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 چکيده
 Pseudomonas fluorescensو باکتری  Trichoderma virideت آنتاگونيستي قارچ  در این آزمایش اثرا

CHA0  ( باني بست، فالت، موبایل و والتر)بر ميزان تکثير و گالزایي نماتد روی ریشه چهار رقم از گوجه فرنگي
طقه ورامين ، از بوته های گوجه فرنگي آلوده منMeloidogyne javanicaنماتد . مورد ارزیابي قرار گرفت

گياهچه های شش برگي گوجه فرنگي  .جداسازی شده و بعد از شناسایي روی نشاءهای گوجه فرنگي تکثير گردید
آزمایش بر اساس طرح کامالً تصادفي در شش تيمار . گرم خاک لومي شني سترون کشت شدند 0222در بستری از 

راگبي، و +باکتری، نماتد+قارچ، نماتد+شاهد، نماتد، نماتد: و پنج تکرار به صورت ذیل طراحي گردید
 0×029و  0×026الرو سن دوم، در مورد قارچ و باکتری به ترتيب 0222ميزان مایه تلقيح نماتد . باکتری+قارچ+نماتد

پس از گذشت دو ماه از . دو گرم برای هر گلدان تعيين گردید( راگبي)زادمایه در ميلي ليتر و در مورد نماتدکش 
بر طبق نتایج بدست آمده، . ها از خاک خارج و تعداد گال و توده تخم نماتد در هر ریشه شمارش شد مایه زني، بوته

بيشترین کاهش گالزایي و (. p  ≥20/2)بکارگيری قارچ و باکتری آنتاگونيست موجب کاهش فعاليت نماتد گردید 
ترین گالزایي نماتد روی سيستم ریشه به بيشترین و کم. راگبي بدست آمد+قارچ و نماتد+تکثير نماتد در تيمار نماتد

 (.p  ≥20/2)ترتيب در ارقام والتر و موبایل مشاهده شد  
 .گوجه فرنگي، نماتد، قارچ، ورامين :کلمات کليدی

 
 مقدمه

کنترل (. 4)در ایران مي باشد  Meloidogyne javanicaگياه گوجه فرنگي ميزبان مناسبي جهت فعاليت نماتد 
ای خاکزی به سبب ثبات نسبي و عدم تغييرات ناگهاني در شرایط فيزیکي و شيميایي محيط بيولوژیک بيمارگره

با توجه به اهميت و ارزش محصول گوجه فرنگي و از آنجایي که نماتدهای ریشه (. 0)خاک، متداول تر بوده است 
نيز با در نظر گرفتن  گرهي دارای دامنه ميزباني و بطور کل خسارت قابل توجهي روی محصوالت مختلف دارند، و

 M. javanicaمشکالت و مسائل مربوط به کنترل شيميایي بيمارگرها، در این تحقيق کنترل نماتد ریشه گرهي 
 Pseudomonas fluorescensو باکتری   Trichoderma virideقارچ )توسط دو گونه از عوامل بيوکنترل 

CHA0 ) با سطوح مختلف مقاومتي )ر رقم از گوجه فرنگي در بستر چها( راگبي)و ترکيب شيميایي نماتدکش
 .مورد بررسي و مقایسه قرار گرفته است( نسبت به نماتد ریشه گرهي
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 مواد و روش کار

  M. javanicaتهيه مایه تلقيح نماتد 
موسوم به روش ( 0969)از روش دگریس  Meloidogyneبه منظور جداسازی الروهای سن دوم و احتماالً نرهای 

 (.3)استفاده شد  (centrifuge or sugar flotation method)وژ یا شناورسازی در محلول شکر سانتریفي

 single egg)با استفاده از توده تخم منفرد ( 0993)سازی و تهيه اینوکلوم نماتد روش هوسي و بارکر  جهت خالص

mass)  ر گلدان تعيين گردیدالرو سن دوم برای ه 0222ميزان مایه تلقيح نماتد (. 0)بکار گرفته شد. 

 Trichoderma virideتيمار بيوکنترلي نماتد با استفاده از قارچ 

برای تهيه سوسپانسيون اسپور . از  کلکسيون قارچ های گروه گياهپزشکي دانشگاه شاهد تهيه شد   T. virideقارچ 
. قطر استریل اضافه شدميلي ليتر آب م 00در حدود  PDAاین قارچ به هر پتری حاوی پرگنه قارچ در محيط 

ای سر کج استریل و حرکت آرام آن روی سطح کلني، اسپورها از پرگنه جدا شده و در آب  توسط یک ميله شيشه
با کمک . سوسپانسيون حاصل از پارچه ململ دو الیه استریل عبور داده شد. مقطر به صورت سوسپانسيون در آمدند

با اضافه . پورهای موجود در هر ميلي ليتر از سوسپانسيون تعيين گردیدتعداد اس( هماسيتومتر)اسالید گلبول شمار 
در ( کنيدی)اسپور  0×02 6کردن آب مقطر استریل و یا اضافه کردن مجدد سوسپانسيون، غلظت اسپور روی ميزان 

 (. 6)هر ميلي ليتر آب مقطر تنظيم گردید 

  Pseudomonas fluorescensتيمار بيوکنترلي نماتد با استفاده از باکتری 

( 0993)از روش ولر و کوک   P. fluorescens starin CHA0جهت تهيه سوسپانسيون مایه تلقيح باکتری 
به  (King B)ساعته باکتری روی محيط کينگ بي  49برای این کار یک لوپ کامل از کشت (. 9)استفاده شد 

دور  002)ساعت روی شيکر  49به مدت ميلي ليتر محيط مایه کينگ بي منتقل شده و  022فالسک های حاوی 
 g 6222دقيقه در  02سوسپانسيون باکتری به مدت . درجه سلسيوس قرار گرفت 09در دمای ( در دقيقه

برای برطرف شدن باقيمانده محيط ( NaClمول  04/2)مرتبه با محلول نمک فيزیولوژیک  3-0سانتریفيوژ شده و 
های باکتریایي با استفاده از سانتریفيوژ مجدد از محلول جداسازی  برای این منظور سلول. غذایي شستشو گردید

 CFU ml)باکتری در ميلي ليتر  0×02 9شده و سوسپانسيوني به غلظت 
-1

از آن با استفاده از منحني استاندارد  ( 
 (.9)با روش اسپکتروفتومتری در محلول یک درصد کربوکسي متيل سلولز تهيه شد 

 ا استفاده از نماتدکشتيمار شيميایي نماتد ب

در این آزمایش برای هر یک از تيمارهای دارای نماتدکش، به ميزان دو گرم از نماتدکش کادوزفوس 
(cadusafos)  (راگبي :Rugbi )با فرموالسيون گرانول برای هر گلدان در نظر گرفته شد. 
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 قالب آماری طرحماده گياهي و 
هر گلدان . یش در خاک لومي شني سترون در گلخانه تهيه شدگياهچه های شش برگي گوجه فرنگي مورد آزما

درجه سانتيگراد نگهداری  09-00بعنوان یک واحد تکرار دارای یک گياهچه بوده و در شرایط نور طبيعي و دمای 
 تيمار و پنج تکرار، رقم در چهار 02جهت محاسبات آماری از آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفي با . شدند

اعمال شده و اعمال )، نماتد، قارچ، باکتری و نماتدکش هر یک در دو سطح (باني بست، فالت، موبایل و والتر)سطح 
 :به این شرح استفاده گردید( نشده

به این ترتيب برای هر رقم گوجه فرنگي . باکتری+قارچ+ راگبي، و نماتد +باکتری، نماتد+قارچ، نماتد+نماتد، نماتد
برای مقایسه ميانگين ها از . تيمار تنظيم گردید 02شد که مجموعاً برای چهار رقم مورد آزمایش شش تيمار تعيين 

های ایجاد شده و تعداد توده  تعداد گره. آزمایش دو ماه بعد از مایه زني متوقف گردید. روش دانکن استفاده گردید
 . های آلوده شمارش گردید های ریشه تخم نماتد روی گره

 نتایج 

طبق نتایج بدست آمده بر اساس مقایسه ميانگين تعداد گال و توده تخم توليد شده توسط نماتد در ریشه ارقام 
گوجه فرنگي مورد آزمایش ارقام والتر، فالت، باني بست و موبایل به ترتيب از بيشترین و کمترین ميزان برخوردار 

باکتری، +بررسي شده در تيمارهای نماتد، نماتد( تخم گال و توده)در مقایسه ميانگين صفات . (P≤0.05)بوده اند 
 (P≤0.05)سم به ترتيب از بيشترین و کمترین ميزان برخوردار بوده اند +قارچ،باکتری و نماتد+قارچ، نماتد+نماتد

 (.0شکل)

  
 مقایسه ميانگين تعداد گال و توده تخم توليد شده توسط نماتد در ریشه ارقام گوجه فرنگي( 0شکل

 و نتيجه گيری بحث

از طریق  Meloidogyneمطالعات متعددی در زمنيه کنترل بيولوژیک نماتدهای انگل گياهان به ویژه جنس 
طي یک تحقيق اثر بيوکنترل تعدادی از . کاربرد ارگانيسم های مختلف از جمله باکتریها و قارچ ها انجام گرفته است

در ریزوسفر گوجه  M. incognitaده رشد گياه در مورد نماتد قارچ های آنتاگونيست و ریزوباکترهای افزایش دهن
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و  Aspergillus niger ،Paecilomyces lilacinusدر این تحقيق قارچ های . فرنگي مورد بررسي قرار گرفت
Penicillium chrysogenum  و باکتری هایAzetobacter chroococcum ،Bacillus subtilis  و

Pseudomonas putida در این . ش فعاليت نماتد از نظر تعداد گال و جمعيت ماده ها مؤثر بوده انددر کاه
و کود دامي در کنترل جمعيت نماتد حداکثر تأثير را داشته است  P. lilacinusتحقيق مشخص شد که تلفيق 

 Bacillus thuringiensis ،Pseudomonasطي سالهای اخير محققين دریافتند که باکتریهای (. 9)

fluorescens RR  وRhizobium leguminosarum  موجب مرگ الروهای سن دوم نماتدM. incognita 
 (. 0)دو گونه اخير در افزایش فاکتورهای رویشي گياه نيز مؤثر بوده اند . شده اند

موجب افزایش اثر بيوکنترلي  P. fluorescens CHA0و باکتری  T. virideدر این آزمایش نيز همراهي قارچ 
حضور توأم قارچ و . باکتری شده است+قارچ و نماتد+در مقایسه با تيمارهای نماتد M. javanicaليت نماتد روی فعا

روی ریشه  M. javanicaميانگين تعداد گال و توده تخم نماتد  (P≤0.05)باگتری موجب کاهش معني دار 
 .فت کرده اندگوجه فرنگي در مقایسه با تيمارهایي بوده است که فقط قارچ یا باکتری دریا
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Abstract 
In this study the effects of antagonistic fungus Trichoderma viride and bacterium 

Pseudomonas fluorescens CHA0 were assessed on the galling and reproduction of egg mass 

of M. javanica on tomato  (cv: Bony best, Falat, Mobile and Walter). Meloidogyne javanica 

was recovered from infested tomato plants in Varamin farms, and after identification it was 

propagated on tomato seedlings. Six-leaves seedlings of tomato were transplanted to pots 

containing 2000g of sterilized sandy loam soil. Experiment was conducted in completely 

randomized design with six treatments and five replications. Treatments were as fallows: 

control, nematode, fungus, bacterium, nematode+fungus, nematode+bacterium, 

nematode+Rugbi and nematode+fungus+bacterium. Pots were inoculated with  2000 J2 of the 

nematode, (1×10
6
 and 1×10

9
 propagule/ml) of fungus abd bacterium, respectively, and 2g og 

Rugbi (nematocide) according to the treatments. Experiment was terminated after two months 

and fallowing parameters were determined i.e., no. of gall and egg mass of nematode per root 

system. The result showed that  application of antagonistic fungus and bacterium resulted in a 

significant decrease in the activity of nematode on plants. The highest increase in the growth 

of nematode-inoculated plants was observed on treatments of fungus and bacterium. The use 

of fungus and Rugbi resulted in a maximum reduction in galling and nematode multiplication 

(P≤0.05). Galling maximum and minimum on root system were on cv. Walter and Mobile, 
respectively (P≤0.05). 
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