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  چكيده

بـه منظـور كنتـرل    . باشـد  ي چغندر قند در ايـران مـي  زا بيماريترين عوامل  يكي از مهم) Heterodera schachtii ( سيستي چغندر قندنماتود

 طـي دو سـال در   T. virens و  Trichoderma harzianumهـاي    جدايه از قارچ تريكودرمـا متعلـق بـه گونـه    ۱۰ اثر نماتودبيولوژيكي اين 

طـور    هاي قارچ تريكودرمادر آزمايشگاه باعث شدند كه بـه          جدايه. رد بررسي قرار گرفت    مو نماتودآزمايشگاه و گلخانه روي تخم و سيست        

 بـه  VM1  T.  virens وBi  T. harzianumدر بـين آنهـا دو جدايـه   . از بين برونـد  نسبت به شاهد پارازيته شده وها   در صد تخم۶۰متوسط 

 ۱۲تصادفي با   " كامالًصورت طرح     ها در گلخانه به     آزمايش. يگر عمل كردند  هاي د    در صد پارازيتيسم بهتر از جدايه      ۵۵/۷۲ و   ۱۸/۷۶ترتيب با 

هـا و مقايـسه    تجزيه واريـانس داده . طور جداگانه اجرا شد به) خاك مزرعه (تيمار و سه تكرار در خاك اتوكالو شده و خاك اتو كالو نشده      

 در پايـان    نمـاتود كار رفته از نظر جمعيت        كه در آنها قارچ تريكودرما به     اي دانكن نشان داد كه بين تيمارهايي          ها با آزمون چند دامنه      ميانگين

با تيمـار شـاهد    )P > ۰۵/۰ (داري چنين وزن تر و خشك شاخ و برگ اختالف معني ها و هم   آزمايش، ميزان آلودگي و وزن تر و خشك غده        

 در صد كاهش آلودگي در خاك اتو كالو شده اثر بهتري            ۶۵/۷۲ و   ۶۸/۷۶ها نيز دو جدايه ذكر شده به ترتيب با            در اين آزمايش  . وجود دارد 

 به ترتيب با VM1  T.  virens وBi  T. harzianumهاي  كش راگبي، جدايهنماتوددر خاك اتوكالو نشده . ها نشان دادند نسبت به ديگر جدايه

  .ندر قند از خود نشان دادند سيستي چغنماتود در صد كاهش آلودگي بهترين تأثير را دركنترل ۷۸/۷۲ و ۱۵/۷۵، ۶۵/۸۱

  

   سيستي چغندرقند، تريكودرمانماتودكنترل بيولوژيكي،  :  كليدي هاي واژه

  

  

  مقدمه

ي زا بيمـاري تـرين عوامـل     سيستي چغندرقند يكي از مهم    نماتود

ــران  ــرل ايــن . اســتچغندرقنــد در جهــان و اي ــا نمــاتودكنت  ب

ــرا     روش ــت، زي ــشكل اس ــسيار م ــيميايي ب ــي و ش ــاي زراع ه

ها در خاك  تواند در غياب ميزبان سال  مينماتودهاي اين  يستس

تواند   در اين راستا، كنترل بيولوژيكي مي     . بقاي خود را حفظ كند    

هـا مـد     روش به عنوان روشي جايگزين و يا روشي مكمل ساير        

 نمـاتود تحقيقـات در زمينـه كنتـرل بيولـوژيكي          . نظر قرار گيرد  

توانند در مراحل    ست كه مي  چغندرقند بيشتر روي عواملي بوده ا     

ها روي آنها اثر كرده و باعث از بين بردن          نماتودمختلف زندگي   

هـا از   سيـست  ي انگل تخم، ماده و    ها  قارچدر اين بين    . آنها شود 

 از نظر تاكسونوميكي و     ها  قارچاين  . اهميت بسياري برخوردارند  

ي زئوسـپوردار   هـا   قـارچ اكولوژيكي بسيار متنوع بوده و شـامل        

  هاي فرصـت طلـب سـاپروفيت در خـاك           ل اجباري تا گونه   انگ

  

  ، دانشكده كشاورزي، دانشگاه مشهدگياهي شناسي بيماريبه ترتيب استاديار، دانشيار و استاد . ۱

  mahdikhani_e@yahoo.com: مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي : *
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۳۰۲  

  ، گونـــه زا بيمـــاريي هـــا قـــارچاز بـــين . )۲۵ (هـــستند

Catenaria auxiliarisهاي جـوان    مادهHeterodera schachtii 

قـارج  . شود را مورد حمله قرار داده و باعث از بين رفتن آنها مي         

Nematophthora gynophilla ها را قبل از تبـديل شـدن   نماتود

هاي   گونه) ۱۹ (ناي و همكاران  . )۱۳ (كند  به سيست تخريب مي   

Acremonium strictum و Fusarium oxysporumرا از  

لوپز .  سيستي چغندرقند در كاليفرنيا جدا كردند      نماتودي  ها  تخم

قند را در     سيستي چغندر  نماتودهاي قارچي     انگل) ۱۴ (و رومرو 

جمعيـــت ) ۲۶ (وســـتفال و بـــك. اســـپانيا بررســـي نمودنـــد

Heterodera schachtii ــاك را در ــا خــ ــدههــ  ي بازدارنــ

)Suppressive soils ( ي مـستعد هـا  خاكو) Conducive soils (

ي بازدارنـده، يـك سـوم       هـا   خـاك در  . مورد بررسي قرار دادنـد    

، Fusarium oxysporumيي از جملــه هــا قــارچهــا بــه  سيــست

Fusarium sp. ،Dactylella oviparasitica و Paecilomyces 

lilacinus   هـا و   جمعيـت مـاده  ) ۱۱ (گـايو و بكـر    .  آلوده بودنـد

بازدارنــده و ي هــا خــاك را در Heterodera schachtiiنرهــاي 

در . ي مستعد براي دو نسل در گلخانـه بررسـي كردنـد           ها  خاك

ي بازدارنـده بـه مقـدار       هـا   خـاك  در   نماتودنسل دوم توليد مثل     

ي ديگــري از جملــه زا بيمــاريعوامــل . زيــادي كــاهش يافــت

، Pasteuria penetrans ،Bacillus thuringiensisي هـا  بـاكتري 

Burkholderia cepacia ي ها قارچ وHirsutella rhossiliensis ،

Verticillium chalmydosporum ،Trichoderma harzianum ،

Arthrobotrys dactyloides ،Paecilomyces lilacinus و 

Myrothecium verrucaria اند ها توصيه شدهنماتود براي كنترل 

هـاي تريكودرمـا       در كاربرد گونـه    بسياريهاي   تالش. )۱۲  و ۹(

. هاي پارازيت گيـاهي صـورت گرفتـه اسـت         دنماتوبراي كنترل   

ــاران ــدهام و همكـ ــه  ) ۲۷ (وينـ ــه گونـ ــد كـ ــزارش كردنـ گـ

Trichoderma harzianum  جدايـه T-12  و گونـه T. koningii 

 مولــد گــره ريــشه نمــاتود در كــاهش توليــد تخــم T-8جدايــه 

Meloidogyne arenariaرايو و همكـاران .  در خاك تأثير دارند 

 را در كـاهش  T. lingnorum و T. harzianumهـاي   گونه) ۲۰(

  اثـر متقابـل بـين گونـه     . داننـد   مؤثر مـي M. incognitaجمعيت 

T. harzianum طاليــي ســيب زمينــي نمــاتود و Globodera 

rostochiensis در شــرايط آزمايــشگاه بــه وســيله ســيف الــه و 

قارچ در سيست و تخم داخـل      . گزارش شده است  ) ۲۲ (توماس

 ردي و همكـاران   . شـود    مرگ الروها مـي    آن نفوذ كرده و باعث    

 و T-12 جدايـه  T. harzianumمعتقدند تركيبـي از گونـه   ) ۲۱(

شارون . دهد   مركبات را كاهش مي    نماتودبقاياي زيتون، جمعيت    

 مولد گـره    نماتوددر بررسي كنترل بيولوژيكي     ) ۲۳ (و همكاران 

چنـدين  ، T. harzianum بـه وسـيله قـارچ    M. javanicaريـشه  

همــه .  از قــارچ مــذكور را  مــورد آزمــايش قــرار دادنــدجدايــه

 نمـاتود ها و الروهاي سن دوم        هاي قارچ تريكودرما، تخم     جدايه

آنهـا  . مولد گره ريشه را در شرايط آزمايشگاهي كلـونيزه كردنـد     

يي مثـل كيتينـاز و   هـا  آنـزيم ي  معتقدند كه تريكودرما باعث القـا     

ه عالوه بر اثر مـستقيم      شود و به اين وسيل      پراكسيداز در گياه مي   

، باعــث افــزايش مقاومــت گيــاه نيــز نمــاتودآنتاگونيــستي روي 

 Burkholderiaبـاكتري  ) ۱۶ و ۱۵ (مـاير و همكـاران  . گردد مي

cepacia ــه ــارچBc-2 جداي ــه T .virens و ق  را در G1-3 جداي

   مولـد گـره ريـشه       نماتودرابطه با فعاليت آنتاگونيستي آنها عليه       

M .incognita نمـاتود تنهايي و به صورت تركيب عليه ايـن   به 

دو جدايه   نيز) ۲۴ (سايكورا. روي فلفل مورد بررسي قرار دادند     

T-35 و T-203 ــارچ ــرل  T. harzianum از قـ ــراي كنتـ  را بـ

  . هاي مولد گره ريشه معرفي نموده استنماتود

 Paecilomyces fumosoroseusقـارچ  ) ۴ (در ايران فـاطمي    

احمـدي و  .  از مشهد جدا نمـود H. schachtiiي ها را از سيست

ــاران ــه ) ۱( همك ــار جداي ــاتود را از Fusarium solaniچه  نم

درصـد پارازيتيـسم    . سيستي چغندرقند در اصفهان جـدا كردنـد       

هـاي     در شرايط آزمايـشگاهي، بـه وسـيله جدايـه          نماتودهاي   تخم

حجـت  .  درصد متغير بوده اسـت     ۶/۳۰ تا   ۱۲مختلف اين قارچ از     

آوري شـده از مـزارع       هـاي جمـع    از سيـست  ) ۳ (و كاسمن جاللي  

ي آذربايجان غربي، فارس، كرمانـشاه، كرمـان و         ها  چغندرقند استان 

، .Paecilomyces lilacinus ،Fusarium sppهـاي   خراسـان گونـه  

Verticillium lecani ،V. chlamydosporium ،Acremonium spp ،

Embellisia chlamydospora وScophulariopsis brevicaulis را 
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  ...Heterodera schachtii كنترل بيولوژيكي نماتد سيستي چغندر قند  

۳۰۳  

 چغندرقنـد   نمـاتود جدا نموده كه تعدادي از آنها پارازيت تخـم          

ــي ــاران. باشــند م ــارچ ) ۲ (احمــدي و همك  Paecilomycesق

farinosus و Paecilomyces spp. و Fusarium solani  را در

 چغندرقند بر روي محـيط آب آگـار         نماتودهاي   پارازيتيسم تخم 

ي جـنس   هـا   قـارچ خص شـد كـه      مورد بررسي قرار داده و مـش      

Paecilomyces ۶۱ ــا ــه ۷۷ تـــ ــد وجدايـــ ــاي   درصـــ   هـــ

Fusarium solani۱۲ را پارازيتـه  نمـاتود هـاي   درصد تخم ۳۱ تا 

 Paecilomycesيــي قــارچزا بيمــاري اثــر) ۵ (فــاطمي. كننــد مــي

fumosorosceus      مولد گره ريـشه و      نماتود را روي مراحل مختلف 

در . شت مورد بررسي قرار داد سيستي چغندرقند در محيط كنماتود

 درصـد  ۷۵نزديـك بـه    هـا و  صد ماده در  صدH. schachtiiمورد 

 آلـوده شـده     C°۲۰هاي درون آنها پس از يك ماه در حـرارت             تخم

هـايي از قـارچ       جدايـه  در اين تحقيق، هدف بررسـي تـأثير       . بودند

    سيــــستي چغندرقنــــدنمــــاتودتريكودرمــــا روي جمعيــــت 

)H. schachtii (ــوده اســت و اثــر    در آزم ــشگاه و گلخانــه ب   اي

ارزيـابي قـرار      مورد نماتودآنها روي كاهش خسارت ناشي از اين        

  .گرفت

  

  ها مواد و روش

  نمونه برداري

 نمونه آلـوده    ۲۵ در تابستان و پاييز      ۱۳۸۶ و   ۱۳۸۵هاي   طي سال 

آوري   از مزارع چغندرقند استان خراسان رضوي جمـع        نماتودبه  

هاي آلوده تا شـروع كـار         ه همراه ريشه  هاي خاك ب    نمونه. گرديد

  .داري گرديد آزمايشگاهي در يخچال نگه

  

ــه Heteroderaهــاي  اســتخراج سيــست -    و شناســايي گون

H. schachtii  
 ازروش فنويك استفاده    Heteroderaي  ها  براي استخراج سيست  

از كليـدهاي مـول    H. schachtiiبراي شناسايي گونه . )۱۰ (شد

  . استفاده شد) ۱۸ (و مرگان گلدنو مول وي ) ۱۷ (وي

 
  H. schachtii تهيه جمعيت -

 گـرم خـاك     ۵۰۰اي چغندر قند در گلدان حاوي          دو هفته  ينشا

مايه زني   H. schachtii كاشته شد و توسط يك سيست سترون

ســپس . داري شــدند  روز در گلخانــه نگــه۷۰شــد و بــه مــدت 

ـ     ها از خاك خارج و پس از مشاهده سيـست           ريشه شكيل هـاي ت

 مخلوط گرديـد و در      سترونشده، خاك گلدان با مقداري خاك       

اين عمل سه بار تكرار شـد تـا جمعيـت           . چند گلدان كاشته شد   

بـا  . هـا فـراهم گرديـد     جهـت آزمـايش  نماتودهمگن و كافي از    

هـا آزاد     استفاده از سيست خرد كن تخـم و الرو درون سيـست           

تخـم و    ميكرونـي و     ۶۰هـاي سيـست روي الـك          پوسته. شدند

آوري گرديـد و بـه نـسبت          ميكروني جمع  ۳۸الروها روي الك    

 كيلـوگرم خـاك   ۳ عدد تخم و الرو به هر گلدان حاوي   ۱۰۰۰۰

متشكل از يك قسمت خاك مزرعـه، يـك قـسمت كـود دامـي               

 بـا آن مخلـوط      كامالًيك قسمت ماسه بادي اضافه و        پوسيده و 

  . ها از اين خاك استفاده شد در كل آزمايش. گرديد

  

  ودن تريكودرمااز مزارع چغندر قندخالص نم  جداسازي و-

طـور تـصادفي از مـزارع چغندرقنـد اسـتان            نمونه خـاك بـه     ۲۵

) ۸ (آوري شد، با استفاده از روش دينگـرا        خراسان رضوي جمع  

كـش    گـرم قـارچ    ۶/۱و محيط نيمه اختصاصي آب آگار حـاوي         

ه در  ثرؤ در صـد مـاده مـ       ۵گرانول داراي   ) متاالكسيل (ريدو ميل 

دست آمده با استفاده از كليـد بـي           هاي به   جدايه. ليتر استفاده شد  

   .مورد شناسايي قرار گرفتند) ۷ و۶ (ست

  

  هاي تريكودرما انتخاب جدايه -

  و  T. harzianum جدايه متعلـق بـه دو گونـه    ۱۸در اين بررسي 

T. virens ي مزارع چغندرقند ها خاك جدايه مربوط به ۱۰ شامل

تهيـه شـده از كلكـسيون       ) ۴+۴ (هـشت جدايـه   و  ) ۵+۵ (مشهد

طـور تـصادفي      هـا بـه     جدايـه . روحاني مورد استفاده قرار گرفت    

ي هـا   براي تهيه اينوكولوم كـافي جهـت آزمـايش        . انتخاب شدند 

.  تكثير شد  سترونهاي انتخاب شده روي ارزن        اي، جدايه  گلخانه

متـر از هـر جدايـه         به اين ترتيب كه دو ديسك با قطر دو سانتي         

 در يـك فالسـك يـك        PDAخالص شده روي محـيط كـشت        

 كـامالً  گرم ارزن اتوكالو شده انداخته شده و         ۲۵۰ليتري حاوي   

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
18

51
7.

13
88

.1
3.

48
.2

0.
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
pp

.iu
t.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518517.1388.13.48.20.5
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1008-en.html


  ۱۳۸۸ تابستان/ چهل و هشتم  شماره/ سيزدهمسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۳۰۴  

 C°۲۵ روز در دمـاي      ۱۵ها بـه مـدت        فالسك. با آن مخلوط شد   

هـاي    به منظور جلوگيري از به هم چسبيدن دانه       . قرار داده شدند  

نواخــت شــدن رشــد قــارچ از روز هفــتم بــه بعــد  ارزن و يــك

پـس  . شدند   تكان داده مي   كامالًها هر دو روز يك مرتبه         فالسك

ها تـا زمـان مـصرف در يخچـال            فالسك،  ها  قارچاز رشد كامل    

 درصـد وزنـي بـا       ۵داري شده و در موقع مصرف به نسبت           نگه

  .ها مخلوط گرديد خاك گلدان

  

هـاي    هاي تريكودرما روي سيست وتخـم        جدايه  پارازيتيسم -

H. schachtiiمايشگاه در آز  

 پـس از ضـدعفوني سـطحي بـا     H. schachtii گونه هاي سيست

  چنـدين بـار     و  به مدت سه دقيقه     درصد ۵/۰هيپوكلريت سديم   

ـ   تـاي  ۱۰هـاي     هصورت دسـت     به سترونشستشو با آب مقطر      ه ي ب

متـري از كـشت       متري يك ديسك پنج ميلـي       فاصله چهار سانتي  

ي ليتر آب  ميل۲۰پنج روزه تريكودرما در يك پتري ديش حاوي      

براي هر جدايه پـنج پتـري ديـش در    .  قرار داده شدسترونآگار  

ــ    قــرارC°۲۵مــدت دو هفتــه در دمــاي ه نظــر گرفتــه شــد و ب

ــدند ــدت . داده ش ــن م ــس از اي ــست پ ــا سي ــده ــكافته ش    و  ش

  بـا  ها و الروهاي سالم و بيمار در زير ميكروسكوپ          درصد تخم 

  صـد عـدد     در هـر تكـرار يـك         . تعيـين گرديـد    ۲۰۰ي  يبزرگنما

تخم و الرو به صورت تصادفي شمارش گرديد و به اين ترتيب            

  در آزمايـشي   . هـاي پارازيتـه شـده تعيـين گرديـد           در صد تخـم   

هـا و     منظور بررسي دقيق نحـوه پارازيتيـسم سيـست          ديگر كه به  

برداري از آنها صورت گرفت، تعـدادي سيـست          چنين عكس   هم

ــك الم   ــرف ي ــك ط ــتروندر ي ــرارس ــد ودر  ق ــرف داده ش    ط

متري از محيط     متر يك ديسك پنج ميلي      ديگر به فاصله دو سانتي    

 كه با كمي اينوكولوم مربوط بـه هـر جدايـه تلقـيح       PDAكشت  

  هـاي تهيـه شـده بـراي هـر جدايـه              الم. شده بود قرار داده شـد     

 كه حاوي دو اليه كاغذ فيلتـر و پـنج           ستروندر يك پتري ديش     

شـكل  V اي  ك لوله شيشه بود روي يسترونليتر آب مقطر  ميلي

ــي  ــنج ميل ــر پ ــه قط ــد  ب ــرار داده ش ــر ق ــه  . مت ــر جداي ــراي ه   ب

 ۱۴هـا بـه مـدت         پتري ديش . پنج پتري ديش در نظر گرفته شد      

  هـا بـا      بعد از اين مـدت الم     . داري شدند    نگه C°۲۵روز در دماي    

ــائي  ــي ۱۰۰۰ و۴۰۰ ،۲۰۰بزرگنم ــورد بررس ــكوپ م    ميكروس

ها از نظر پارازيته شـدن   تخمها و  قرار گرفتند و وضعيت سيست  

  .هاي تريكودرما مورد ارزيابي قرارگرفت وسيله جدايه به

  

  اي   گلخانههاي  آزمايش-

 در آزمـايش    .در دو سـال انجـام گرديـد       اي   ي گلخانه ها  آزمايش

  بررسـي   كـه درآزمايـشگاه    جدايه تريكودرمـا   ۱۸سال اول تمام    

 در  .نـد ار گرفت  مورد مطالعه قر    نيز در شرايط گلخانه  ،  شده بودند 

 و   كـه در آزمايـشگاه      بررسـي شـدند    هـايي    جدايه  تنها سال دوم 

  دماي گلخانه  .نده بود  در سال اول نتيجه خوبي نشان داد       گلخانه

در  C°۲۲ تا   C°۱۷ در روز و   C°۲۸ تا C°۲۲ در طول آزمايش بين   

مدت   ساعت و۱۴ حدودنور طبيعي مدت روشنايي با .  بودشب

يـك قـسمت خـاك       مورد استفاده     خاك . بود ساعت ۱۰ تاريكي

مزرعه  و يك قسمت كود دامي پوسيده الك شده و يك قسمت             

.  گرديد سترونبا اتوكالو    و  باهم مخلوط شدند   كامالًماسه بادي   

  .   بودOrbis بذر چغندرقند رقم ،بذر مورد استفاده

 تـصادفي در خـاك      كـامالً آزمايش سال اول در قالب طـرح           

   تيمـار مربـوط     ۱۸ تيمـار شـامل      ۲۰ بـا ) سـترون  (اتوكالو شده 

 و دو تيمـار شـاهد       نمـاتود سيـست   +  جدايـه تريكودرمـا      ۱۸به

ــامل ــاك داراي -۱: ش ــاتود خ ــم و الرو  ۱۰۰۰۰ (نم ــدد تخ    ع

بدون قارچ تريكودرما و ) در هر گلدان حاوي سه كيلوگرم خاك

ــدون  -۲ ــاك ب ــاتود خ ــام   نم ــا انج ــارچ تريكودرم ــدون ق    و ب

  تكــرار و هــر تكــرار شــامل يــك  هــر تيمــار داراي ســه . شــد

بـار    روز يك۴ها هر  آبياري گلدان . گلدان حاوي چهار بوته بود    

ــه ــرداري از بوت ــار ب    روز پــس از كاشــت صــورت ۷۰هــا  و آم

  هــاي برتــر تعــداد تخــم و الرو  معيــار انتخــاب جدايــه. گرفــت

از ايـن نظـر در      . ها در پايان آزمايش بود     موجود در خاك گلدان   

 تيمـار كـه     ۱۰،  هاي تريكـو درمـا      ربوط به جدايه   تيمار م  ۱۸بين  

ـ       نماتودكمترين تعداد    عنـوان تيمارهـاي     ه در آنها شمارش شـد ب

هـاي سـال دوم مـورد اسـتفاده قـرار            برتر انتخاب و در آزمايش    

  .گرفتند
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  ...Heterodera schachtii كنترل بيولوژيكي نماتد سيستي چغندر قند  

۳۰۵  

زمان در خاك اتـوكالو       طور هم   در سال دوم، اين آزمايش به        

  . شده و خاك مزرعه در گلخانه انجام شد

خاك اتوكالو شـده و     ،  يط انجام آزمايش در هر دو مورد      شرا   

خاك مزرعه، شبيه آزمايش سال اول بود با ايـن تفـاوت كـه در               

 جدايـه كـه اثـر       ۱۰از  ،   جدايـه تريكودرمـا    ۱۸جاي   هسال دوم ب  

ايـن  .  داشـتند، اسـتفاده شـد      نمـاتود بهتري در كاهش جمعيـت      

اك مـزارع   دست آمده از خ      جدايه به  ۵ها عبارت بودند از       جدايه

 T. harzianum HM (سـه جدايـه  : چغنـدر قنـد مـشهد شـامل    

 جدايه انتخاب شده ۵ و T.virens VM (1,4 (دو جدايه، 2,4,5)

 T. harzianum HCچهارجدايـه  : از كلكسيون روحـاني شـامل  

(1,3,4) , Bi و يك جدايه T. virens VC5 .   دو تيمـار شـاهد در

تخم  +شده اتوكالو خاك -۱:خاك اتوكالو شده عبارت بودند از  

 نمـاتود اتوكالو شده بدون تخم و الرو       خاك   -۲،  نماتود و الرو 

صورت طبيعـي      خاك مزرعه كه به    -۱و در خاك اتو كالو نشده       

 عـدد تخـم و الرو       ۴۰۰ ( سيستي چغندرقند بود   نماتودآلوده به   

 خاك مزرعه كه دوهفته قبل از كاشت        -۲و  )  گرم خاك  ۱۰۰ در

 گـرم بـراي هـر گلـدان سـه           ۱۰ميـزان   كش راگبي بـه     نماتودبا  

معيارهاي آمار برداري عبـارت بودنـد    . كيلوگرمي تيمار شده بود   

خشك غده چغندرقند، وزن     و ، وزن تر  نماتودجمعيت نهايي   : از

  . ي گياهي هوايها تر و خشك قسمت

 تصادفي محاسبه آماري كامالًدست آمده در قالب طرح        نتايج به    

% ۵آزمون دانكن در سطح احتمال       تفاده از ها با اس    گرديد و ميانگين  

  .  مقايسه شدندMSTATCبا استفاده از نرم افزار آماري 

  

  و بحثايجتن

   H. schachtiiگونه  سيستي چغندرقند نماتودشناسايي 

كه در مزارع چغندرقند منطقه مورد مطالعـه بـيش            با توجه به اين   

  نظـر  گونـه مـورد      .شـود    سيستي يافـت مـي     نماتود  گونه از يك 

) H. schachtii ( پس از جداسازي از خاك و ريشه چغندر قنـد 

 و بررســي هــا و تهيــه بــرش از مخــروط انتهــاي بــدن سيــست

 و الروهـاي    هـا   خصوصيات مرفولوژيكي و مرفومتريكي سيست    

و مـول وي و     ) ۱۷ ( با استفاده از كليدهاي مول مـوي       سن دوم   

نـد   برجـستگي تـاول مان     .شناسـايي گرديـد   ) ۱۸ (مرگان گلـدن  

هالـه شـفاف      نزديك مخرج بزرگ و شبيه دندان آسياب، پهنـاي        

هاسـت از     هاي خروجي الرو كه نصف عرض پنجـره         دور پنجره 

هـاي مـشابه     را از گونـه H. schachtii مشخصاتي است كه گونه

  .كند متمايز مي

  

   تريكودرماهاي  جدايهشناسايي -

  از خـاك   ،  در بررسي مزارع چغندرقند استان خراسـان رضـوي        

 جدايه قارچ تريكودرما جداسازي، خـالص       ۱۳اين مزارع جمعا    

هـشت  . گرديـد  شناسـايي ) ۷و۶ ( با استفاده از كليد بي سـت  و

و پـنج  ) Trichoderma harzianum HM (1-8جدايه متعلق بـه  

  . تشخيص داده شد) T. virens VM (1-5جدايه متعلق به

  

تي  سيـس نمـاتود  روي   هـاي تريكودرمـا     جدايه پارازيتيسم   -

   در آزمايشگاهچغندرقند

م هاي تريكودرما كـ     در اين آزمايش مشخص شد كه تمام جدايه       

 را كلـونيزه  H. schachtii يهـا  ها و تخـم  و بيش قادرند سيست

هـاي تريكودرمـا      نمايند اما از نظر در صد پارازيتيسم بين جدايه        

  T. harzianum Bi دو جدايه در ميان آنها. تفاوت وجود داشت

 كه از خاك مـزارع چغنـدر   VM1  T. virensو) ارجيجدايه خ(

هـا و     هـا سيـست     قند مشهد جدا شده بود شديدتر از بقيه جدايه        

هـا روي الم      مطالعـه دقيـق سيـست     . هـا را كلـونيزه كردنـد        تخم

 نشان داد كـه دو جدايـه        ۴۰۰و  ۲۰۰ي  يميكروسكوپي با بزرگنما  

نهـا  كـه روي آ    طـوري   ها مستقر شدند به     روي سيست  كامالًبرتر

تـوان   اين خصوصيت را احتماال مي     .اسپورتوليد نمودند  فياليد و 

 هـاي مزبـور نـسبت داد        وسيله جدايـه    به قدرت ترشح كيتيناز به    

  .) ۲و ۱شكل(

  

 نمـاتود رمـا روي    هـاي تريكود     اثر كنترل كنندگي جدايـه     -

  سيستي چغندر قند

 جدايه انتخاب شده مورد بررسي قـرار        ۱۸در سال اول آزمايش     

  ها در پايـان      هاي موجود در خاك تيمار      شمارش سيست . گرفتند
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  ۱۳۸۸ تابستان/ چهل و هشتم  شماره/ سيزدهمسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۳۰۶  

  
 B                                                                 

  
A                                                                   

  
D                                                                    

 
C                                                           

   Trichoderma virensوسيله  پارازيته شده به Heterodera schachtiiهاي   سيست.۱شكل 

A - ۲۰۰ بزرگنمايي ، D,C, B – ۴۰۰ بزرگنمايي.   

  

  
B                                                                               

 
A                                                             

  
D                                                                 

 
C                                                           

  Trichoderma harzianum وسيله يته شده بهپاراز Heterodera schachtiiها و تخم    سيست.۲شكل 

B,A – ۲۰۰ بزرگنمايي ، C – ۴۰۰ بزرگنمايي ، D – ۱۰۰۰ بزرگنمايي.  
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  ...Heterodera schachtii كنترل بيولوژيكي نماتد سيستي چغندر قند  

۳۰۷  

  
B                                                

 
A                                                  

تيمارهاي داراي تريكودرما از رشد بيشتري ( سيستي چغندرقند نماتود هاي تريكودرما بر  اثر جدايه- اي  آزمايش گلخانه.۳شكل 

  )برخوردارند

A –سمت راست بدون قارچ تريكودرما، سمت چپ داراي قارچ تريكودرما   

B –روي ريشه چغندرقندنماتودهاي جوان و شيري رنگ   ماده   

  

و مقايسه ميـانگين آنهـا نـشان    )  روز پس از كاشت ۷۰ (آزمايش

 ۱۸از بـين    . داري بـين تيمارهـا وجـود دارد         فاوت معني داد كه ت  

 جدايه از آنهـا كـه بيـشترين تـأثير را در              ۱۰جدايه بررسي شده،  

 چغندر قنـد در پايـان آزمـايش         نماتودكاهش تعداد تخم و الرو      

باعث شده بودند براي آزمايش سـال دوم انتخـاب شـدند ايـن              

ــه ــد از   جداي ــارت بودن ــا عب  Trichoderma harzianum  :ه

   و  HM2, HM4,HM5, HC1, HC3, HC4, Biهــاي جدايــه

T. virensــه ــاي  جداي ــه. ,VM1, VM4, VC5ه ــاي جداي    ه

T. harzianum ــب ــه ترتيـ ، ۰۷/۵۸، ۳۵/۶۴، ۷۲/۵۶، ۱۸/۷۶ بـ

ــه۱۲/۵۸، ۵۲/ ۲۳، ۱۴/۴۸ ــه ترتيــب T. virensهــاي   و جداي  ب

قنـد را   چغندر نماتودهاي   در صد تخم۲۳/۵۹ و ۵۵/۷۲، ۱۵/۶۱

هـا    متوسط پارازيتيسم جدايـه   . حيط كشت پارازيته كردند   روي م 

ي پارازيته  نماتودگونه تخم    در تيمار شاهد هيچ   .  در صد بود   ۶۰

جدايـه   (Bi T. harzianumiهـاي   در بين آنها جدايـه . نشده بود

جداشده از خاك مزارع چغندر قند  T. virens VM1و ) خارجي

متوسـط  . هـاي ديگـر بهتـر عمـل كردنـد           نسبت به جدايه   مشهد

 نمـاتود ي  ها  پارازيتيسم اين دو جدايه منجر به از بين رفتن تخم         

كه اين متوسـط در مـورد ديگـر          در حالي   بالغ شد   درصد ۷۴به  

  .تعيين گرديد  در صد نسبت به شاهد۵۷ ها جدايه

 جدايه تريكودرماي انتخاب شده از   ۱۰در سال دوم آزمايش        

در خاك اتو كالو شده و خاك مزرعـه مـورد مقايـسه              ال اول س

  . )۳ شكل (قرار گرفتند

قابليـت  دسـت آمـده از بررسـي          هاي به   ه واريانس داده  يتجز   

  وH. schachtii نمـاتود تريكودرمـا روي    جدايـه ۱۰بيـوكنترلي 

 خاك اتوكالو شده و خاك مزرعه     ملكرد تيمارهاي آزمايشي در   ع  

وزن تـر و    ،  نمـاتود ه جمعيـت نهـايي      از جملـ  ) اتوكالو نـشده  (

داري   كه تفاوت معنـي    دهند  برگ نشان مي  و  خشك غده و شاخ     

بين تيمارهاي آزمايشي در خاك اتوكالو شده و خـاك اتـوكالو            

ميـانگين تيمارهـاي مختلـف      . وجـود دارد  ) خاك مزرعه  (نشده

 مقايـسه    و دانكـن اي     چنـد دامنـه    آزمايشي با استفاده از آزمـون     

طـور   همان. اند   نشان داده شده   ۴ و   ۳ ، ۲ ،۱ جداولر  ها د   نگينميا

 در  نمـاتود شود جمعيت نهـايي        مشاهده مي  ۲ و   ۱ جدولكه در   

تيمارهاي مورد آزمايش در خاك اتوكالو شده و خـاك مزرعـه            

ي در  دار  نسبت به تيمار شـاهد كـاهش يافتـه و اخـتالف معنـي             

اي هـ   در ميـان جدايـه    . شـود   ده مي سطح پنج در صد بين آنها دي      

 .Tهاي   يعني جدايه۴ و ۳هاي  تريكودرماي مورد استفاده، تيمار

harzianum Bi وVM1  T. virens   بيشترين تـأثير را در كـاهش

  . نشان دادندنماتودجمعيت نهايي 

با توجه به تجزيه واريـانس عملكـرد چغنـدر قنـددر خـاك             

  كار رفتـه بـا تيمارهـاي         اتوكالو شده، بين تيمارهايي كه قارچ به      
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  ۱۳۸۸ تابستان/ چهل و هشتم  شماره/ سيزدهمسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۳۰۸  

   در شرايط گلخانهنماتود آلوده شده به سترون سيستي چغندرقند در خاك نماتودهاي تريكودرما روي جمعيت   اثر جدايه.۱جدول 

    ۱  ۲  ۳  ۴  

  نماتودجمعيت نهايي   ها جدايه  تيمار
Pf 

  شاخص توليد مثل
Rf 

  درصد تكثير
%Mr 

  درصد كنترل

T. harzianum HM2  ۷۶/۶۷۲۴مشهد   ۱  de ۱۸/۲۰  de ۴۷/۴۳  de ۵۳/۵۶  bc 

T. harzianum HM4  ۱۶/۹۰۹۱مشهد   ۲  bc ۲۷/۲۷  bc ۱۰/۵۹  bc ۹۰/۴۰  de 

T. harzianum Bi  f ۱۷/۳۵۸۷  ۷۶/۱۰  كلكسيون  ۳  f ۳۲/۲۳  f ۶۸/۷۶  a 

T. virens VM1  f ۷۳/۴۲۰۷  ۶۲/۱۲ مشهد   ۴  f ۳۵/۲۷  f ۶۵/۷۲  a 

HM5 T. harzianum  b ۹۰/۹۴۵۲  ۳۵/۲۸ مشهد    ۵  b ۴۵/۶۱  b ۵۵/۳۸  e 

T. harzianum HC4  bc ۴۷/۸۷۵۴  ۲۶/۲۶كلكسيون  ۶  bc ۹۱/۵۶  bc ۰۹/۴۳  de 

 T. virens VM4مشهد   ۷
de  ۹۳/۶۵۰۷  ۵۲/۱۹  de ۳۱/۴۲  de ۶۹/۵۷  bc 

T. harzianum HC1  c ۵۷/۸۴۷۵  ۴۲/۲۵كلكسيون  ۸  c ۱۰/۵۵  c ۹۰/۴۴  d 

T. virens VC5  d ۵۰/۷۴۳۷  ۳۱/۲۲كلكسيون  ۹  d ۳۵/۴۸  d ۶۵/۵۱  c 

T. harzianum HC3  e  ۶۷/۶۳۷۷  ۱۳/۱۹ كلكسيون  ۱۰  e ۱۴/۴۶  e ۵۴/۵۸  b 

a  ۳۳/۱۵۳۸۱  ۱۴/۴۶  ) بدون قارچنماتود(شاهد آلوده   ۱۱  a ۱۰۰ a ۰ f 

  -  -  -  -  )و قارچ نماتودبدون (شاهد سالم   ۱۲

   تكرار است۳هر عدد متوسط : ۱

۲ :Rf گرم خاك  است۱۰۰ عدد تخم و الرو در۳۳۳ نماتودجمعيت اوليه .  به جمعيت اوليه استنماتود نسبت جمعيت نهايي . 
Pfهر تيمار   

۳:   ۱۰۰× 
Pf بدون قارچنماتود تيمار   

  =Mr%   

   در صد كنترل= ۱۰۰ - در صد تكثير: ۴

 .نيستند دار هاي داراي حروف مشابه در ستون بر اساس آزمون دانكن در سطح پنج درصد معني  ميانگين-

  

داري در سـطح يـك در         معنيشاهد از نظر وزن تر غده اختالف        

شود ولـي در رابطـه بـا وزن تـر شـاخ و بـرگ                  صد مشاهده مي  

در رابطه با وزن خشك غده و شـاخ و          . نيستدار    اختالف معني 

كار رفته با تيمار شاهد اخـتالف         برگ بين تيمارهايي كه قارچ به     

در ميـان   . شـود   داري در سطح پـنج در صـد مـشاهده مـي             معني

هاي    يعني جدايه  ۴ و   ۳تيمارهاي  ،  استفادههاي قارچ مورد      جدايه

T. harzianumi Bi وVM1  T.  virens   بيـشترين تـأثير را در 

افزايش وزن غده چغندر قنـد و افـزايش وزن شـاخ و بـرگ در                

) ۲ و ۱( ولجـد گونه كـه در      انهم. اند  خاك اتوكالو شده داشته   

 ۴ و ۳ در تيمارهـاي     نمـاتود شود آلودگي خـاك بـه         مشاهده مي 

 به ميزان VM1 T. virens وBi  T. harzianumهاي   جدايهيعني

ــه  ــاهش يافت ــشمگيري ك ــه، چ ــوري ب ــرل   ط ــه كنت ــاتودك    نم

توسط دو تيمار ذكر شـده در خـاك اتـوكالو شـده بـه ترتيـب                 

ــب   ۶۵/۷۲ و۶۸/۷۶ ــه ترتيـ ــه بـ ــاك مزرعـ    و ۱۴/۷۵ و در خـ

ميانگين عملكرد نيز در تيمارهـاي مـذكور   . است در صد  ۷۷/۷۲

 بـاالي   كند كه نشان دهنده كارآيي نسبتاً       الم برابري مي  با شاهد س  

وزن تر غده و شاخ و برگ و وزن خـشك           . باشد   مي ها  قارچاين  

 ور افزايش نشان داده است    غده و شاخ و برگ در تيمارهاي مذك       

نيـز  ) خاك اتـوكالو نـشده     (در شرايط خاك مزرعه   . )۳ول  جد(

ي هـا   قارچرآيي  دست آمده از بررسي ميزان كا       تجزيه واريانس به  

دهـد    نشان مـي    سيستي چغندر قند   نماتودآنتاگونيست در كنترل    

ــي  ــتالف معنــ ــه اخــ ــرد   كــ ــا عملكــ ــه بــ   داري در رابطــ

بـين تيمارهـاي مـورد    ) وزن تـر و وزن خـشك غـده         (محصول

بررسي در رابطه با شاهد در سطح پـنج درصـد و يـك درصـد                

  هـــاي  در خـــاك مزرعــه نيـــز جدايــه  . شــود  مــشاهده مـــي 

Bi harzianum T.و VM1 T. virens تــأثير مثبتــي در افــزايش   
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  ...Heterodera schachtii كنترل بيولوژيكي نماتد سيستي چغندر قند  

۳۰۹  

   در شرايط گلخانه نماتود سيستي چغندرقند درخاك مزرعه با آلودگي طبيعي به نماتودهاي تريكودرما روي جمعيت  اثر جدايه. ۲جدول 

    ۱  ۲  ۳  ۴  

  نماتودجمعيت نهايي   ها جدايه  تيمار

Pf 
  شاخص توليد مثل

Rf  

  درصد تكثير

%Mr 
  لدرصد كنتر

T.harzianum HM2    ۷۰ /۶۵۲۴ e ۳۱/۱۶مشهد  ۱  e ۶۷/۴۰  e ۳۳/۵۹  c 

T. harzianum  HM4   ۳۷ /۹۴۲۴مشهد  ۲  bc ۵۶/۲۳  bc ۷۴/۵۸  bc ۲۶/۴۱  ef 

T. harzianum Bi  ۴۴ /۳۹۸۷  كلكسيون     ۳  f ۹۶/۹  f ۸۵/۲۴  f ۱۵/۷۵  b 

T. virens VM1           ۴۴ /۴۳۶۷مشهد   ۴  f ۹۱/۱۰  f ۲۲/۲۷  f ۷۸/۷۲  b 

T. harzianum HM5  ۸۷ /۹۷۸۵مشهد      ۵  b ۴۶/۲۴  b ۰۰/۶۱  b ۰۰/۳۹  f 

T. harzianum HC4  ۱۰ /۹۰۸۸ كلكسيون  ۶  bc ۷۲/۳۲  bc ۶۵/۵۶  bc ۳۵/۴۳  ef 

T. virens VM4            ۶۰ /۷۱۷۷مشهد   ۷  de ۹۴/۱۷  de ۷۴/۴۴  de ۲۶/۵۵  cd 

T. harzianum HC1  ۰۰/۸۷۴۹ كلكسيون  ۸  c ۸۷/۲۱  c ۵۴/۵۴  c ۴۶/۴۵  e 

T. virens VC5         ۰۰/۷۷۱۲كلكسيون   ۹  d   ۲۷/۱۹  d ۰۷/۴۸  d ۹۳/۵۱  d 

T. harzianum HC3  ۰۰ /۸۷۷۱كلكسيون   ۱۰  c ۹۲/۲۱  c ۶۷/۵۴  c ۳۳/۴۵  e 

۰۰/۱۶۰۴۰  ) بدون قارچنماتود(شاهد آلوده   ۱۱  a ۱۰/۴۰  a ۱۰۰ a ۰ g   

۰۰/۲۹۴۴  )بدون قارچ كش ونماتود(شاهد سالم  ۱۲  g ۳۵/۷  g ۳۵/۱۸  g ۶۵/۸۱  a 

   تكرار است ۳ هر عدد متوسط .۱

۲. Rf گرم خاك ۱۰۰ عدد تخم و الرو در ۴۰۰ نماتودجمعيت اوليه .  استنماتود به جمعيت اوليه نماتود نسبت جمعيت نهايي   

Pfهر تيمار   
۳.   ۱۰۰× 

Pf بدون قارچنماتود تيمار   
  =Mr%   

   گرم در هر گلدان سه كيلوگرمي ۱۰ و ميزان مصرف G۱۰ كش راگبي ماتودندر صد كنترل  = ۱۰۰ –در صد تكثير  .۴

  .دار نيستند هاي داراي حروف مشابه در ستون بر اساس آزمون دانكن در سطح پنج درصد معني  ميانگين-

  

 ند در شرايط گلخانه سيستي چغندر قنماتود آلوده شده به سترونهاي تريكودرما روي عملكرد چغندر قند در خاك  اثر جدايه .۳ جدول

 ها يهجدا تيمار
وزن تر غده 

 )گرم(
وزن تر شاخ و برگ  

 )گرم(
   غده وزن خشك

 )گرم(
   برگ شاخ و وزن خشك

 )گرم(
T. harzianum HM2 ۶۹/۵۰مشهد  ۱  bc ۲۸/۶۲  ab ۰۲/۱۸  abcd ۱۵/۱۳  abc 

T. harzianum HM4 ۰۹/۳۴   مشهد    ۲  c ۰۷/۵۴  ab ۰۲/۱۰  cd ۰۱/۱۲  bc 

T. harzianum Bi ۵۸/۷۹  يونكلكس  ۳ a ۷۴/۸۴  a  ۴۷/۲۵  a ۷۴/۱۶  ab 

T. virens VM1 ۱۴/۷۱ مشهد  ۴  ۲۰/۷۹  ab ۵۲/۲۱  ab ۳۵/۱۶  ab 

T. harzianum HM5 ۱۷/۳۲      مشهد ۵  c ۳۷/۴۲  c ۷۹/۸  d ۰۴/۹  c 

T. harzianum HC4 ۹۲/۳۴كلكسيون ۶  c ۸۳/۷۹  ab ۸/۱۱  bcd ۳۹/۱۳  abc 

T. virens VM4 ۷۹/۵۰مشهد  ۷  bc ۷/۴۸  ab ۵۳/۱۹  abc ۱۷/۱۲  bc 

T. harzianum HC1 ۶۴/۴۵كلكسيون ۸  c ۳۱/۵۸  ab ۶۵/۱۶  abc ۷۹/۱۱  bc 

T. virens VC5 ۲۲/۴۲كلكسيون ۹  c ۵۷/۶۷  ab ۱۷/۱۳  abcd ۳۱/۱۲  bc 

T. harzianum HC3 ۵۵/۵۲كلكسيون  ۱۰  bc ۰۴/۴۸  ab ۵۲/۱۸  abc ۳۲/۱۱  bc 

۷۰/۵۱  )قارچ بدون نماتود(شاهد آلوده  ۱۱  bc ۴۷/۵۶  ab ۲۴/۱۵  abcd ۷۲/۱۰  c 

۰۵/۷۶ )وقارچنماتودبدون (شاهد سالم  ۱۲  a ۳۳/۸۴  a ۰۳/۲۱  ab ۶۷/۱۷  a 

  .در يك گروه آماري قرار دارند% ۵هاي داراي حروف مشابه در ستون بر اساس آزمون دانكن در سطح  ميانگين

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
18

51
7.

13
88

.1
3.

48
.2

0.
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
pp

.iu
t.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518517.1388.13.48.20.5
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1008-en.html


  ۱۳۸۸ تابستان/ چهل و هشتم  شماره/ سيزدهمسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۳۱۰  

  قند در خاك مزرعه با آلودگي طبيعي هاي تريكودرما روي عملكرد چغندر  اثر جدايه  .۴ جدول

   سيستي چغندر قند در شرايط گلخانهنماتودبه 

 ها جدايه تيمار
  وزن تر غده 

  )گرم(

  وزن تر شاخ و برگ

 )گرم(

   وزن خشك

 غده

 وزن خشك شاخ و

 برگ

T.harzianum HM2  ۶۵/۴۶مشهد ۱  ab ۱۰/۴۱  a ۷۵/۱۶  a ۹۶/۷   cd 

T. harzianum  HM4 ۷۵/۴۵مشهد ۲  ab ۴۵/۴۳  a ۶۹/۱۸  a ۵۶/۶   cd 

T. harzianum Bi ۹۶/۶۲       كلكسيون ۳  a ۶۷/۰۰a ۹۰/۲۱  a ۸۲/۱۶  ab 

T. virens VM1 ۹۰/۶۳مشهد  ۴  a ۶۸/۰۰ a ۳۰/۲۱ a ۴۰/۲۰  a 

T. harzianum HM5 ۸۲/۲۸      مشهد ۵  b ۶۳/۳۶  a ۷۵/۴   b ۴۵/۶  d 

T. harzianum HC4 ۴۵/۳۴ كلكسيون ۶  b ۵۳/۰۰ a ۷۲/۱۵  a ۵۰/۶  d 

T. virens VM4 ۲۳/۴۶مشهد  ۷  ab ۳۹/۴۱  a ۹۵/۲۱  a ۶۸/۸   bcd 

T. harzianum HC1 ۴۳/۳۶   كلكسيون  ۸  b ۷۵/۴۱  a ۵۰/۲۲  a ۶۰/۱۱  abcd 

T. virens VC5 ۱۲/۴۵كلكسيون  ۹  ab ۵۷/۶۳  a ۴۰/۲۱  a ۶۸/۱۰  bcd 

T. harzianum HC3 ۰۸/۴۵   كلكسيون ۱۰  ab ۵۰/۴۴ a ۵۵/۴  b ۴۵/۶    d 

۵۹/۳۶ )كش بدون قارچنماتود(هد سالم شا ۱۱  b ۳۲/۵۰  a ۴۰/۱۶  a ۵۲/۱۴  abc 

b ۳۸/۰۰ a ۳۵/۸ ۲۹/۰۰ ) بدون قارچنماتود( شاهد آلوده ۱۲    b ۸۰/۶    cd 

  .در يك گروه آماري قرار دارند% ۵هاي داراي حروف مشابه در ستون بر اساس آزمون دانكن در سطح  ميانگين

  

ر قند نسبت به تيمارهاي ديگر      عملكرد محصول وزن غده چغند    

كه اين دو تيمار       با وجود اين   )۴جدول (دهد  كار رفته نشان مي     به

گيرنـد امـا در       با تيمار سم راگبي در يك گروه آماري قرار نمـي          

ايش عملكـرد   ، كـاهش آلـودگي و افـز       نمـاتود كاهش جمعيـت    

مـاير  . )۴ و ۲ولجد (شود  ها مشاهده نمي  اختالف چنداني بين آن   

را در كـاهش جمعيـت    G1-3 T. virensگونـه ) ۱۶ (نو همكارا

آنها اين جدايـه و بـاكتري        .دانند   مولد غده ريشه موثر مي     نماتود

Burkholderia cepacia Bc-2  مولد گـره ريـشه   نماتود را عليه 

M. incognita محيط كشت فيلتر شـده  . مورد بررسي قرار دادند

فـريخ تخـم و     حاوي تركيبات خارج سلولي قارچ و باكتري از ت        

چنين آغشته كردن     هم. حركت الروهاي سن دوم جلوگيري كرد     

 T. virens هاي گوجه فرنگي به محيط كـشت فيلتـر شـده    ريشه

 در صد  ۴۲ در گرم ريشه     نماتودباعث شد كه تعداد تخم و الرو        

 .VM1  Tدر اين تحقيق نيـز گونـه  . نسبت به شاهد كاهش يابد

virens      ۷۲ي چغندرقنـد تـا       سيـست  نمـاتود  در كاهش جمعيـت 

 وينـدهام و همكـاران    . درصد و افزايش عملكرد موثر بوده است      

    T-8 و گونـه T-12 T. harzianumگزارش كردند كه گونه) ۲۷(

T. koningii مولد گره ريشه نماتود در كاهش توليد تخم و الرو 

Meloidogyne arenariaرايو و همكـاران .  در خاك تأثير دارند 

 را در كـاهش  T. lignorum و T. harzianumهـاي   گونـه ) ۲۰(

  اثـر متقابـل بـين گونـه     . داننـد   مؤثر مـي M. incognitaجمعيت 

T. harzianum طاليــي ســيب زمينــي نمــاتود و Globodera 

rostochiensis در شــرايط آزمايــشگاه بــه وســيله ســيف الــه و 

آنهـا مـشخص    . مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت        ) ۲۲ (توماس

 طاليي سيب زمينـي را      نماتودي  ها  ا سيست نمودند كه تريكودرم  

هاي داخل سيست نيز نفوذ كرده و باعث          كلونيزه كرده و به تخم    

در بررسي كنترل   ) ۲۳ (شارون و همكاران  . شود  مرگ الروها مي  

 به وسيله قـارچ  M. javanica مولد گره ريشه نماتودبيولوژيكي 

T. harzianum ،مـايش  مورد آز چندين جدايه از قارچ مذكور را

هـا و     هاي تريكودرمـا، تخـم      آنها معتقدند همه جدايه   . قرار دادند 
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  ...Heterodera schachtii كنترل بيولوژيكي نماتد سيستي چغندر قند  

۳۱۱  

ــاي ســن دوم  ــاتودالروه ــرايط  نم ــشه را در ش ــره ري ــد گ  مول

نيـز دو    )۲۴ (سـايكورا و همكـاران    . آزمايشگاهي كلونيزه كردند  

را بـراي كنتـرل    )T35, T203) T. harzianum جدايـه از گونـه  

  .دهاي مولد گره ريشه معرفي نمودننماتود

هاي مختلفي موجب محدوديت      عوامل آنتاگونيست با مكانيسم      

بـه عنـوان    . شوند  ي گياهي مي  زا  بيمارييي عوامل   زا  بيماريرشد و   

ــارچ ــال قـ ــاد رقابـــت T. harzianum مثـ ــا ايجـ ــواص ، بـ خـ

مايكوپارازيتيــسمي و توليــد آنــزيم و تركيبــات ســمي بــا عوامــل  

ختصاصي در مقابل عوامل طور ا اين قارچ به. كند  مقابله ميزا بيماري

ي و اثـر  نمـاتود هاي ايجاد تركيبـات ضـد     ي داراي مكانيسم  نماتود

چنين با كاهش      و هم  نماتودمستقيم روي الروهاي سن دوم و تخم        

نفـوذ آنهـا را محـدود كـرده        ،  ها توسـط ريـشه    نماتودميزان جذب   

هاي دفاعي گيـاه در مقابـل حملـه            مكانيسم يوعالوه بر اين با القا    

كـه   طـوري   بـه . شـود   يي آن مي  زا  بيماريموجب محدوديت    نماتود

 بـه جـز   T. harzianum هاي مختلف قارچ  توان گفت مكانيسم مي

  .)۲۳ (باشد ها موثر مي نماتودرقابت بر عليه 

اي   هـاي گلخانـه     يكي از نكات قابـل توجـه كـه در بررسـي              

سرسبزي و شادابي بيشتر به همراه      ،  مشاهده شد وضعيت رشدي   

هاي هوايي در كل تيمارهايي بود كه تريكودرما          هتر اندام توسعه ب 

كـه در     طوري   اضافه شده بود به    ها  در زمان كاشت با خاك گلدان     

شود وزن شاخ و برگ در خاك مزرعـه در             مشاهده مي  ۴جدول  

 مناسب است و همـه تيمارهـا در         رفته نسبتاً  كار  هاي به   كل تيمار 

رسد قارچ تريكودرمـا       مي نظر هب .اند  يك گروه آماري قرار گرفته    

عالوه بر خاصيت آنتاگونيستي باعث تحريك رشـد در بـسياري           

البته ميزان رشد شـاخ و بـرگ در تيمارهـاي            .شود  از گياهان مي  

 VM1  T. virensو  T. harzianum Biهـاي    يعنـي جدايـه  ۴و۳

رسـد دو جدايـه       نظر مي ه  باشد لذا ب    بيشتر از تيمارهاي ديگر مي    

 سيـستي را در خـاك       نمـاتود كـه جمعيـت       اينمذكور عالوه بر    

دهند باعـث افـزايش رشـد غـده و شـاخ و بـرگ در            كاهش مي 

البته بعـضي   . گردند  شرايط خاك اتوكالو شده و خاك مزرعه مي       

 انـد   هاي تريكودرما نيز باعـث كـاهش وزن غـده شـده             از جدايه 

توان تغييـرات وزن بوتـه را بـه تنهـايي بـه           لذا نمي . ) ۳جدول  (

توانند بـا توليـد       هاي تريكودرما مي    نسبت داد زيرا جدايه    نماتود

تركيبات رشد يا تركيبات بازدارنده به سهم خود روي رشد گياه           

  .اثر گذار باشند

 .Bi Tدست آمده از اين تحقيق نشان داد كه دو جدايه  نتايج به   

harzianumو VM1 T. virensآزمايشگاه و گلخانـه در    در شرايط

هاي ديگر كه     در خاك مزرعه نسبت به جدايه      ه و خاك اتوكالو شد  

در اين تحقيـق مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد در افـزايش عملكـرد                

محصول و فاكتورهاي رشدي گياه و كاهش ميزان آلـودگي خـاك            

شـود ايـن دو جدايـه در          لذا پيشنهاد مـي   . تأثير بسزايي داشته است   

ر مورد اسـتفاده    شرايط مزرعه نيز مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان د         

  .ها در مزرعه اظهار نظر نمود عملي اين آنتاگونيست

  

  سپاسگزاري

از حوزه معاونت محترم پژوهشي دانشگاه فردوسـي مـشهد بـه            

مين بودجه و فراهم آوردن امكانات اجرايي ايـن طـرح           أخاطر ت 

چنين از مديريت محتـرم كارخانـه          هم .شود  تشكر و قدرداني مي   

)  مهندس لعيـا غفورنيـا      خانم(ي آن   قند شيرين و بخش كشاورز    

ــدرداني مــي   ــشكر و ق ــه ت ــذر و ارســال نمون ــه ب . شــود در تهي

مهندس فاطمه آزاد ديسفاني، مهندس متينه    ها    هاي خانم   همكاري

رضايي و آقايان مهندس حميدرضـا رفيعـي و مهنـدس اردشـير             

  .غالمي در اجراي طرح و ارسال نمونه قابل تقدير و تشكر است

  

  استفاده دمور  منابع

  سيستي چغنـدر نماتود از Fusarium solaniجداسازي . ١٣٧٤. اخياني. خيري و ا. شريفي تهراني، ا. حجارود، ع. ، ق.احمدي، ع .١

پزشـكي ايـران،    خالصـه مقـاالت دوازدهمـين كنگـره گيـاه     . آزمايـشگاه  قند و بررسي اثر آنتاگونيستي آن روي تخم در شـرايط    

  .آموزشكده كشاورزي كرج
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  ۱۳۸۸ تابستان/ چهل و هشتم  شماره/ سيزدهمسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۳۱۲  

 از Fusarium solani و .Paecilomyces sppيهـا  جداسازي قارچ. ١٣٧٧. حجارود .خيري و ق. شريفي تهراني، ا. ، ع. عاحمدي، .۲

Heterodera schachtiiي گيـاهي اـهـ  اريـبيمـ .  در شرايط آزمايشگاهنماتودهاي  ي تخمـولوژيكـرل بيـكنت ا درـارآيي آنهـ و ك  

 .١٩٧-١٨٦:)٤ و٣(٣٤

خالصـه مقـاالت دوازدهمـين      .  سيستي چغندرقنـد در ايـران      نماتودي آنتاگونيست   ها  قارچ. ١٣٧٤. سمنكا. و ژ . حجت جاللي، ع   .۳

 .، آموزشكده كشاورزي كرجپزشكي ايران كنگره گياه

الصــه مقــاالت خ. Heterodera schachtiiهــاي   از سيــستPaecilomyces fumosoroseusجــدا ســازي . ١٣٧٢. ص، فــاطمي .۴

 .، دانشگاه گيالن، رشتايرانپزشكي  يازدهمين كنگره گياه

 Heterodera و Meloidogyne javanica روي Paecilomyces fumosoroseusمطالعــه اثـر آنتاگونيــستي  . ١٣٧٧. فـاطمي، ص  .۵

schachtii . ٧٦ - ٦٧: ٣٤ ي گياهيها بيماري . 
6. Bisset, J. 1991a. A revision of the genus Trichoderma. II. Infrageneric classification. Can. J. Bot. 69: 2357-2372. 
7. Bisset, J. 1991b. A revision of the genus Trichoderma. III. Section Pachybasium. Can. J. Bot. 69: 2373-2417. 
8. Dhingra, O. D. and J. B. Sinclair. 1995. Basic Plant Pathogenic Methods. CRS Press Inc., 2nd ed., USA.  
9. Dufour, R., M. Guerena and R. Earles. 2003. Alternative nematode control. ATTRA. 14p. 
10. Fenwick, D.W. 1940. Methods for recovery and counting of Heterodera schachtii from soil. J. Helminthological 

Soc. Washington 18:155-177. 
11. Gao, X. and J.O. Backer. 2002. Population development of both sexes of Heterodera schachtii is diminished in a 

beet cyst nematode- suppressive soil. Biol. Control 25 : 187- 194. 
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