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 :چکیده
های از مهمترین عوامل بیمارگر در مزارع و گلخانه Meloidogyne javanica به ویژه گونه (root-knot nematodes) گرهیریشه هاینماتد
استفاده از سموم مؤثر با کمترین آسیب به محیط زیست می تواند راهکار مناسبی برای رفع مشکالت ناشی  د.نشویران محسوب میفرنگی اگوجه

، (Formaldehyde 40% W/V) فرمالینسه ترکیب شیمیایی آفت کش به اسامی اثر مقایسه در این آزمایش از کنترل شیمیایی نماتدها باشد. 
فرنگی ارقام در ریزوسفر گوجه M. javanicaریشه گرهی فعالیت نماتد  رویو ازن )گاز در آب(  (Rugby 100 ME: Micro-emulsion)راگبی 

نمونه برداری از مزارع گوجه فرنگی رقم محلی در جنوب تهران در  قرار گرفت. مدنظرریوگراند، سوپرچیف، ناهید و فالت در شرایط گلخانه 
ای هگرم خاک بستر گیاهچههر در  عددبه میزان ده ه تلقیح نماتد شامل سوسپانسیون الرو سن دوم بوده که انجام گرفت. مای 1333شهریور ماه 
، (ناهید، فالت، سوپرچیف و ریوگراند) شد. آزمایش بر پایه طرح کامال تصادفی با چهار رقم گوجه فرنگیانجام فرنگی مایه زنی گوجهشش برگی 

لیتر بر لیتر در مورد راگبی و فرمالین میلی 3و  5/2، 2، 5/1، 1، 5/0)صفر، غلظت  هفت سطح از ( باو ازن فرمالین، راگبی)سه ترکیب شیمیایی 
اعمال ترکیبات شیمیایی در محیط خاک سه روز پس از  .در چهار تکرار انجام گرفتمیکرولیتر بر لیتر در مورد ازن(  6و  5، 4، 3، 2، 1و صفر، 

وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه و طول ساقه و صفات مربوط شامل  زنی، برخی صفات رشدی گیاهماه پس از مایه. دو شدزنی نماتد انجام مایه
گیری شد. نتایج نشان داد که میزان گالزایی، توده تخم و فاکتور تولیدمثل نماتد در فاکتور تولیدمثل( اندازه و به نماتد )تعداد گال، توده تخم

ها نشان داد فرمالین، راگبی و ازن به کاهش یافت. مقایسه داده (P≤0.05) داریشیمیایی در مقایسه با شاهد بطور معنیتیمارهای دارای ترکیب 
 اند. ترتیب بیشترین اثر را در کاهش فعالیت نماتد داشته
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Abstract 

Root-knot nematodes, especially Meloidogyne javanica, are of the most important pathogen in field and greenhouse 

tomatoes in Iran. Use effective pesticides with the least damage to the environment can be a good solution for the 

problems caused by chemical control nematodes. In this experiment was considered comparison of the effect of three 

pesticides; Formalin (40% W/V), Rugby (100 ME: Micro-emulsion) and ozone (water gas solution) on the activity of 

root-knot nematode M. javanica in rhizosphere of tomato cultivars; Riogrand, Superchief, Nahid and Falat; in 

greenhouse condition. Sampling was conducted the local variety of tomato farms in southern Tehran in September 

2014. Nematodes propagation was performed on the seedlings tomato, cultivar Super Chief and sandy loam subestrate, 

in greenhouse. Nematode inoculum was second-instar larvae suspension, which was applied to the ten larvae per gram 

of soil at six-tomato seedlings. An experiment based on Completely Randomized Design in four replications was 

performed with four cultivars of tomatoes (Nahid, Falat, Superchief and Riogrand), and three pesticides (Formalin, 

Rugby and ozone) with seven concentrations (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 and 3 ml/l of Rugby and Formalin; and 0, 1, 2, 3, 4, 

5 and 6 µl/l of ozone). Applying chemical compounds in the soil environment were conducted three days after 

inoculation. Two months after inoculation, were measured plant growth properties (shoot fresh weight, root fresh 

weight and stem length) and activity of nematode (gall, egg mass, reproduction factor). The results showed that galling, 

egg mass, reproduction factor of the nematode were decreased in treatments with chemical compositions compared to 

the control (P≤0.05). Formalin, Rugby and ozone were more effective in reducing of the nematode activity, 

respectively.  
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 مقدمه
نی فرنگی غد. میوه گوجهگیریکی از مهمترین محصوالت کشاورزی است. این محصول به صورت خام و فرآوری شده مورد مصرف قرار میفرنگی گوجه

اسیدهای مفید، قندها و امالح معدنی است که نقش مهمی در سالمت ، (carotene)، کاروتن ، انواع ویتامین(lycopene)از ترکیباتی نظیر لیکوپن 
  .[2] کنندانسان ایفا می

 root-knot)ریشه گرهی نماتدهای ای برخوردارند. کنند، نماتدهای انگل ریشه از اهمیت ویژهرا تهدید می فرنگیگوجهکه گیاه از میان بیمارگرهایی 

nematodes) از جنس Meloidogyne خانواده  وMeloidogynidae .به عنوان مهمترین نماتدهای انگل گیاهی، دارای انتشار جهانی می باشند ،
شود. میزان خسارت ناشی از های هرز را شامل میاز گیاهان زراعی، باغی، زینتی، سبزی، صیفی و علف محدوده وسیعیدامنه میزبانی این نماتدها 

با این حال در بعضی مناطق به ویژه مزارع کوچك موجود در کشورهای  .دنیا در حدود پنج درصد تخمین زده شده است حمله این نماتدها در سراسر
نیمه با شرایط آب و هوایی  M. javanica هبه خصوص گون گرهی ریشه هاینماتد .[1] از میزان ذکر شده است بیشدر حال توسعه میزان خسارت 

ترل رعایت اصول اولیه کن به علت عدماند شده منظور فرنگیای و گلخانه ای گوجهمزرعه کشت برایغلب مناطقی که ایران مطابقت دارد و اگرمسیری 
  .[6] باشندنسبت به این نماتد میدارای آلودگی نسبتاً چشمگیری  نماتدها،

برای موجودات غیرهدف از درجه سمیت زیادی ها . بسیاری از نماتدکشاستهای متداول جهت کنترل نماتدها تیمار شیمیایی خاک یکی از روش
مانند ازن و با قابلیت اکسیداتی برخی از محققین معتقدند ترکیباتیدر مورد آنها به اثبات رسیده است. و اثرات نامطلوب زیست محیطی  برخوردار بوده

  .[7] مؤثر باشند د در کاهش جمعیت نماتدهای موجود در خاکنتوانمی که توانایی ضدعفونی محیط را دارند
به منظور دستیابی به  و M. javanicaبه نماتد ها گی در مزارع و گلخانهآلودوجود در ایران و  فرنگیگوجهکشت  و اهمیت با توجه به گسترش

 گالزایی، تعداد توده تخم و فاکتور تولیدمثلدر  ازن، فرمالین و راگبیمقایسه میزان اثر ، ترکیبات شیمیایی مؤثر با حداقل عوارض زیست محیطی
، (Riogrand)های ارقام گوجه فرنگی ریوگراند گیاهچهبر فاکتورهای رویشی این ترکیبات شیمیایی ررسی اثر و همچنین ب M. javanica نماتد

 از اهداف این تحقیق بوده است.، فالت و ناهید؛ (Superchief)سوپرچیف 
 مواد و روشها

 Meloidogyne javanicaنماتد لقیح تهیه مایه ت

های آلوده برداری از مزارع گوجه فرنگی واقع در جنوب شهر تهران انجام پذیرفت. ریشهنمونه 1333در مهر ماه  M. javanicaجهت جداسازی نماتد 
شگاه آزمایاف )به وزن تقریبی یك کیلوگرم( به همراه مقداری از خاک اطرگرهی پس از مشاهده و بررسی، از بوته جدا شده و به های نماتد ریشهبه گره

با استفاده از  [3] هوسی و بارکرروش  M. javanicaسازی و تهیه اینوکلوم نماتد خالص برایشناسی گیاهی دانشگاه شاهد منتقل گردید. بیماری
از یك گره توده تخم و ماده بالغ جدا شد. کوتیکول انتهای بدن ماده بکار گرفته شد. به این ترتیب که ابتدا  (single egg mass)توده تخم منفرد 

 [8]فولوژیکی شبکه کوتیکولی انتهای بدن ماده و با استفاده از منابع معتبر ربا توجه به خصوصیات موجهت شناسایی نماتد مورد استفاده قرار گرفت. 
هت ، جکه از قبل آماده شده بودند سوپرچیففرنگی رقم نشاهای گوجه بستر به توده تخم مربوط به نماتد تشخیص داده شد. M. javanicaگونه 

پس از این مدت ریشه  نگهداری شد. (و نور طبیعی سلسیوسدرجه  22-25 )دمای گلخانه نشاها به مدت سه ماه در شرایطاضافه شد. تکثیر نماتد 
تر قطعات ریشه با مقداری آب )کممایه تلقیح( نماتد مورد استفاده قرار گرفت. های دارای گره آلوده به نماتد برای تهیه سوسپانسیون الرو سن دوم )

های خرد شده برقی آزمایشگاهی به مدت پنج دقیقه با دور متوسط خرد شدند. ریشه (blender)از نصف حجم مخزن دستگاه( در دستگاه خردکن 
مشاهده گردید. پس از اطمینان  64مش در زیر بینوکلر با بزرگنمایی  400لك مش عبور داده شدند. محتویات ا 400و  45، 10های به ترتیب از الك

ساعت قرار داده شد. پس از این،  42-24درجه سلسیوس به مدت  25-22های حاوی تخم نماتد در انکوباتور تاریك با دمای پتری، هااز وجود تخم
لقیح بکار میزان مایه تاستریل نموده و تعداد الروها شمارش گردید. یك دقیقه محلول هیپوکلریت سدیم یك درصد به مدت سوسپانسیون نماتد را با 

در پنج میلی لیتر الرو سن دوم در هر گرم خاک بستر(  10عدد الرو سن دوم ) 10000رفته از نماتد برای هر گلدان )تکرار( از تیمارهای دارای نماتد 
 .[4] پنج میلی لیتر آب مقطر استریل دریافت کردندآب مقطر در نظر گرفته شد. تیمارهای فاقد نماتد فقط 

 ایآزمون گلخانه
 ستریلادر خاک لومی شنی پرورش یافته ، سوپرچیف و ریوگراند، فالت، ناهیدارقام فرنگی گوجه گیاهچه های شش برگی شاملمورد آزمایش  گیاهان

 Formaldehyde) فرمالین. ترکیبات نماتدکش شامل خاک لومی شنی تعیین گردید یك کیلوگرم گیاهچهمیزان بستر منظور شده برای هر . اندبوده

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Meloidogynidae&action=edit&redlink=1
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40% W/V) راگبی  و(Rugby 100 ME: Micro-emulsion)  ساز از دستگاه ازن)محلول در آب( و برای تهیه و اعمال ازن  شدتهیه(ozone 

generator)  مدلSH5P  شدشگاه شریف( جهت انجام آزمایش اصلی استفاده توسعه فناوری شمیم شریف )وابسته به دانساخت شرکت. 
. عوامل آزمایش عبارت گرفتانجام و نور طبیعی درجه سلسیوس  25در شرایط گلخانه به دمای تکرار  چهارطرح کامال تصادفی در بر اساس آزمایش 

)فرمالین، راگبی و ازن(، غلظت بکار رفته در  سطح سه(، ترکیب شیمیایی در ناهید، فالت، سوپرچیف و ریوگراندفرنگی در چهار سطح )از رقم گوجه
میکرولیتر  6و  5، 4، 3، 2، 1صفر، های غلظتلیتر بر لیتر در مورد راگبی و فرمالین و میلی 3و  5/2، 2، 5/1، 1، 5/0صفر، های غلظت)هفت سطح 

 .[5] بوده است( (رو سن دو در هر گرم خاک بسترالعدد  10بدون نماتد و دارای نماتد )سطح ) دوو نماتد در  (بر لیتر در مورد ازن
ای هزنی، سموم مورد نظر با غلظتها بطور یکنواخت اضافه شد. سه روز پس از مایهمتری خاک بستر گیاهچهمایه تلقیح نماتد در عمق سه سانتی

و  سلسیوسدرجه  22-25 به دمای گلخانه در شرایطها به مدت دو ماه لیتر به سطح خاک هر گلدان اضافه شد. گلدانذکر شده به حجم پنج میلی
 ها از خاک خارج و میزان فعالیت نماتد در هر تکرار اندازه گیری شد.پس از این مدت بوته .نگهداری شدندنور طبیعی 

سانتیمتری تقسیم  4-3به قطعات ها ها، برای تعیین تعداد توده تخم، ریشهبعد از شمارش گال، جهت بررسی و ارزیابی میزان فعالیت نماتد مورد نظر
 .[4] بری شدگرم در یك لیتر آب( رنگامیزی و سپس با الکتوفنل رنگ 15/0های تخم با محلول فلوکسین ب )شده و جهت سهولت شمارش، توده

 RFکه در آن  گرفتانجام  RF = Pf/Pi( طبق فرمول 1333بر اساس روش ارائه شده توسط والترز و همکاران )نماتد محاسبه فاکتور تولیدمثل 
و برای رسم  SASبرای آنالیز آماری از نرم افزار  .[10] بوده استالرو سن دو(  2000جمعیت اولیه نماتد ) Piجمعیت نهایی و  Pfفاکتور تولید مثل ، 

  استفاده شد. Excelنمودارها از نرم افزار 
 نتایج و بحث

نظر تعداد گال، توده تخم و میزان فاکتور تولیدمثل در تیمارهای دارای ترکیب شیمیایی )سم( در  از M. javanicaمیزان فعالیت نماتد ریشه گرهی 
داری یافته است. با افزایش غلظت سموم میزان کاهش فعالیت نماتد بیشتر شده است. کمترین میزان گالزایی در مورد مقایسه با شاهد کاهش معنی

لیتر بر لیتر بوده است. میلی 5/2لیتر، در مورد ازن غلظت پنج میکرولیتر بر لیتر و در مورد راگبی غلظت لیتر در فرمالین مربوط به غلظت دو میلی
ولیدمثل تبیشترین گالزایی نماتد در تیمار شاهد به ترتیب در ارقام فالت، سوپرچیف، ریوگراند و ناهید بدست آمده است. تعداد توده تخم و فاکتور 

 (.1اگبی از شرایط تعداد گال تبعیت می کند )شکل در مورد فرمالین، ازن و ر
با نتایج در خصوص کنترل نماتدهای انگل گیاهان و بطور کل اثر ازن بر جمعیت نماتدهای موجود در خاک، حاضر نتایج بدست آمده در تحقیق 
 .Mهای ایجاد شده توسط نماتد انگین تعداد گالنتایج نشان داد که تیمار خاک با محلول ازن موجب کاهش می. [7,9] تحقیقات مشابه مطابقت دارد

javanica های کم )یك و دو میکرولیتر در لیتر( نیز موجب فرنگی ارقام فالت، ناهید، ریوگراند و سوپرچیف شده است. ازن در غلظتروی ریشه گوجه
پنج میکرولیتر در لیتر( میزان گالزایی نماتد به صفر های بیشتر )چهار و که در غلظتدر مقایسه با شاهد شده است بطوریکاهش گالزایی نماتد 

و مشابه  نرسیده است. در مقام مقایسه میزان اثر ازن بر گالزایی نماتد نسبت به دو ترکیب شیمیایی دیگر )فرمالین و راگبی( نسبتا کمتر از فرمالی
 (.     1فته از غلظت چهارم توقف گالزایی مشاهده شده است )شکل ای که در مورد این ترکیبات در میان هفت غلظت بکاررراگبی بوده است به گونه

ای ههای خاک در بستههای آلوده به نماتد مورد استفاده قرار گرفت. در این آزمون نمونهطی تحقیقی ازن بعنوان یك نماتدکش جایگزین در خاک
درصد  100گرم ازن محلول در آب جهت از بین بردن میلی 300داد که . نتایج نشان گرفتندهای پالستیکی در معرض ازن قرار گرمی درون کیسه 20

 (free-living nematodes)جمعیت نماتد موجود در خاک کافی است. در این آزمون جمعیت غالب نماتد موجود در خاک از گروه نماتدهای آزادزی 
 .[7] اندبوده

 هایلظتغآزمایش ما نشان داد که ازن در نام برد. ازن به عنوان یك ترکیب شیمیایی نماتدکش از توان میدر این تحقیق بر اساس نتایج بدست آمده 
  .(1)شکل  عمل نماید M. javanicaتواند به عنوان یك نماتدکش مناسب در محیط خاک علیه جمعیت می میکرولیتر بر لیتر 6و  5، 4، 3

بل تأمل ازن به عنوان یك ترکیب شیمیایی نماتدکش می باشد. با این حال صفت کشندگی عدم برجای ماندن بقایای سمی در محیط عمل از مزایای قا
ش ازن در مورد تمام ارگانیسم های موجود در محیط خاک وجود دارد که این ویژگی موجب می شود که ازن را نیز همانند دیگر ترکیبات همه چیزک

 نامطلوب برای میکروارگانیسم های مفید خاک قرار دهیم.  مانند فرمالین و متیل بروماید در ردیف ترکیبات شیمیایی
با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق کنترل نماتدهای انگل گیاهان از طریق تیمار خاک قبل از کشت گیاه با ازن برای سطوح در مجموع 

های بسته بسیار ضروری ر مورد این ترکیب به ویژه در محیط. با این وجود رعایت اصول ایمنی دباشدقابل پیشنهاد میها محدود از جمله گلخانه
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خاک و حاللیت عناصر غذایی موجود در  pHخاک، میزان اثر ازن در تغییر مفید های در آزمایشات تکمیلی اثر ازن بر جمعیت میکروارگانیسم است.
 باشند.خاک و اثر دما بر عملکرد ازن قابل بررسی می

 

 
-در بستر گیاهان گوجه Meloidogyne javanicaگرهی های مختلف سموم )فرمالین، ازن و راگبی( بر گالزایی )تعداد گال در هر ریشه( نماتد ریشهمقایسه اثر غلظت . 1شکل 

 فرنگی ارقام فالت، ناهید، ریوگراند و سوپرچیف
 دارند. (P≤0.01)دار اعداد فاقد حروف مشترک اختالف معنی

لیتر در لیتر و در مورد ازن به ترتیب شامل میلی 3و  5/2، 2، 5/1، 1، 5/0( در مورد فرمالین و راگبی به ترتیب شامل صفر، VIو  I ،II ،III ،IV ،Vر رفته )صفر، های بکاغلظت
 باشد.میکرولیتر در لیتر می 6و  5، 4، 3، 2، 1صفر، 

 گیری نتیجه
فرنگی های گوجهدر ریزوسفر گیاهچه M. javanicaگرهی ازن موجب کاهش فعالیت نماتد ریشهاستفاده از ترکیبات شیمیایی راگبی، فرمالین و 

لیتر بر لیتر و فرمالین در غلظت دو میلی 5/2ارقام فالت، ناهید، سوپرچیف و ریوگراند شد. ازن در غلظت پنج میکرولیتر بر لیتر، راگبی در غلظت 
 اند. گالزایی، تعداد توده تخم و فاکتور تولیدمثل نماتد داشته لیتر بر لیتر بیشترین اثر را در کاهشمیلی
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