziz et al. 

B A 

A B 



 

00 

 

 

 

در افتتزایش رشتتد  تاالرومایستتز فتتالووسو هارزیتتانوم 

که  هاییکاربرد این دو قارچ در مورد بوتهرویشی گیاه 

-توصیه متی  ،هستندآلوده به پژمردگی ورتیسیلیومی 

 شود.

گرهتی استت )   آلوده به نماتتد ریشته   هایدر خاك. 9

زارع  کته عدد تخم و الرو در گرم خاك( 5وجود تعداد 

گیتری از ایتن دو عامتل    ناگزیر از کاشت استت، بهتره  

کنترل بیولوژیک پیش از کاشت، به ازای هر یک گترم  

استپور از هتر یتک از     9×  118خاك، افتزودن  تعتداد   

گرم از هر زادمایه به ازای هتر   951ها که معادل قارچ

گتردد، کته ضتمن    سه کیلو خاك استت، توصتیه متی   

کنترل آلودگی خاك به نماتد، ستایر عوامتل بیمتارگر    

توانند مهار کننتد. قابتل رکتر استت،     قارچی را نیز می

آماده، های توان به صورت بستههای مذکور را میقارچ

از بخش تحقیقات بیماریهای گیاهی موًسسه تحقیقات 

 گیاهپزشکی کشور تهیه نمود.
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