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 چکیده

شه گرهی   شد. در این آزمایش اثر     Meloidogyne javanicaنماتد ری شه گیاهان مختلف از جمله خیار می با از مهمترین بیمارگرهای ری
بر میزان گره ها و توده تخم نماتد بر ریشهههه       Trichoderma virideقارچ   و  Pseudomonas fluorescens CHA0کنترلی باکتری  

، از بوته های خیار آلوده در گلخانه های منطقه ورامین انجام M. javanicaگیاهچه های خیار مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری نماتد  
گوجه فرنگی رقم محلی تکثیر گردید. در این آزمایش گیاهچه های شههش گرفت و بعد از شههناسههایی گونه، نماتد مورد نور روی نشهها های 

صادفی در چهار تیمار و           ساس طرح کامالً ت شدند. آزمایش بر ا ستریل کشت  شنی ا برگی خیار رقم میرسلطان در یک کیلوگرم خاک لومی 
عدد الرو سههن دوم در گرم 11ه تلقیح نماتد پنج تکرار به صههورش شههاهد، قارچ، باکتری، نماتدکش و قارچتباکتری طرادی شههد. میزان مای 

سهههلور در میلی لیتر و در مورد نماتدکش گراگ یو دو گرم در    1×811زادمایه در میلی لیتر، در مورد باکتری     1×611خاک، در مورد قارچ   
شرایط نور ط یعی و دمای     شد. گلدان ها در  شد. نت     22-22کیلوگرم خاک در نور گرفته  سیوس نگهداری  سل شان داد قارچ و  درجه  ایج ن

و فعالیت نماتد گتعداد گره و توده تخمو گردید. بیشهههترین اثر کنترلی به ترتیب در تیمارهای            p ≥12/1باکتری موجب کاهش معنی دار گ   
 نماتدکش، قارچتباکتری، قارچ و باکتری بدست آمد. 

 
 بیوکنترر، نماتد، قارچ، باکتری کلمات کلیدی:
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 مقدمه. 1
نه   لد گره ریشههههه        Meloidogyne javanica (Treub) Chitwoodگو های مو تد ما  root-knot)یکی از مهمترین ن

nematodes) ر های بیمارگها و باکتریمیزبانی و پراکندگی وسههیو و اثراش متقابل با قارچ باشههد که به علت وسههعت دامنه می
 .(Sasser, 1979)گیاهی، دارای اهمیت اقتصادی فراوان است 

هایی نویر  مطالعاش متعددی در زمینه کنترر شهههیمیایی و بیولو یک نماتدهای انگل گیاهان انجام گرفته اسهههت. قارچ                   
Trichoderma viride ،Trichoderma harzianum ،Verticillium chladosporium ،Gliocladium catenulatum   و

Paecilomyces lilacinus گرهی گونه  به عنوان عوامل بیوکنترر نماتد ریشههههMeloidogyne arenaria اند  معرفی شهههده
(Liu et al., 2009; Dababat et al., 2007). های باکتریایی از جمله در برخی مطالعاش نیز گونهPasteuria penetrans  به

 ,.Tian et al)اند معرفی شهههده  Meloidogyne incognitaها و الروهای نماتد عنوان عوامل مؤثر در کنترر بیولو یک تخم

2007).  
شه گرهی،     صادی نماتد ری سط برخی    M. javanicaبا توجه به اهمیت اقت در ایران و جهان، کنترر بیولو یک این نماتد تو

در ریزوسهه ر خیار در این تحقیم مورد توجه  P. fluorescens CHA0 و باکتری    T. virideعوامل بیوکنترر از جمله قارچ 
 قرار گرفت.

 
 ها روشمواد و . 2
  M. javanicaجداسازی و تکثیر نماتد . 2-1

از گلخانه های اطراف ورامین انجام گرفت. جهت خیار از ریشههه بوته های  M. javanicaبرداری جهت جداسههازی نماتد نمونه
برای   .(Siddiqi, 2000)شناسایی نماتد از مشخصاش مورفومتریک و مشخصاش ش که کوتیکولی انتهای بدن ماده است اده شد          

فرنگی ارقام محلی انجام شد.   های گوجهروی گیاهچه (Single egg mass) سازی و تکثیر نماتد از روش توده تخم من رد خالص
سی و بارکر گ       ست اده از روش هو سن دوم با ا ستخراج تخم و تهیه الرو   .(Hussey and Barker, 1973)و انجام گرفت 1721ا

عدد الرو سهههن دوم به ازای هر گرم خاک بسهههتر گیاه بوده اسهههت. پ  از  11ایش گلخانه ای میزان مایه تلقیح نماتد برای آزم
شمارش آنها، مایه تلقیح آماده            سدیم به مدش یک دقیقه و  صد هیپوکلریت  سن دوم با محلور یک در سترون کردن الروهای 

 هچه ریخته شد. است اده شد. این مایه تلقیح به طور یکنواخت در عمم یک سانتیمتری بستر هر گیا
 مایه تلقیح عوامل بیوکنترل. 2-2

از کلکسهههیون آزمایشهههگاه بیماری شهههناسهههی گیاهی گروه    P. fluorescens CHA0و باکتری  T. virideایزوله های قارچ 
قارچ، از کلنی رشد یافته قارچ روی محیط   (Propagule)برای تهیه سوسپانسیون زادمایه    گیاهپزشکی دانشگاه شاهد تهیه شد.     

PDA             شمار سالید گل ور  ست اده از ا سیون زادمایه قارچ با ا سپان سو شد. غلوت  ست اده   1×11 6روی  (haemocytometer)ا
 جهت تهیه سوسپانسیون مایه تلقیح باکتری مورد نور از روش ولر    .(Sivan et al., 1984)لیتر تنویم شد  زادمایه در هر میلی

شت     1781و کوک گ شد. برای این کار یک لوپ کامل از ک ست اده  های داوی به فالسک  NAساعته باکتری روی محیط   88و ا
درجه   22دور در دقیقهو در دمای    121سهههاعت روی شهههیکر گ  88منتقل شهههده و به مدش     NAمیلی لیتر محیط مایو   111

سیون باکتری به مدش           سپان سو سیوس قرار گرفت.  شده و     g 6111 دقیقه در 11سل مرت ه با محلور نمک  1-2سانتری یو  
و برای برطرف شدن باقیمانده محیط غذایی شستشو شد. سپ  سلور های باکتریایی با است اده        NaClمور  18/1فیزیولو یک گ

سیونی به غلوت            سپان سو شده و  سازی  سانتری یو  مجدد از این محلور جدا شت رقت از طریم  1×811از  صی از    ک شخ های م
 .(Weller and Cook, 1983)تهیه شد  سوسپانسیون

 آزمون گلخانه ای. 2-3
های شش برگی خیار رقم تیمارها جهت بررسی اثر آنتاگونیستی قارچ و باکتری مورد نور روی نماتد در ریزوس ر گیاهچه

میرسلطان طرادی شد. میزان بستر مورد است اده در هر گلدان یک کیلوگرم خاک لومی شنی اتوکالو شده بود. آزمایش به صورش 
فاکتوریل با سه تکرار و با طرح پایه کامال تصادفی در شرایط گلخانه انجام شد. تیمارها شامل شاهد گدارای نماتدو، قارچ گدارای 

و قارچو، باکتری گدارای نماتد و باکتریو، قارچتباکتری گدارای نماتد، قارچ و باکتریو، نماتدکش گدارای نماتد و نماتدکشو  نماتد
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بوده است. نماتدکش مورد نور راگ ی گفرموالسیون امولسیونو به میزان دو گرم در هر کیلوگرم خاک بوده است. ابتدا عوامل 
ر تکرار اضافه شد و روز بعد اضافه کردن سوسپانسیون نماتد به خاک انجام گرفت. گلدان ها بیوکنترر و یا نماتدکش به خاک ه

زنی نماتد متوقف شد. درجه سلسیوسو نگهداری شد. آزمایش دو ماه بعد از مایه 22-22در شرایط گلخانه گنور ط یعی و دمای 
 و توده تخم در هر ریشه شمارش گردید. تعداد گره

 M. javanicaلیت نماتد . ارزیابی فعا2-4
های هر بوته با آب معمولی شستشو داده شده و با قرار دادن جهت بررسی و ارزیابی میزان فعالیت نماتد مورد نور ابتدا ریشه

-1 ها به قطعاشکن آب اضافی آنها گرفته شد. بعد از شمارش گار ها، برای تعیین تعداد توده تخم، ریشهریشه روی کاغذ خشک
گرم در یک لیتر  12/1گ (Floxin B) های تخم با محلور فلوکسین بتری تقسیم شده و جهت سهولت شمارش، تودهسانتیم 8

و برای  SASبرای آنالیز آماری از نرم افزار  .(Hussey and Janssen, 2002)بری شد آمیزی و سپ  با الکتوفنل رنگآبو رنگ
 شد.است اده خواهد  excelرسم نمودارها از نرم افزار 

 
 نتایج و بحث. 3

و فعالیت نماتد  p ≥12/1نتایج نشههان داد عوامل قارچی و باکتریایی بکار رفته در ریزوسهه ر خیار موجب کاهش معنی دار گ 
شترین اثر کنترلی به ترتیب در تیمارهای نماتدکش، قارچتباکتری، قارچ        ست. بی شده ا شه گیاه  گتعداد گره و توده تخمو روی ری

 و.  1و باکتری بدست آمد. میزان بازدارندگی تیمار تل یقی قارچ و باکتری بر فعالیت نماتد کمتر از اثر نماتدکش بوده است گشکل 
اند که مهمترین آنها  ها و عوامل بیوکنترر نماتدها معرفی شهههده   امل قارچی و باکتریایی به عنوان آنتاگونیسهههت      برخی از عو

اغلب تحقیقاش انجام  .(Meyer and Roberts, 2002)باشههند می Pseudomonasو  Trichoderma  ،Bacillusهای جن 
شه گرهی     صوص کنترر نماتدهای انگل گیاهان مربوط به نماتدهای ری ست. عوامل   (.Meloidogyne spp)گرفته در خ بوده ا

 ,.Rodriguez-Kabana et al)ها، الروها و افراد بالغ نماتدهای انگل گیاهان اثراش آنتاگونیستی داشته اند   بیوکنترر روی تخم

از طریم تیمار خاک و بذر قادر به کنترر بسههیاری از نماتدهای انگل    P. fluorescensشههان داده اسههت کهمطالعاش ن .(2006
 .(Siddiqui et al., 2004)بوده است  M. javanicaگیاهان از جمله  

ب موج T. harzianumو T. virideهای انجام گرفته توسط برخی محققین، قارچ های  ط م نتایج به دست آمده از بررسی  
عالوه بر  .(Dababat et al., 2007)اند  روی ریشهههه های گوجه فرنگی شهههده    M. incognitaکاهش گالزایی و تکثیر نماتد     

های محرک رشههد گیاهان نیز در تحقیقاش انجام گرفته به عنوان عوامل کاهنده  های آنتاگونیسههت بسههیاری از ریزوباکتری قارچ
شده   ست اده از قارچ   .(Siddiqui and Akhtar, 2009)اند خسارش نماتدهای انگل گیاهان معرفی  سیاری از محققین با ا هایی  ب

و غیره در زمینههه کنترر  T. harzianum ،Pochonia chlamydosporia ،Verticillium chlamydosporiumمههاننههد 
ولد سهههیسهههت ریشهههه  و نماتدهای م (.Meloidogyne spp)بیولو یک نماتدهای گیاهی به ویژه نماتدهای مولد گره ریشهههه    

(Heterodera spp.)  مطالعاش متعددی در ایران(Sahebani et al., 2006) و جهانSiddiqui and Mahmood, 1996; 

Sorribas et al., 2003) .انجام داده اند 
با افزایش آگاهی و دانش بشهههر در مورد خطراش کاربرد ترکی اش شهههیمیایی برای زارعین و مصهههرف کنندگان محصهههوالش 

رزی، محققین در پی یافتن سههیسههتم های تل یقی و راهکارهای جدیدی جهت جایگزینی با روش های شههیمیایی و یا به کشههاو
دداقل رسههاندن مصههرف این ترکی اش می باشههند. در سههار های اخیر کنترر بیولو یک بیمارگرهای گیاهی خصههوصهها عوامل    

ست ها به عنوان یک روش مناسب در کنار دیگر روش ها  و در   پوسیدگی میوه و دیگر اندام های ذخیره ای گیاه توسط آنتاگونی  
 .(White et al., 1999)مواردی نیز به عنوان جایگزینی مطلوب برای روش شیمیایی مورد توجه بسیار قرار گرفته است 

در مقایسه با شاهد     M. javanicaموجب کاهش فعالیت نماتد  P. fluorescensو باکتری  T. virideدر این آزمایش قارچ 
 M. javanicaمیانگین تعداد گار و توده تخم نماتد  (p≤0.05)شههده اند. درههور توام قارچ و باکتری موجب کاهش معنی دار 

 روی ریشه گیاهچه های خیار در مقایسه با تیمارهای قارچ و باکتری شده است. 
شد، این  می گیاهی بیماریزای عوامل بیولو یک کنترر در T. virideقارچ  موفقیت بیوکنترر الزمه زمینه در آنچه ست  با  ا

 مناسب  برای قارچ گیاه ریزوس ر  شرایط  اینکه مهمتر و شده  پایدار نحو مطلوبی به باغ یا مزرعه شرایط  در بتواند قارچ این که
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شد   کنترر یک عامل عنوان به آن از توان نمود، می تسهیل  را مزرعه در پایداری  قارچ مسایل  بتوان صورتیکه  در بنابراین . با

 .سود برد بیماریزای گیاهی عامل چندین برعلیه چند منووره کننده
 

 

 

 
و نماتدکش راگ ی بر تعداد گره  Pseudomans fluorescens، باکتری Trichoderma virideاثر کنترلی قارچ . 1شکل  

 روی ریشه گیاهچه خیار در شرایط گلخانه Meloidogyne javanicaو توده تخم نماتد 
دارای  شهههاهد گدارای نماتدو، قارچ گدارای نماتد و قارچو، باکتری گدارای نماتد و باکتریو، نماتدکش گدارای نماتد و نماتدکشو و قارچتباکتری گ                       *

 ندارند. (p≤0.05)نماتد، قارچ و باکتریو. ستون های دارای دروف مشترک اختالف معنی دار 
 

 گیرینتیجه .4
در  P. fluorescens CHA0و باکتری  T. virideقارچ با توجه به تحقیم انجام گرفته اسهههت اده از عوامل بیوکنترر از جمله 

مؤثر بوده و کاربرد این آنتاگونیست ها می تواند میزان مصرف نماتدکش ها     M. javanicaکنترر بیولو یک نماتد ریشه گرهی  
 را در شرایط گلخانه کاهش دهد.
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Abstract 
The root-knot nematode Meloidogyne javanica often occurs on cucumber roots. In this 

study the biocontrol effects of bacterium Pseudomonas fluorescens CHA0 and fungus 

Trichoderma viride were assessed on the galling and egg mass of the nematode. M. 

javanica was sampled from infested tomato plants in Varamin greenhouse, and after 

identification it was propagated on tomato cv. local seedlings. In this study six-leaf 

seedlings of cucumber cultivar Mirsoltan were transplanted to pots containing 1kg of 

sterilized sandy loam soil. Experiment was conducted in completely randomized design 

with four treatments and three replications. Treatments were as follows: control, fungus, 

bacterium, nematicide, and fungus+bacterium. The inoculum of the nematode was 10 J2/g 

soil; and 1×106 propagule/ml of fungus, and 1×108 cfu/ml of bacterium and 2g/kg soil of 

Rugbi (nematocide) were considered to the treatments. Pots were arranged in glasshouse 

benches with the temperature of 25-27°C and natural light. The result showed that 

application of the fungus and the bacterium resulted in a significant (p≤0.05) decrease in 
the activity of nematode (number of knot and egg mass) on the root. The maximum of 

biocontrol effect was obtained in nematicide, fungus+bacterium, fungus and bacterium 

treatments, respectively. 
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