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چکیده
نماتد مولد زخم گونهی  Zygotylenchus guevaraiیکی از نماتدهای انگل گیاهی شناخته شده در سراسر دنیا میباشد .این نماتد اطراف
مزرعدهی گیداه انجددان رممدی ( )Levisticum officinaleبدا

ریشه گیاهان مختلف در بسیاری از کشورها گزارش شدده اسد  .در ید
ریشدهی

نشانههای پژمردگی آمندی در شهرستان بویراحمد ،مجود قدار  Fusarium oxysporumم نماتدد  Z. guevaraiدر فراریشده م
گیاه محرز گردید .اثر نماتدکش کادمزافوس (با نام تجاری راگبی) به میزان صفر 0/05 ،م  0/1گرم در کیلوگرم خدا بررسدی شدد.
آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانه انجام م از آب مقطر سدترمن بده عندوان شداهد اسدتفاده شدد.
نتایج نشان داد که تیمارهای  0/05م  0/1گرم در کیلدوگرم خدا موجدب کداهش جمعید نماتدد در خدا (بده میدزان  81/0م 91/4
درصد) ،جمعی نهایی نماتد (به میزان  47/9م  73/7درصد) م عامل تولیدمثل نماتد (به میزان  48/0م  73/5درصد) نسب بده شداهد
شدند اما جمعی نماتد در ریشه به میزان  281م  149درصد به ترتیب در تیمار  0/05م  0/1گدرم در کیلدوگرم خدا در مقایسده بدا
شاهد افزایش نشان داد.
واژههای کلیدی :پژمردگی آمندی ،کنترل ،نماتد انگل داخلی ،نماتدکش.

 Link, 1809بدده ن ددر مددیرسددد جمعی د نماتددد افددزایش

مقدمه
Zygotylenchus guevarai (Tobar Jimeneza,

یابد .نشانههدای تدنش ریشده در بخدش هدوایی گیداه
نمی 


 1963) Braun and Loof, 1966با ایجداد زخدم بده ناحیدهی

شامل کوتدولگی ،کمبدود مدواد یدهایی م گداه خشدکیدگی

پوس ریشهی گیاه حملده کدرده م بدا ایجداد حفدرههدای

سرشاخه ،زمانی برمز میکندد کده جمعید نماتدد بداال م

بزرگ ،پوس ریشه گیاه را از بین میبرد .تخریدب بافد

گیاه جوان باشد .بیماریزایدی ایدن نماتددها تنهدا زمدانی

نماتددد

اپیدرمی م آمندی گیاه نیز توسط این نماتد گزارش شدده

تأیید میشود که از خا

مارد ریشهی گیاه شدده باشدند

اس (کاراکاس  .)2012بهعالمه این نماتدها با ایجاد زخم

(دیوی

راه را برای مرمد سایر عوامل بیماریزای گیاهی ازجمله

اس زیرا قادر به آلودهسازی دامنهی مسیعی از گیاهدان

قار ها م باکتریها باز کرده م به تخریب ریشده سدرع

بوده م توانایی تحمل به خشکی را دارا هسدتند .از طرفدی

می بخشند .البته زمانی که جمعی نماتددهای مولدد زخدم

همددراه بددا قددار هددای بیمدداریزای گیاهددان باعددب بددرمز

پایین م یا سن گیاه باال باشدد ،حتدی بدا مجدود قدار در

بیماریهای مرکب میشدوند (کاسدتیلو م ممالس .)2007

خا  ،تخریب ریشه رخ نمدیدهدد .بده دلیدل تیهیدهی ایدن

زمانی که رمشهای مبارزهی ییرشیمیایی قادر به کنترل

از ایجداد بیمداری

جمعی نماتدهای انگل گیاهی نباشدد ،اسدتفاده از سدموم

Fusarium

نماتدکش شیمیایی ضرمری مینماید (زاسادا م همکداران

نماتدها از سدلول زنددهی ریشده ،پد

مرکب با گونههای بیماریزای اعضای جدن

م م گودین  .)2000مدیری این نماتدها پیچیده
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 .)2010عموما نیز استفاده از سموم ییرتدخینی نسب به
سموم تدخینی برای کشدامرزان امدنتدر بدوده م کداربرد
سادهتری دارند (لمبرتی م همکاران .)2000

سترمن قرار داده شد م با استفاده از محلول هیپوکلرید
3

سدیم  0/5درصد به مدت ی دقیقه ضددعفونی سدطحی
گردیدند .سپ

ارگانوفسدفاتهی راگبدی 1بدا ندام

نماتدکش گرانولده م

به من ور حهف هیپوکلری سدیم ،قطعات

بددا آب مقطدر سددترمن بدده مدددت  30ثانیدده در سدده نوبد

عمددومی کددادمزافوس ،2یدد نماتدددکش ییرتدددخینی م

شستشو شدند .برای حهف رطوبد  ،قطعدات ضددعفونی

چربیدمس اس م به دلیل خاصی چربیدمستی ،قابل

شده به مدت چند دقیقه رمی کایه صدافی سدترمن قدرار

جابجایی در گیاه اس ملی مقدار این جابجدایی بده گیداه

داده شدند .در نهای  ،باف های گیاهی در شرایط سترمن

مربوطه بستگی دارد .در برخی از گیاهان این سم از حدد

به تشت

پتدری حدامی محدیط کشد پدیدیای )(PDA

ریشدده فراتددر نرفتدده م تجمددب آن در باف د ریشدده باعددب

منتقل م بده مددت  48سداع در انکوبداتور بدا دمدای 27

گیاهسوزی یا کاهش مزن ریشه میشدود (ژند م کدوپر

درجهی سلسیوس قرار گرف (امینی م همکداران .)1392


 .)1996سم راگبی توسط گیاه جهب نشده م پد مانددهی

پد

از طدی ایدن مددت بدده من دور خدالصسدازی قددار ،

آن در میددوه یافد نمددیشددود .قابلید انحددالل محدددمد م

قطعه ای از محیط کش حامی نو ریسدههدای قدار بدا

موجب عدم پدراکنش

پیپ پاسدتور سدترمن برداشدته م بده صدورت مارمنده،

اثددر آن در اطددراف منطقدده آلددوده مددیشددود (صددفدر م

بهطوری که ریسه ها با محیط کش در تماس باشدند ،بده

همکاران .)2012

محیط کش پیدیای دیگری منتقل م به مدت  48سداع

جابجایی کم تا متوسط آن در خا

گیاه دارمیی م ادمیهای انجدان رممی ،چندسداله م از
تیره چتریان اس که از ریشهی آن بدرای تهیده ادمیده م
دارم اسددتفاده مددیشددود (بامدددادیان  .)1395در تحقیدد

در انکوباتور با دمای  27درجهی سلسدیوس منتقدل شدد
(صارمی .)1377
بددرای شناسددایی گونددهی قددار  ،مقددداری از ریسددهی

حاضددرامکان کنتددرل نماتددد  Z. guevaraiبددا اسددتفاده از
دمزهای مختلف سم راگبی مورد ارزیابی قرار گرف .

خالص سازی شده بده محدیط کشد آب م آگدار م بدرگ
میخ

منتقل ،پ

از ی

هفته از انکوباتور خارج م سپ

از اسددپورمدمکیوم م ماکرمکنیدددیهددای تشددکیل شددده
5

4

مواد و روشها

رمی بدددرگ میخددد م از ریسدددههدددای مونوفیالیدددد 6م

تهیهی گیاه انجدان رومی آلوده به بیمااری پژمردگای

میکرمکنیدی7های تشکیل شده بر رمی محیط آب م آگدار

آوندی

م دمر از بددرگ میخ د  ،اسددالید تهیدده گردیددد (لسددلییه م

به هنگام نمونهبرداری از فراریشهی گیاهدان دارمیدی

سومرل  .)2006برای شناسایی گونهی قدار بدر اسداس
8

رمستای دش رمم شهرستان بویراحمد ،در ریشهی گیاه

شددکل فیالیددد  ،میکرمکنیدددی م ماکرمکنیدددیهددا ،از کلیددد

انجدان رممی پوسدیدگی م در بدرش عرضدی آن حلقدهی

نلسون م همکاران ( )1983استفاده شد.

قهوهای رمشن در محدل آمنددهای ریشده مشداهده شدد.

مقایسهی خصوصیات نماتد  Z. guevaraiدر ریشه و


ریشددهی آلددوده م خددا فراریشددهی آن بدده آزمایشددگاه
گیاهپزشکی دانشگاه یاسوج منتقل م قدار

F. oxysporum

از باف ریشه م طوقهی گیاه جدا م خالصسازی گردید.

به من ور جداسدازی نماتددهدا از فراریشدهی گیاهدان
آلددوده بدده قددار  ،از رمش تکمیلددی الدد م سددانتریفیوژ

جداسازی ،خالصسازی و شناسایی قارچ

9

3

قطعدداتی از ریشدده کدده در مددرز محددل آلددوده م سددالم
بودند ،با اسکالپل بریدده م بدا پدن

فراریشهی گیاه


درمن تشدت

پتدری

Rugby
Cadusafos

1
2

Sodium hypochlorite
4
Sporodochium
5
Macroconidium
6
Monophialid
7
Microconidium
8
Phialid
9
Centrifuge

مطالعه وقوع هم زمان نماتد...

اسددتفاده گردیددد (دگددری
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 .)1969در نهای د بدده من ددور

کردن چند قطره اسید الکتید  ،جهد جلدوگیری از رشدد

شناسایی م نگهداری بلند مدت نماتدهای استخراج شدده،

میکرمارگانیسمهای مضر م رن بری بهتدر ،حاصدل شدد

اقدددام بدده تهیددهی اسددالید میکرمسددکوپی داگمددی گردیددد

(هوپر .)1986

(سینهورس .)1959
پ

از تهیهی اسالیدهای دایمی از نماتدهای استخراج

شدددده از ریشددده م خدددا  ،مهدددمتدددرین شددداخصهدددای

تاثییر نماتادکش کااادوزافو

روی نماتاد در شاارای

گلخانه

ریخ سنجی این گونه در دم جمعی موجدود در خدا م

برای تعیین اثدر نماتددکش کدادمزافوس بدر نماتدد در

ریشه ،اندازهگیری م با هم مقایسه شد .برای این کدار بدا

گیاه انجدان رممی ،بهر گیاه در سینی نشا کشد گردیدد.
گلدانهای چهار کیلدوگرمی

از گهش ی ماه ،نشا به

اسددددتفاده از میکرمسددددکور نددددوری ،خصوصددددیات

پ

ریخ شناسی نماتدها بررسدی م بدا اسدتفاده از دمربدین

حامی خا مزرعهی آلدوده بده  1240نماتدد

دیجیتددالی دینوالیدد دینددوکپچر ،1مدددل  7023bنسددخه

شامل همهی مراحل زندگی نماتدد م قدار

Z. guevarai

F. oxysporum

 ،210305خصوصیات ریخ سنجی نماتدها انددازهگیدری

منتقل شد م پ

گردید .برای شناسایی گونهی نماتد نیز از کلید شناسایی

مقادیر صفر (شاهد) 0/05 ،م  0/1گرم در کیلوگرم خدا

گرارت ( )2013استفاده گردید.

به خا اطراف ریشه افدزمده شدد .آزمدایش در شدرایط

از ی

هفتده ،نماتددکش کدادمزافوس در

کنترل شده گلخانه ( 16ساع رمشنایی م هشد سداع

برای مقایسدهی جمعید نماتدد در ریشده بدا جمعید
در ابتدا نماتدد بایدد در ریشده بده مضدوح

درجدهی سلسدیوس) بدا چهدار

تاریکی در دمدای 28 ± 5

مشاهده شود .برای این کار ریشهی گیاه ،به ترتیدب زیدر

از

نماتد در خا

رن آمیزی شد .در ابتدا محلول پایه با یل

 0/1درصد،
3

از حددل کددردن  0/1گددرم پددودر اسددید فوشددین در 100
سی سی آب مقطر تهیه شد .سپ

ید

میلدیلیتدر از ایدن

تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی انجدام گردیدد .پد
 90رمز ،جمعی نماتد موجود در خا م ریشه ،جمعید
نهایی م فداکتور تولیددمثل نماتدد ،طبد فرمدولج جمعید

نهایی نماتد/جمعی املیه نماتد ،م همچنین شداخص هدای

محلول با  19میلیلیتر از ترکیب رقی کننده کامالً مخلدو

رشدی گیاه شامل طول ،مزن تدر م خشد شاخسداره م

شددد .ترکیددب رقیدد کننددده از مخلددو کددردن آب مقطددر،

مزن تر ،طدول ریشده م مجدود قدار مدهکور بررسدی م

گلیسرین 4م اسید الکتی  5به مقدار مسامی حاصدل شدد.

داده ها بدا اسدتفاده از رمش آندالیز ماریدان

ید طرفده

ریشدده گیاهددان را بددا آب شسددته ،در ادامدده خش د م بدده

( )One-Way ANOVAبا استفاده از نرمافدزار آمداری

سانتیمتری تقسیم م در ی بشر کوچ قرار

 SAS 9.1آنددالیز شددد .آزمددایش در قالددب طددرح کددامالً

داده شددد .مقددداری از محلددول رند آمیددزی رمی قطعددات

تصادفی انجام م مقایسه میانگینها بدا اسدتفاده از رمش

قطعات ی

ریشه ریخته م سپ

دانکن در سطح احتمال ی درصد انجام پهیرف .

بشر حرارت داده شد 45 .ثانیه پ

از جوش آمدن مایب درمن بشر محتویات بشر رمی الد
 20مش با منافهی به قطر  841میکرممتر ریخته م بدا آب
شسته شدند .ریشه های رن
ی

تشت

شده پ

از خش کردن به

پتری شش سانتی متری منتقل م بر رمی آنها

ترکیب رن زدا ریختده شدد .ترکیدب رند زدا از مخلدو
کردن آب مقطر م گلیسرین به نسدب مسدامی م اضدافه
1

Dino-Capture 2.0
Version 1.3.5
3
Fuchsin acid
4
Glycerol
5
Lactic acid
2

نتایج و بحث
شناسایی قارچ
قار جداشده از باف آلدودهی ریشدهی گیداه انجددان
رممی در محیط کش پیدیای بده سدرع رشدد کدرده،
رن پرگندهی آن سدفید کدرم م سدطح زیدرین آن کرمدی
اریوانی تا بنفش کمرن

گردید .ماکرمکنیدیها تدا حددی

داسددی شددکل ،دارای خمیدددگی ییریکسددان از ید طدرف،
سلول رأسی نداز م بارید م سدلول پایدهای پاشدنهای
شکل بود .میکرمکنیدی گرد تا تخممریی شکل م بر رمی

انصاری و همکاران
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فیالیدها ایجاد شدد م کنیددیوفور بده صدورت مونوفیالیدد

از قار تنها باعب کاهش محصول میشود .جمعی نماتد

کوتاه م ساده بود (شکل  .)1این مشخصات با مشخصات

در ریشه در حضور قار  F. oxysporumتیییدر نکدرد در

گونهی  F. oxysporumدر کلید نلسون (نلسون م همکداران

حدالی کده گوندهی  F. solaniجمعید نماتدد را در ریشده

 )1983مطابق دارد.

کاهش داد .همچنین نشدان دادندد کده آسدتانهی خسدارت
اقتصادی 200 ،نماتدد در هدر گلددان بدود م ید رابطدهی

مقایسهی جمعیت نماتد در ریشه با جمعیات نماتاد در

خطی منفی بین جمعید نماتدد م چگدالی قدار در ریشده

خاک

مشاهده شد .در جمعی های کدمتدر از  200نماتدد ،مرمد

مشخصات ریخ شناسدی م ریخد سدنجی نماتدد بدا

قار به ریشه افزایش یافتده بدود .گوندهی

F. oxysporum

مشخصدات ریخد شناسدی م ریخد سدنجی گوندهی

Z.

بیش از گونهی  F. solaniرشد گیاه را به تعوید انداختده

 guevaraiدر کلید گرارت ( )2013مطابق داشد  .پد

از

بود .همچنین مشخص شد که اثر متقابل نماتد م قار

F.

رن د آمیددزی ریشدده ،تعددداد نماتددد  Z. guevaraiبدده طددور

 oxysporumبددیش از حضددور انفددرادی قددار  ،مزن تددر

میانگین در ی گرم ریشده  32م در صدد گدرم خدا 21

شاخساره را کاهش داده بود.

عدد برآمرد شد .جمعی باالی نماتد در ریشده مدیتواندد

مقایسااهی مشخصااات ریخااتساانجی جمعیاات نماتااد

باعب پیشآمدودگی گیداه نسدب بده قدار

F. oxysporum

موجود در ریشه و خاک

شده باشد م یا بیماری پژمردگی آمنددی گیداه را تشددید

در جمعی د نماتددد مددادهی موجددود در ریشددهی گیدداه

کرده باشد ،که اثبات این مطلب نیاز به انجدام آزمایشدات

نسب به جمعی آن در خا  ،طول بدن ،طدول اسدتایل ،

دارد .تحقیقدات زیدادی دربداره

طول مری ،میزان همپوشانی یدد مری بر رمده کدم م دم

پیشآمودگی گیاه به عوامل بیمداریزای ثانویده ،از جملده

نماتد کوتاه ،عرض بدن در میانهی بدن م عرض بددن در

قار هدا ،توسدط نماتددها مجدود دارد (سدانکاری میندا م

ناحیهی رمزنهی تناسدلی افدزایش یافتده م حبداب میدانی

همکاران  .)2015استار م همکاران ( )1989اثر متقدابلی را

قطورتر شده بود .طول م عرض بدن ،طول دم م استایل

در جمعید پددایین نماتددد  M. incognitaم جمعید بدداالی

نماتد نر در ریشه تیییر نکرده ملی طول مدری افدزایش م

تکمیلی در این خصدو

قدار  F. oxysporum f. sp. vasinfectumمشداهده نکردندد.
همچنین نشان دادند که نماتد فقط در جمعید بداال ،رشدد

میزان همپوشانی یدد مدری بدر رمده کداهش یافتده بدود
(جدمل  ،1شکل .)1

پنبه را در طی دم سدال کداهش داده بدود .ایشدان نشدان

تیییرات شاخصهای مهکور در نماتد مداده بده سدبب

دادند که قار نه تنها بر رشد گیداه تدأثیری نداشد بلکده

کاهش فاصلهی نماتد از منبب یهایی ینی به مجدود آمدده

تمایل به خنثی کردن اثرات نماتدد داشد  .همچندین ثابد

اس  .طول مری م میدزان هدمپوشدانی یددد آن بدر رمی

نمودند که با افزایش زمان ،نماتد باعب کاهش رشدد م در

رمده نیز به تبعی از کوتاه شدن طدول اسدتایل م طدول

نهای مرگ گیاه شد .در کل کاهش رشد م محصول گیاه

بدن م به دلیل قطر م فعالی بیشتر حباب میدانی م مرمد

بیشتر در نتیجهی حضور نماتد بود تا قار  ،ملدی مجدود

یهای بیشتر ،در جمعید ریشده کوتداه م عدریش شدده

قار در دراز مدت خسدارت نماتدد را افدزایش داده بدود.

اس (شکل  .)2شاخصهای دستگاه گوارش نماتد ندر در

موزا م مبستر ( )1982همکنش سدطوح مختلدف جمعیتدی

ریشه تیییرات اندکی نشان داده اس ملی تعداد آنها در

نماتد  Pratylenchus penetransم یل

های مختلف قدار

 F. oxysporum f. sp. medicaginisم  F. solaniرا در گیداه

ریشه به شدت کاهش یافته بود .به طوری که در نه گدرم
ریشه تنها ی

نماتد نر رؤی م شاخصهای آن بررسدی

F.

شددد .قددادری م همکدداران ( )1387طددی پژمهشددی در 56

 oxysporum f. sp. medicaginisاثدر هددمافزایدی در بددرمز

مزرعهی ذرت م گندم منطقهی مرمدشد اسدتان فدارس

عالیم بیماری دارند م در سدطوح مختلدف مدانب از رشدد

اختالفدداتی را در ریخدد سددنجی شدداخصهددای دسددتگاه

یونجه شدند .آنها نشان دادند که نماتد به تنهایی بیشتر

گوارش گونههای مختلف نماتددهای جدن

یونجه بررسی کردند .نتایج نشان داد که نماتد م قار

Pratylenchus
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 Filipjev, 1936در سه زیس گاه مختلف خدا  ،ریشده م
دیس

هدویج نشدان داده م اعدالم کردندد ایدن اختالفدات

بددودن مددواد یددهایی فددرامان در ریشدده نسددب بدده خددا
میباشد.

احتماالً به دلیل تیهیهی بهتدر نماتدد مداده م در دسدترس

شکل  -1پرگنه ،ریختشناسی و اثر قارچ  Fusarium oxysporumبر گیاه انجدان رومی؛ الف -گیاه آلوده به قارچ  Fusarium oxysporumو
نماتد Zygotylenchus guevarai؛ ب -برش عرضی ریشهی گیاه آلوده؛ ج -پرگنهی قارچ؛ د -مونوفیالید قارچ؛ ه -میکروکنیدی قارچ و و-
ماکروکنیدی قارچ .خط رسم شده در شکلهاید ،ه و و معادل  10میکرومتر.

نقش اصلی مری ترشح آنزیم از یددد حبداب انتهدایی

تیمار  0/1گرم نماتدکش در کیلوگرم خا

از ن ر آماری

اس  .مدی م همکداران ( )2015در نماتددهای مولدد زخدم

تفامت معنیداری ندارد .بیشترین میزان مزن تر ریشه م

کنندهی دیدوارههدای سدلولی

به تیمار  0/05گرم

ریشه ،این آنزیمها را ناز

مزن خش

شاخساره مربو

ریشه ،جه مرمد م تیهیده از سدلول ،م اسدمیلی ()2015

نماتدکش در کیلوگرم خا بود که از لحاظ آماری تفامت

کننددهی سیتوپالسدم بدرای تسدهیل در بلدب

آنها را رقی

معنیداری با سایر تیمارها دارد (شکل  .)3بنابراین با

میدانند.


افزایش دز سم این کاهش مزن ریشه بیشتر میشود.

بررسی تثییر نماتدکش کادوزافو

روی نماتد در

بوده که از لحاظ آماری تفامت معنیداری با تیمار 0/1

شرای گلخانه
بیشترین میزان مزن تر شاخساره مربو
 0/05گرم نماتدکش در کیلوگرم خا

کمترین جمعی

نماتد در ریشه مربو

به تیمار شاهد

به تیمار

بوده که البته با

گرم در کیلوگرم خا
خا  ،جمعی

ندارد .کمترین جمعی

نماتد در

نهایی م فاکتور تولیدمثل مربو به تیمار

انصاری و همکاران
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بوده که از لحاظ

گیدداه انجدددان رممددی در دزهددای  0/05م  0/1گددرم در

 0/1گرم نماتدکش در کیلوگرم خا

آماری تفامت معنیداری با سایر تیمارها دارد ()P≤0.01

کیلوگرم خا

نماتدکش نسب به شاهد به ترتیدب 281/8

(شکل  .)4الزم به ذکر اس که در تحقی حاضر ،جمعی

م  149/5درصد افزایش یافته اس .

نماتد موجود در خا

م ریشه پ

از  90رمز مورد

یوگن م همکاران خا

آلوده را سه رمز قبل از کاش

ارزیابی قرار گرف  .با توجه به اینکه این نماتد انگل

با این سم تیمار نمودندد .رادمان م همکداران ( )2012ایدن

داخلی مهاجر ریشه گیاهان اس  ،زمان نمونهبرداری در

از کاشد گیداه م پدنج رمز قبدل از

جمعی

موجود در ریشه م فراریشه تأثیرگهار خواهد

تلقیح گیاه به نماتد به خا افزمدند .رادی م همکاران نیدز
ایددن سددم را بالفاصددله پدد

بود.
یدوگن م همکدداران ( )1997تدأثیر ایددن نماتددکش را بددا
دزهددای  0/05 ،0/025م  0/075گددرم در کیلددوگرم خددا
حامی دم جن

سم را سده رمز پد

نماتد  Pratylenchus spم

Paratylenchus

از تلقددیح گیدداه بددا نماتددد

ریشهگرهی بده خدا فراریشدهی گیداه افزمدندد .ایدن در
حالی اس که در پژمهش حاضر به جه نزدید بدودن
به شرایط مزرعه ،سم کادمزافوس ی هفته پ

از تلقدیح

 Micoletzky, 1922بررسی کرده م نشان دادند که جمعی

گیاه به نماتد مولد زخم به خا

نماتددد  Pratylenchus sp.در خددا در سدده دز مددهکور بدده

شد اما احتماالً توسط گیاه جهب نشده م بر مدرگ م میدر

ترتیب  59/8 ،49/9و  60/8درصد نسب به شداهد کداهش

م تولیدمثل نماتدهای درمن ریشه مؤثر نبود .همدانطدور

یاف م جمعی نماتد  Paratylenchus sp.بده ترتیدب 1/50

که در قسم مقدمه اشاره شد مقددار جدهب م جابجدایی

درصد افدزایش 3/61 ،م  4/21درصدد کداهش نشدان داد.

این سم در گیاهان مختلف متفامت اس  .کداهش جمعید

رادمان م همکاران ( )2012نیز تأثیر ایدن نماتددکش را بدا

نماتد در خا این امدر را تأییدد مدیکندد کده در صدورت

Meloidogyne

تیمار سم پیش از تلقیح نماتد ،احتماالً موجب کاهش نفدوذ

incognita (Kofoid and White, 1919) Chitwood 1949

نماتد به ریشه میگردید .صدفدر م همکداران ( )2012نیدز

دز  0/1گدرم در کیلدوگرم خدا بدر نماتدد

بررسی م مشاهده کردند کده جمعید الرم سدن دمم در
خا به میزان  86/6درصد نسب به شاهد کداهش یافتده
اس  .از طرفی رادی م همکاران ( )2013نشان دادندد کده
این سم با دز  0/1گدرم در کیلدوگرم خدا

جمعید الرم

سدددن دمم نماتدددد ریشدددهگرهدددی M. incognita ،را در
فراریشهی گیداه گوجدهفرنگدی  94/57درصدد نسدب بده

شاهد کاهش داده اس  .در پژمهش حاضر جمعی نماتد
 Z. guevaraiدر فراریشهی گیاه انجدان رممی در دزهدای
 0/05م  0/1گرم نماتدکش در کیلدوگرم خدا بده ترتیدب
 81/0م  91/4درصد نسب به شاهد کداهش یافتده اسد .
در تحقی یوگن م همکاران جمعی نماتد در ریشدهی گدل
داممدی در دزهدددددای  0/05 ،0/025م  0/075گدددددرم در
کیلوگرم خدا

نماتددکش بده ترتیدب  82/9 ،57/9م 85/3

درصد نسب به شاهد کاهش یافته بود .در حدالی کده در
پدژمهش حاضدر جمعید نماتدد  Z. guevaraiدر ریشددهی

فراریشهی گیداه افدزمده

مصرف این سم را مانب نفوذ نماتد به ریشه میداندد .امدا
در پژمهش حاضر به دلیدل مصدرف سدم پد
نماتدهای موجود در خا

از تلقدیح،

کشته شده م نماتدهایی که در

فاصلهی زمانی ی هفته به ریشه نفوذ پیددا کدرده بودندد

بدده دلیددل ندداامن م نامناسددب شدددن محددیط خددا  ،درمن
ریشهی گیاه باقی مانده م به خا باز نگشدتند .در حدالی
که در گیاهان تیمار نشده با سم ،جمعی نماتد در ریشده
نسب به سایر تیمارها کمتر بدود .بدرای کداهش جمعید
نماتد در ریشه قبل از تلقیح میتوان از رمشهدای کنتدرل
ییرشیمیایی مناسب م اقتصادی مانند آفتدابدهدی خدا
بهره جس  .از ساقه ،طوقه م ریشهی هیچ تیماری قار
 F. oxysporumاستخراج نشد .گرچه هدف این آزمایش
بررسی اثر این قار بر گیاه مهکور نبود.
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جدول  -1مقایسهی خصوصیات گونهی  ،Zygotylenchus guevaraiجدا شده از فراریشهی گیاه دارویی انجدان رومی با خصوصیات
آن در ریشهی همان گیاه .اندازهها بر حسب میکرومتر (میانگین  ±انحراف معیار(کمینه -بیشینه).
شاخصهای

نماتد موجود در فراریشه

نماتد موجود در ریشه

نماتد موجود در فراریشه

نماتد موجود در ریشه

♂6

♂1

♀9

♀5

N

(533 ± 33/1)488-566

547

(636 ± 54/7)518-694

(546 ± 42/9)493-582

L

(28/8 ± 1/9)27-31/5

26/4

(27/9 ± 1/4)25/5-29/8

(21/3 ± 1/4)20-23/8

a

(5/9 ± 0/2)5/7-6/3

8/ 3

(6/9 ± 0/5)6-7/3

(6/8 ± 0/8)5/7-8

b

(4/3 ± 0/2)4/1-4/5

5/ 7

(4/5 ± 0/4)3/8-5/1

(4/4 ± 0/8)3/6-5/4

'b

(17/1 ± 0/9)16/2-18/6

18

(20/3 ± 1/9)18-24/5

(18 ± 1/2)16/4-19/5

c

(2/4 ± 0/4)2-3/2

2/ 4

(2/3 ± 0/2)2-2/8

(2 ± 0/1)1/8-2/2

'c

-

-

(59/8 ± 1/3)58-61/5

(62/1 ± 0/9)60/9-63/1

V

(15/6 ± 0/8)14/1-16/4

15/5

(17 ± 0/8)15/7-18/1

(15/4 ± 0/3)15/1-15/8

Stylet

(7/7 ± 0/8)6/5-8/4

6/ 9

(8/9 ± 0/8)8-10/5

(7/9 ± 0/1)7/7-7/9

Conus

(49/3 ± 2/7)46/1-52/4

44/6

(52/4 ± 2/7)48/5-58/1

(51 ± 0/4)50/3-51/4

m

(59/8 ± 2/1)55/8-61/3

46/6

(63 ± 2/7)58/6-68/2

(57 ± 2/7)52/9-59/8

Median bulb

(89/6 ± 4/2)85/6-97/2

88/6

(92/2 ± 8)82/4-109

(81/1 ± 6/2)72/6-87/8

Pharynx

(66/8 ± 3/8)62/8-71/3

70/6

(68/7 ± 5/4)55/9-74

(70/5 ± 2/5)66/8-72/9

MB

(37/9 ± 8/7)31/1-52/9

30/7

(48/5 ± 4)42/2-52/8

(43/7 ± 12/1)32/4-62

P. g. overlap

-

-

(379/4 ± 28/1)318-404

(339 ± 26/1)311-370

Head-vulva

-

-

(23/1 ± 1/2)21/4-25/1

(28/2 ± 3/7 )23/5-31/8

-

-

(0/2 ± 0)0/2-0/3

(0/3 ± 0/1)0/2-0/4

(19/1 ± 1/8)16/5-21/9

20/8

(22/8 ± 1/5)20/3-24/3

(25/8 ± 3)20/7-27/9

B.W

(501 ± 30/4)459-531

517

(604 ± 52/7)490-656

(516 ± 42/1)465-551

Head-anus

(13/1 ± 1/4)10/6-14/8

12/7

(14 ± 0/6)12/8-14/7

(15/4 ± 1/6)12/8-17/2

A. B. W

(31/5 ± 2/9)28-34/9

30/4

(31/5 ± 3/4)27/1-38/5

(30/3 ± 1/4)28/1-31/8

Tail length

-

-

(20/1 ± 4/2)16-27

(23 ± 1/5)22-25

Tail annuli

-

-

(225 ± 26/1)173-253

(177 ± 17/3)154-197

Vulva-anus

اندازهگیری

V. B.W
Vagina/VBW
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شکل -2جمعیت ایرانی از نماتد  ،Zygotylenchus guevaraiمقایسهی جمعیت درون ریشه با جمعیت خاک فراریشهی گیاه انجدان رومی .سر نماتد
ماده ،الف -درون ریشه و ب-خاک؛ حباب میانی نماتد ماده ،ج -در ریشه و د -خاک؛ همپوشانی غدد مری بر روده در نماتد ماده ،ه -در ریشه و و-
خاک؛ حباب میانی نماتد نر ،ز -در ریشه و ح -خاک؛ همپوشانی غدد مری بر روده در نماتد نر ،ط -در ریشه و ی -در خاک .خط مقیاس در همهی
شکلها معادل پنج میکرومتر

شکل  -3تأثیر سطوح مختلف نماتدکش کادوزافوس بر طول و وزن تر شاخساره و ریشه و وزن خشک شاخساره انجدان رومی آلوده به

نماتد .Zygotylenchus guevarai
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شکل  -4تأثیر سطوح مختلف نماتدکش کادوزافوس بر تعداد نماتد  Zygotylenchus guevaraiدر ریشه و خاک ،جمعیت کل و فاکتور
تولیدمثل نماتد.

نتیجهگیری کلی
در نهای

کیلوگرم خا

میتوان نتیجه گرف

که برای افزایش

شاخصهای رشد گیاه ،بهترین تیمار مقدار  0/05گرم در
کیلوگرم خا

برای کنترل نماتد  Z. guevaraiدر مزارع

زیر کش گیاه دارمیی انجدان رممی به کار برد.
سپاسگزاری

م برای کاهش ایلب شاخصهای جمعیتی

هزینههای این پژمهش از محل اعتبارات پژمهشی

م کنترل نماتد ،بهترین تیمار مقدار  0/1گرم نماتدکش

که نگارندگان بدین

کادمزافوس در کیلوگرم خا

میباشد .بنابراین میتوان

دانشگاه یاسوج تأمین شده اس

مسیله مراتب قدردانی خود را ابراز میدارند.

نماتدکش کادمزافوس را در مقادیر  0/05م  0/1گرم در
منابع مورد استفاده
امینی ج ،کاظمی م ،عبدالهزاده ج م درمیشنیا م .1392 ،شناسایی م بیماریزایی گونههای فوزاریوم مرتبط با ریشه م
طوقه گوجهفرنگی در منطقهی مرمدش  .نشریه دانش گیاهپزشکی ایران ،جلد  ،44شماره  .1صفحههای  71تا .80
بامدادیان ع .1395 ،گیاه انجدان رممی .ماهنامه کشامرزی م یها ،جلد  .157صفحههای  36تا .37
صارمی ه .1377 ،اکولوژی م تاکسونومی گونههای قار  .Fusariumجهاد دانشگاهی انتشارات مشهد.
قادری ر ،کارگربیده ا ،بنیهاشمی ض م تقوی س م .1387 ،پراکنش گونههای  Pratylenchusدر مزارع گندم آبی م
ذرت منطقهی مرمدش (استان فارس) م مقایسهی شاخصهای مرفومتری

جمعی های جدا شده از خا  ،ریشه
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Abstract
One of the most devastating plant parasitic nematodes of the world is the root lesion nematode
Zygotylenchus guevarai. This nematode was recorded from most of the countries in association with the
roots of various hosts. In a lovage (Levisticum officinale ) farm with vascular wilt symptoms at BoyerAhmad county, the fungus Fusarium oxysporum was isolated from the infected roots and plant-parasitic
nematode Zygotylenchus guevarai was also recovered from the roots and rhizospheric soil. After that,
infected lovage plants with Z. guevarai were treated by 0.0, 0.05 and 0.1 g cadusafos (Rugby)/Kg of soil.
The experiments were carried out in a completely randomized design with four replications under
greenhouse conditions and distilled water treatment was used as control. Results showed that Rugby with
concentration of 0.05 g/Kg of soil showed 81, 47.9 and 48 while concentration of 0.1 g/Kg of soil showed
91.4, 73.7 and 73.5 percent reduction of nematode population in soil, final population and reproduction
factor, respectively. Also, Rugby with concentration of 0.05 and 0.1 g/Kg of soil showed 281 and 149
percent increase in nematode population in root, respectively.
Keywords: Control, Endoparasitic nematode, Nematicide, Vascular wilt.

