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 01-04، صفحات: 1011 بهار، 1، شماره چهارمای، جلد مجله ترویجی سبزیجات گلخانه

 

گرهی خیار ریشهنماتد  در کنترل (  SL 30%)نماکیک مایع ایمیسیافوس نماتدکش کاربرد

 ای گلخانه

 2و علیرضا احمدی 1*المیرا ابوترابی

. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور های گیاهی،پژوهش بخش تحقیقات بیماری مربی -1

 ، ایرانتهران

 ، ایراناهواز، استان خوزستان و آموزش کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات بخش تحقیقات گیاهپزشکی  ،پژوهش استادیار -2

 elabootorabi@gmail.comپست الکترونیکی نویسنده: *

  23/3/1011تاریخ پذیرش:                                                    1/3/1011تاریخ دریافت: 

 چکیده

در کنترل نماتد  1 %31قابل حل  به فرم مایعبا نام تجارتی نماکیک  نماتدکش ایمیسیافوس تاًثیر به منظور ارزیابی

لیتر در هکتار ردیف کاشت )پشته کاشت( گلخانه خیار آلوده  11و  4، 4/2 مقادیر فرم تجاری سم به  از 2گرهیریشه

با نام تجاری  نماتدکش فنامیفوس .همزمان با انتقال نشاء استفاده شد ،گرهیبا هدف مدیریت نماتد ریشه ،به نماتد

، یک هفته قبل از تیمار مقایسهعنوان هبسم،  از فرم تجاری هکتارگرم در کیلو 141به میزان( %11گرانول نماکور )

های  غلظتعنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که و یک تیمار بدون سم نیز به انتقال نشاء

صرف شده و جمعیت غلظت نماتدکش ماند و رابطه معکوس بین ر مثبت در کاهش جمیت نماتد داشتهتاثیآزمایشی، 

طور چشمگیری کاهش یافت. فرم تجاری که با افزایش غلظت سم، جمعیت نماتد بهبدین معنا  .گردیدنماتد ثبت 

جمعیت نماتد و  درصد 42و  54، به ترتیب موجب کاهش از پشته کاشتدر هکتار  سم لیتر 4/2و  11های غلظت

درصد کاهش داد. با توجه به اثرات مخرب  01ر، جمعیت نماتد را به میزان سم نماکو د.شنماتد تولید مثل  میزان

لیتر سم مایع از فرم تجاری در هکتار  4/2محیطی مصرف سموم شیمیایی، کمترین غلظت مصرفی به میزان زیست

-توصیه می گرهیجهت کنترل جمعیت نماتد ریشهپشته کاشت، که توانست میزان آلودگی را تا نصف کاهش دهد، 

 شود. 

 گرهی، نماکیک.خیار، کنترل، نماتد ریشهایمیسیافوس، خسارت،  کلیدی: گانواژ

                                              
1
 SL 30% 

2
 Meloidogyne javanica   
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 اول / شماره چهارم/ جلد 1011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 متن مقاله

 :بیان مساله

ترین محصوالت  به عنوان یکی از پر اهمیت خیار    

های ماتدن ای برخوردار است و از جایگاه ویژه ایگلخانه

در  این محصولهای مهم گیاهی ز انگلا  گرهیریشه

. روندای به شمار میگلخانهای و های مزرعهکشت

عنوان یک برای اولین بار خیار را به( 1544) 1برکلی

در کشور گرهی ریشهمیزبان مناسب برای نماتد 

 . انگلستان معرفی نمود

ای، قسمتی از های لولهکرم ینماتدها جزو دسته    

و با نفوذ  گذرانندمیخود را در خاک ی زندگی مرحله

بات موج  فت گیاهی و تغذیه از آن توسط نیشدر با

سازند. از نظر نوع تکثیر خود را فراهم می ورشد 

جی، داخلی و نیمه زندگی به سه دسته انگل خار

دارای چهار  گرهیریشهشوند. نماتد داخلی تقسیم می

است. نماتد پس از تقسیم سلولی داخل مرحله الروی 

زای نماتد ی خسارتتخم به الرو سن دو که مرحله

، 2ابراهیم و سامی) الف( 1شود )شکلاست تبدیل می

1750). 

ها در شرایط نماتد، تخم در خاک آلوده به این    

، تفریخ شده و با تبدیل شدن به دما و رطوبتمناسب 

گیاه های فرعی با نفوذ به داخل ریشه مالرو سن دو

به  ایب(، پس از ایجاد فضای تغذیه 1)شکل میزبان

ک خود را از دست داده و تحر، 0آسانام سلول غول

که سر به طرف داخل ریشه و طوریهشوند بمتورم می

و زندگی انگلی  شدهدم به طرف خارج ریشه ساکن 

 1هایی روی سطح ریشه )شکلبا ایجاد گره خود را

ه را نماتدهای نر پس از بلوغ، ریش .کنندپ(، آغاز می

                                              
1
 Berkely 

2
 Ibrahim and Sami 

شوند و به دلیل ترک کرده و به خاک منتقل می

شی در امر تولید مثل بودن نماتد ماده، نق 3بکرزا

در 0 تینیهای ایجاد شده، درون کیسه ژال. تخمندارند

 شوندت( نگهداری می 1)شکل انتهای بدن نماتد ماده

 . (1750ابراهیم و سامی، )

 

 

)الف(، نفوذ الرو به داخل ریشه  الرو سن دوم -1شکل

ایجاد گره روی ریشه )پ(، کیسه ژالتینی در انتهای  )ب(،

 ماده مملو از تخم و الرو )ت(، )شکل اصلی(بدن نماتد 

     

-، مجدداٌ به ریشهبه خاک و تفریخها با انتقال تخم    

مثلی خود تولید یچرخه میزبان نفوذ کرده وی گیاه 

 4مین و گورتزبر اساس تحقیق گیرند. را از سر می

گرهی طول دوره یک نسل کامل نماتد ریشه، (1757)

الی  24 ،سلسیوس درجه 22-25ر شرایط دمایی د

 شود. روز تخمین زده می 25

 معرفی یافته

با نام تجاری ( SL 30%)نماتدکش ایمیسیافوس     

در  2سیستمیک و هااز گروه اورگانوفسفات نماکیک

میالدی در کشور ژاپن بر  2111ریشه بوده و در سال 

                                              
3
 Parthenogenesis   

4
 Egg mass 

5
 Main and Gurtz  

6
 Systemic 

 ب الف

 ت پ
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 )نماکیک  ایمیسیافوس مایع ابوترابی و احمدی، کاربرد نماتدکش

 

 

 

 

جمله خیار، هندوانه، پنبه، زروی محصوالت مختلفی ا

علیه و چند محصول دیگر  شیرین، بامیهزمینی سیب

نماتد و  یگرهریشه، نماتد 1ریشهزخم نماتدهای

این  ت.به ثبت رسیده اس 2زمینیبسی یسیست

 میالدی در کشور کره 2111نماتدکش در سال 

 در کشور امارات متحده 2113و در سال  جنوبی 

 این3 . متوسط دز کشندهعربی به ثبت رسیده است

گرم در هر میلی 2111بیشتر از گرانوله به فرم ماده 

گزارش گردیده است )اطالعات در موش کیلوگرم 

   .(سازنده شده توسط شرکتارائه

آلوده به نماتد  ،های خیارکه اکثر گلخانهاز آنجائی    

یی سم اباشند، در این تحقیق کارگرهی میریشه

 هایغلظتدر به فرم مایع ( SL 30%)ایمیسیافوس 

 متفاوت در راستای مدیریت این نماتد مورد بررسی

و نتایج نشان داد که حتی کمترین غلظت قرار گرفت 

لیتر از فرم تجاری سم در هکتار از  4/2سم یعنی 

های کاشت توانست میزان آلودگی خاک به ردیف

 نماتد را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

 دستورالعمل

به منظور کاربرد سم نماکیک مایع در گلخانه،     

 انجام اقدامات ذیل ضروری است: 

 گرهی ارزیابی آلودگی گلخانه به نماتد ریشه-4

از آلودگی بستر کشت به  بایدپیش از کاربرد سم،     

گرهی اطمینان حاصل شود. برای این نماتد ریشه

های کشت شده در منظور، با خارج نمودن بوته

وضعیت ها، ها در سطح ریشهو مشاهده گرهگلخانه 

 (.2)شکل  شودمشخص میگلخانه به نماتد  آلودگی

                                              
1
  Pratylenchus sp. 

2
  Globodera sp.  

3
  LD50   

 
، )شکل  گرهییشهبه نماتد ر یارخ یشهر یآلودگ -2شکل

 (یاصل

از نظر بستر در صورت عدم وجود بوته گیاه، خاک     

آلودگی به نماتد، مورد ارزیابی قرار گیرد. به این 

تصادفی از مناطق مختلف گلخانه از ترتیب که به طور 

برداری انجام متری خاک نمونهسانتی 31عمق صفر تا 

-نمونه، خاک نمونه 21آوری تعداد شود. پس از جمع

شود و ها با هم مخلوط و یک زیر نمونه جداسازی 

های جهت تعیین آلودگی، نمونه خاک به کلینیک

بی و ابوتراگردد. بنا به گزارش گیاهپزشکی منتقل 

عدد  4تا  3در صورت وجود تعداد ( 2111) سعیدی

نماتد در حجم یک گرم خاک، گلخانه آلوده محسوب 

 شود.  می

 در گلخانهمایع کاربرد سم ایمیسیافوس -4

در صورت آلوده بودن خاک گلخانه به نماتد، جهت     

بندی و پشته ورزیخاکعملیات ابتدا پاشی، سم

 (. 3شود )شکل های کاشت انجام ردیف

 

  پاشیسم سازی بستر کاشت پیش ازآماده -3شکل
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 اول / شماره چهارم/ جلد 1011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

پاشی گلخانه همزمان با انتقال نشاء جهت سم    

 4/2، میزان سطح پشته کشت خیار، به ازای هر هکتار

لیتر از فرم تجاری سم با آب آبیاری تحت فشار 

صورت موجود در مخازن، مخلوط  و سپس آبیاری به

ها صورت گیرد تا خاک پشتهای در سطح قطره

رطوبت خود را از دست ندهد و سم قادر به نفوذ 

درون خاک باشد. سپس اقدام به انتقال نشاء خیار با 

متر فاصله سانتی 04تعیین فواصل مناسب کاشت )

 (.0گردد )شکل ها از یکدیگر(، نشاء

 

های کاشت خیار در گلخانهردیف -0شکل  

 

 ایمیسیافوس در کنترل نماتدارزیابی تاثیر سم  -3

برای حصول اطمینان از پاشی، سه ماه پس از سم    

با تاًثیر سم در کاهش میزان آلودگی خاک به نماتد، 

ها از نظر وجود گره ها از خاک، ریشهخروج بوته

د. همچنین، از پای چند بوته به طور نبررسی شو

متر سطح خاک، سانتی 31تصادفی، از عمق صفر تا 

ها جهت تاًیید برداری خاک انجام شود و نمونهنهنمو

عدم وجود آلودگی و یا تعیین میزان آلودگی به 

 های گیاهپزشکی ارسال گردد. کلینیک

 ترویجی هایتوصیه

بهترین کارایی  بر اساس نتایج این تحقیق

، کاربرد آن همزمان با انتقال ترکیب ایمیسیافوس

آلودگی خاک  نشاء به بستر کاشت است لذا در صورت

پاشی به میزان توصیه شده در بستر به نماتد، سم

استفاده از سموم  که از آنجاکاشت صورت گیرد. 

شیمیایی جهت کنترل آلودگی، از نظر پایداری در 

و اثرات زیست محیطی نامطلوب ناشی از آن خاک 

از سمومی باید ترجیحاً لذا  ،باید مورد توجه قرار گیرند

ر باقیمانده در محصول نداشته استفاده شود که اث

خوری محصوالتی از ویژگی تازهبا توجه به  باشند.

میزان ست که ا جمله خیار، اشاره به این نکته ضروری

 تواند به مدتماتدکش مصرفی میاز ن قابل توجهی

تدریج جذب گیاه زیادی در خاک ماندگار باشد و به

نماتدکش نظر به خاصیت سیستمیک . شود

 باید مصرف آن با( SL 30%) نماکیک یافوسایمیس

 4/2غلظت  همچنین از آنجا که. انجام شوداحتیاط 

این نماتدکش تاًثیر مطلوبی در کاهش لیتر در هکتار 

های کاشت گرهی در خاک ردیفجمعیت نماتد ریشه

های کاشت( نشان داد، نظر از فواصل بین ردیف)صرف

 به عنوان یککاربرد کمترین غلظت سم نماکیک 

جهت کنترل آلودگی خاک به موًثر و ایمن گزینه 

 شود.توصیه می گرهینماتد ریشه
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 )نماکیک  ایمیسیافوس مایع ابوترابی و احمدی، کاربرد نماتدکش
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