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 چكيده

در کاهش جمعیت مرحله آلوده  P. sajor-cajuو  Pleurotus ostreatusکارایی دو قارچ 
و امکان کاربرد آنها در کنترل بیولوژیک  Meloidogyne javanicaکننده نماتد مولد گره ریشه، 

جمعیت نماتد تکثیر شد و اثر عصاره کشت . این نماتد در آزمایشگاه و گلخانه بررسی شد
اثر سه سطح وزنی کمپوست حاصل از کشت . ها بر الروهای سن دوم نماتد آزمایش شدقارچ

های رشد گیاهان این گونه ها بر کاهش جمعیت نماتد و شاخص گال ریشه و بهبود شاخص
عصاره کشت هر دو گونه . شده با دو سطح جمعیتی نماتد، ارزیابی شدگوجه فرنگی آلوده

ای نماتد مولد گره ریشه سمیت نشان دادند و میزان مرگ و میر مورد مطالعه بر روی الروه
گرم از کمپوست حاصل  051و  011کاربرد . بیشتر بود P. ostreatusالروها در عصاره کشت 

ها، افزایش وزن ریشه و کاهش جمعیت الرو خاك و شاخص گال ریشه را از کشت این قارچ
 P. sajor-caju بیشتر از کمپوست P. ostreatusاین اثرات در کاربرد کمپوست . سبب شد

 .مشاهده شد
 

 Pleurotus ostreatus ،Pleurotus sajor-cajuگال ریشه، گوجه فرنگی،  :واژه هاي کليدي
 

 مقدمه

خسارت ساالنه نماتدهاي انگل گياهي در محصوالت 

بيليون دالر تخمين زده مي شود  08کشاورزي بيش از 

(Agrios 2005). اي انگل گياهي، در بين نماتده

هاي گونه)نماتدهاي مولد گره ريشه 

بيشترين خسارت را به محصوالت (  Meloidogyneجنس

بسياري . (Moens et al. 2009)کشاورزي وارد مي آورند 

هاي نماتد هاي مولد گره ريشه داراي طيف وسيع از گونه

ميزباني از گونه هاي مختلف گياهان هستند و روي 

 "ايهاي ريشهگال"يمي بصورت گياهان ميزبان عال

ها محل استقرار و تکميل چرخه اين گال. ايجاد مي کنند

زندگي نماتد و ايجاد تغييرات شديد متابوليکي در گياه 

 .(Jung and Wyss 1999) است

در چند دهه اخير، استفاده از ترکيبات شيميايي 

نماتدکش مهم ترين روش کاهش خسارت نماتدهاي 

ب مي شد ولي در حال حاضر کاربرد انگل گياهي محسو

بسياري از اين ترکيبات بدليل اثرات مخربي که بر 

در  ،محيط زيست و سالمت انسان داشتند، محدود شده

عالوه قيمت هاين مالحظات ب. مواردي متوقف شده است

هاي هاي جايگزين روشها، توجه به روشنماتدکش زياد

هاي انگل شيميايي را بصورت مديريت تلفيقي نماتد

 Oka and Yermiyahu)گياهي افزايش داده است 
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هاي  هاي کنترل بيولوژيک، يکي از بخش روش .(2002

مهم مديريت تلفيقي نماتدهاي انگل گياهي است و 

شامل استفاده از عوامل زنده در کاهش جمعيت نماتدها 

در بين عوامل مختلفي که قادر به کاهش . باشدمي

ها اهميت  مي شوند، قارچجمعيت نماتد هاي گياهي 

بيشتري داشته و بعضي از آنها پتانسيل بااليي در کنترل 

 Ciancio and Mukerji)اند  بيولوژيک نماتدها داشته

عنوان عامل کنترل ههاي مختلفي ب تاکنون قارچ. (2008

اند و کارايي بعضي از آنها  بيولوژيک نماتدها معرفي شده

،  Verticillium chlamydosporium نظير
Paecilomyces lilacinus  وHirsutella rossiliencis 

 Jatala)حداقل در شرايط آزمايشگاهي ثابت شده است 

1986, Jaffee and Zehr 1982, Timper and Broalie 

1994, Lopez-LLorca et al. 2008) 
خاصيت نماتدکشي در قارچهاي شاخه 

Basidiomycota هاي قارچ  اولين بار در گونه

Nematoctonus  مشاهده و گزارش شد(Barron 1977) .

 Hohenbueheliaهاي  ها در گونه مرحله جنسي اين قارچ

گيرد که قارچي کالهکدار بوده و از عوامل  قرار مي

از اين پس . (Barron 2003)پوسيدگي چوب است 

هاي کالهکدار با  هاي مختلفي از بازيديوميست گونه

هايي از  از جمله گونه. توانايي نماتدکشي معرفي شدند

Resupinatus ،Conocybe  وPleurotus  

(Tzean and Liou 1993) . بارون و تورن(Barron and 

Thorn 1987) هاي رويشي  سميت هيفPleurotus 

ostreatus  را گزارش کرده و رفتار نماتدها در تماس با

ويژگي سميت هيف هاي اين . اين قارچ را تشريح کردند

 trans-2-decenedoicات حاوي توکسين قارچ به ترشح

acid  ارتباط داده شده است(Kwok et al. 1992) .

بررسي هاي ديگري نيز توانايي نماتدکشي اين قارچ را 

 .Satou et al)روي نماتدهاي مختلفي نشان داده است 

2008, HongQiong and ZhiXin 2000) .  شارما

را به  Aphelenchoides composticolaنماتدهاي فعال 

انتقال داده و مشاهده کرد  P. sajor-cajuعصاره کشت 

. (Sharma 1994) که نماتدها پس از دو روز کشته شدند

 .Pاز جمله  Pleurotusهاي ديگري از جنس  گونه

cornucopiae ،P. cystidiosus ،P. levis  ،P. 

coremiopleurotus  وP. eryngii  توانايي کشتن نماتدها

 ;Thorn and Barron 1984)ابهي دارند را با روش مش

Hibbet and Thorn 1994; Truong et al. 2007) . بعضي

 Pleurotusهاي هاي کالهکدار از جمله گونهاز قارچ

. شوندبصورت تجاري و جهت مصرف خوراکي کشت مي

  هدف از اين تحقيق، بررسي توانايي نماتدکشي دو گونه

ostreatus P.  وP. sajor-caju  کارايي کاربرد اين و

هاي مهم ها در کنترل بيولوژيک يکي از گونهقارچ

 (Meloidogyne javanica)نماتدهاي مولد گره ريشه 

  .روي گياه گوجه فرنگي بوده است
 

 مواد و روش ها

  Meloidogyne javanicaتهیه جمعیت نماتد 

ريشه يک بوته گوجه فرنگي با عاليم آلودگي به 

آوري ريشه از مزرعه آلوده اي جمعنماتدهاي مولد گره 

     پس از شستشوي ريشه، يک توده تخم نماتد . شد

وسيله سوزن و تيغ از ريشه گياه آلوده جدا شده و در هب

روزه گوجه فرنگي  21محل ريشه يک نشاي 

(Lycopersicon esculentum)  رقم حساسEarly 

Urbana  درون گلداني حاوي خاك شني استريل قرار

مشخصات الگوي نماتد ماده جهت بررسي  .شدداده 

پس از دو ماه . کوتيکول انتهاي بدن استفاده شد

 12-38در گلخانه با دماي  گياهچه تلقيح شده نگهداري

 12و مشاهده عاليم آلودگي پس از  سلسيوسدرجه 

مذکور آلوده   روز، نشاهاي جديدي توسط خاك گلدان

ير و نگهداري شدند و جمعيت مورد نياز آزمايش ها تکث

شناسايي نماتد بر اساس مشخصات مورفولوژيک و  .شد

مورفومتريک الروهاي سن دوم و ماده هاي بالغ و 

 Sasser)مشخصات الگوي کوتيکول انتهاي بدن ماده ها 

and Carter 1985)  انجام شده و گونه مورد آزمايشM. 

javanica تشخيص داده شد. 

 Hussey)رکر تخم هاي نماتد، طبق روش هوسي و با

and Barker 1979)  و با استفاده از محلول هيپوکلريت

الروهاي آلوده کننده سن دوم . سديم، جداسازي شد

و  (Barker 1985)ميکرومتري تفريخ شده  38روي الک 

  .بصورت روزانه جمع آوري و نگهداري شدند

 .Mبررسی سمیت عصاره کشت قارچ ها روی الروهای 

javanica  
 P. sajor-caju و P. ostreatusلص کشت هاي خا

 (PDA)روي محيط کشت سيب زميني دکستروز آگار 

ميلي ليتر  388ظروف ارلن حاوي . تکثير و نگهداري شد
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، توسط بلوك (MEB)محيط کشت مايع عصاره مالت 

يک سانتيمتر مکعبي از کشت يک هفته اي قارچ ها، 

ده مدت سه هفته روي دستگاه تکان دهنتلقيح شده و به

درجه  11-12دور در دقيقه در دماي  18-28با سرعت 

ها طبق عصاره کشت قارچ. نگهداري شدند سلسيوس

با عبور دادن از يک اليه  (Sharma 1994)روش شارما 

و  (Whatman cat No: 1001110)کاغذ صافي استريل 

دست ههاي بعصاره. ميکرومتري تهيه شد 12/8فيلتر 

رقيق شده و از غلظت پايه  آمده توسط آب مقطر استريل

ها استفاده در آزمايش%( 2و % 18)شده و رقيق%( 288)

به  M. javanica نماتد پنجاه الرو سن دوم فعال .شد

هاي کشت ميلي ليتر عصاره 2هاي محتوي چاهک

و آب مقطر استريل به  MEBقارچي اضافه شد و محيط 

ه تعداد نماتدهاي زند. عنوان شاهد در نظر گرفته شد

پس از چهار، هشت و بيست و چهار ساعت شمارش شده 

. و درصد تلفات الروها در هر واحد آزمايشي محاسبه شد

آزمون دو بار بطور مشابه در قالب طرح کامال تصادفي با 

. اجرا شد سلسيوسدرجه  12پنج تکرار در دماي 

مقايسه ميانگين ها براي درصد تلفات الروها در هر تيمار 

در سطح  (LSD)داقل اختالف معني دار توسط آزمون ح

 .پنج درصد انجام شد

 تکثیر قارچ ها بر بستر سلولزی 

هاي جهت تکثير قارچها بمنظور استفاده در آزمايش

به بذر گندم و  PDAگلداني، قارچهاي رشد يافته روي 

 Aneja)سپس به بستر سلولزي کاه گندم منتقل شد 

دن در آب با بذرهاي سالم گندم پس از جوشان. (2002

و کربنات  (CaSO4, 2H2O)سولفات کلسيم هيدراته 

درصد  2/8و  1به ترتيب به نسبت  (CaCO3)کلسيم 

متر مکعبي از کشت هاي يک سانتيبرش. مخلوط شدند

ها به ارلن هاي محتوي بذرهاي اتوکالوشده  خالص قارچ

درجه  12منتقل شد و سه هفته در تاريکي و دماي 

قطعات خردشده کاه گندم، . ندنگهداري شد سلسيوس

 12×08هاي پالستيکي  پس از جوشاندن در آب به کيسه

سانتيمتري منتقل شده و همزمان با انتقال، با بذور 

 1-2گندم کلونه شده با ميسيليوم هاي قارچي به نسبت 

روز  20پس از . درصد وزني کلش مرطوب تلقيح شدند

 يزهکلناز بستر ، سلسيوسدرجه  12نگهداري در دماي 

به عنوان ماده آزمايشي قارچي ( کمپوست)ها  شده قارچ

هاي تلقيح  بستر. در آزمايش گلخانه اي استفاده شد

نشده با اعمال شرايط مشابه، به عنوان شاهد نگهداري 

 .شد

 گلخانه روی نماتد در شرایط ارزیابی اثر قارچها

ها با  گرم کمپوست قارچ 228و  288، 28مقادير 

کيلويي  2هاي  يل مخلوط و به گلدانخاك شني استر

نشاهاي سي روزه گوجه فرنگي رقم ارلي . وارد شدند

ها منتقل شده و يک هفته پس از  اوربانا به اين گلدان

 .Mتخم و الرو  1888و  1888انتقال، ريشه گياهان با 

javanica تيمارهاي شاهد فقط آب مقطر . تلقيح شد

روز در  02ت گياهان به مد. استريل دريافت کردند

نگهداري  سلسيوسدرجه  12-38اي با دماي گلخانه

ها خارج شده،  پس از اين مدت، گياهان از گلدان. شدند

هاي هوايي و  شاخص گال ريشه، وزن تر ريشه و اندام

. گيري شد ها اندازه گرم خاك گلدان 188تعداد الرو در 

 Taylor)بندي  براي تعيين شاخص گال ريشه از درجه

and Sasser 1978) فاقد گال يا توده = 8: استفاده شد

و  32-288= 1، 22-38= 3، 3-28= 1، 2-1= 2تخم، 

جداسازي الروها از . روي ريشه گال 288بيش از= 2

. انجام شد (Jenkins 1964)خاك به روش سانتريفوژ 

تيمارها شامل همه ترکيبات ممکن از سه سطح جمعيت 

، سه سطح قارچ (روتخم و ال 1888و  1888صفر، )نماتد 

و سه سطح ( P. sajor-cajuو  P. ostreatusبدون قارچ، )

هر تيمار داراي . بود( گرم 228و  288، 28)کمپوست 

چهار تکرار بوده و آزمون در قالب فاکتوريل با طرح پايه 

ها  مقايسه ميانگين. هاي کامل تصادفي اجرا شد بلوك

درصد  اي دانکن در سطح پنج توسط آزمون چند دامنه

 .انجام شد

 
 نتايج و بحث

 .Mکشندگی عصاره های کشت قارچها روی الروهای 

javanica 
شده از هر دو گونه مورد بررسي روي عصاره تهيه

دليل اينکه هب. الروهاي نماتد اثر کشندگي نشان دادند

ميانگين نتايج دو تکرار آزمايش نتايج مشابهي نشان داد، 

ميزان مرگ و . ه شده استنشان داد 2آزمايش در نمودار 

مير نماتدها در عصاره کشت دو قارچ متفاوت بوده و در 

P. ostreatus  درصد  08بيشتر بود بطوريکه حدود



 2332، دومشماره هاي گياهي،  مجله کنترل بيولوژيک آفات و بيماري                                       231

 

 .Pساعت قرار گيري در عصاره پايه  1الروها پس از 

ostreatus  ساعت کشته  11درصد آنها پس از  288و

نيز قابل  P. sajor-cajuکشندگي عصاره کشت . شدند

اين % 2وجه بود بطوريکه ميزان مرگ و مير در عصاره ت

با افزايش غلظت . قارچ نيز بيشتر از تيمارهاي شاهد بود

 . عصاره ها، ميزان سميت افزايش يافت

 آزمایش های گلخانه ای

های  اثر کاربرد کمپوست قارچ ها بر وزن ریشه و اندام

 هوایی

 1888در بين تيمارهاي تلقيح شده با جمعيت 

د، بيشترين وزن ريشه در تيمارهايي مشاهده شد که نمات

البته . استفاده شد P. ostreatusگرم کمپوست  228از 

گرم کمپوست همين قارچ نيز اثر زيادي بر  288کاربرد 

 .Pگرم کمپوست  228کاربرد . بهبود اين شاخص داشت

sajor-caju  نيز توانست شاخص وزن ريشه را در

در تيمارهاي . اتد، تغيير دهدتيمارهاي تلقيح شده با نم

نماتد نيز روند مشابهي  1888تلقيح شده با جمعيت 

در تيمارهاي بدون نماتد، . (2جدول ) مشاهده شد

ميانگين وزن ريشه در سطوح مختلف وزني قارچ 

همچنين اين مقادير با تيمارهاي شاهد . اختالفي نداشت

رد بنابراين کارب. تفاوتي نداشت( بدون نماتد و قارچ)

ها به تنهايي نتوانسته است اثري بر  کمپوست قارچ

در تيمارهاي تلقيح شده، . افزايش وزن ريشه داشته باشد

ها اثر چنداني بر  گرم از کمپوست قارچ 28کاربرد 

گرم  228شاخص وزن ريشه نداشت ولي استفاده از 

کمپوست از هر دو قارچ، اين شاخص را بطور مشهود، 

 (.2جدول )بهبود داد 
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-P. sajorو  P. ostreatus (C)% 2، و 18 %(B)، (A)در عصاره کشت پايه  M. javanicaدرصد مرگ و مير الروهاي سن دوم ( 2نمودار 

caju و تيمارهاي شاهد پس از چهار، هشت و بيست و چهار ساعت نگهداري  . 

 . است 3/0و  2/7، 0/0ه ترتيب براي مقايسه در چهار، هشت و بيست و چهار ساعت ب LSD (α=0.05)مقدار 

 
بر فاکتورهاي رشدي و آلودگي گياهان  P. sajur- cajuو  Pleorotus ostreatusاثر کاربرد کمپوست حاصل از کشت  -2جدول 

  .Meloidogyne javanica با نماتد تلقيح شده

   فاکتورهاي مورد ارزيابي
جمعيت 

نماتد تلقيح 
 شده

  
وزن 

 کمپوست
 *(گرم)

  
 قارچ گونه

جمعيت نماتد در 
 **گرم خاك 188

شاخص گال  
 **ريشه

وزن اندام  
 (گرم)هوايي 

 (گرم)وزن ريشه  

i 8  g 8  ab01/23  ab 07/3  8  28  بدون قارچ 
d-g 002  b-e72/1  de 21/3  d-g 1/0  1888     

abc2111  ab72/3  de 73/0  h 12/1  1888     

i 8  g 8  ab12/21  a 2/28  8  288   

a-e2817  a-d 3  bcd13/28  efg 3/0  1888     

a 2312  a 1  de 23/7  h 0/1  1888     

i 8  g 8  a 0/21  abc82/3  8  228   

e-h 732  def12/1  de 03/0  fgh1/2  1888     

ab 2101  ab 2/3  de 81/7  h2/1  1888     

i 8  g 8  ab 13/21  b11/28  8  28  P.ostreatus 

fgh 780  def12/1  de 83/3  de7  1888     

a-d2833  abc12/3  de 31/0  h27/1  1888     

i 8  g 8  ab 7/23  ab02/3  8  288   

gh 028  f 72/2  cde 01/3  cd3/7  1888     

d-g 031  b-e72/1  de 22/0  def2/0  1888     

i 8  g 8  abc31/23  ab3/3  8  228   

h 222  f 2/2  a-d77/28  bc07/0  1888     

d-g 012  c-f 12/1  de 27/0  cd 3/7  1888     

i 8  g 8  ab 21/23  ab17/28  8  28  P.sajor-
caju 

b-f 370  c-f 12/1  de 71/0  efg 3/0  1888     

a 2311  ab 2/3  e 13/0  h 3/1  1888     

i 8  g 8  ab 07/23  abc21/3  8  288   

c-g 312  ef 1  de 3/0  def 2/0  1888     

b-f 2821  ab 12/3  de 31/7  gh 3/1  1888     

i 8  g 8  ab33/23  ab 7/3  8  228   

h 210  def12/1  de 31/0  de 2/7  1888     

b-f 302  b-e72/1  de 2/0  fgh1/2  1888     

تيمارهاي شاهد بدون قارچ وزن هاي مختلف بستر تلقيح نشده را ٭ .دار ندارند در هر ستون، تيمارهاي داراي حروف مشترك، اختالف معني

 .نرمال گرديدند 5.0xها با انتقال به رابطه  داده ٭٭.دريافت کردند
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باوجوديکه در بين تيمارهاي تلقيح شده با جمعيت 

هاي هوايي  نماتد، بيشترين ميانگين وزن تر اندام 1888

 .Pگرم کمپوست  228در تيمار استفاده شده از 

ostreatus  مشاهده شد، ولي اين ميزان با ساير

تيمارهاي تلقيح شده با جمعيت مشابه نماتد، تفاوت 

 .Pهمچنين کاربرد کمپوست . نداشت (α=0.05)آماري 

sajor-caju هاي  ين وزن انداماثري در افزايش ميانگ

 . هوايي در تيمارهاي تلقيح شده با نماتد نداشت

 اثر کاربرد کمپوست قارچ ها بر شاخص گال ریشه

گرم کمپوست هر دو قارچ  228و  288کاربرد 

توانست شاخص گال ريشه را در مقايسه با تيمارهاي 

در بين تيمارهاي تلقيح شده . شاهد مربوطه، کاهش دهد

ترين ميانگين شاخص گال ريشه در نماتد، کم 1888با 

 .Pگرم کمپوست  228تيمارهاي استفاده شده از 

ostreatus  و سپس در تيمارهاي استفاده شده از همين

(. 2جدول )مشاهده شد  P. sajor-cajuمقدار کمپوست 

گرچه مقدار عددي شاخص گال ريشه با افزايش وزن 

ها  ها کاهش يافته است، ولي اين تفاوت کمپوست قارچ

در مقايسه با تيمارهاي شاهد . نيست (α=0.05)دار  معني

که نماتد و بستر بدون قارچ دريافت کردند، کاربرد 

با . ها توانست شاخص گال ريشه را کاهش دهد قارچ

بين ( 2جدول)توجه به عدم وجود تفاوت آماري 

تيمارهاي تلقيح شده با جمعيت مشابه نماتد و وزن 

ي مختلف، اين دو قارچ از نظر ها کمپوست مشابه از قارچ

 . تأثير بر شاخص گال ريشه، تفاوت چنداني ندارند

 اثر کاربرد کمپوست قارچ ها بر جمعیت الرو خاك

هاي مورد  گرم کمپوست قارچ 228و  288کاربرد 

مطالعه، جمعيت الرو در خاك را بطور مشخصي کاهش 

به اين ترتيب که کمترين مقدار عددي جمعيت الرو . داد

ر تيمارهاي تلقيح شده با نماتد، مربوط به تيمارهايي د

. ها استفاده شده بود گرم کمپوست قارچ 228بود که از 

نماتد، کمترين تعداد  1888در تيمارهاي تلقيح شده با 

 228گرم خاك تيماري مشاهده شد که  188الرو در 

دول ج)دريافت کرده بود  P. ostreatusگرم کمپوست 

 .Pگرم کمپوست  228تيمار کاربرد  اين تعداد با .(2

sajor-caju  تفاوتي نداشت(α=0.05) . گرم  288کاربرد

ها نيز بطور مشابهي سبب کاهش جمعيت  کمپوست قارچ

الروها در مقايسه با تيمارهاي شاهد مربوطه شد 

اثري ( گرم 28)ها  سطح پايين کمپوست قارچ(. 2جدول)

 .بر جمعيت الرو در خاك نداشت

هاي مهم عامل  از قارچ Pleurotusهاي  گونه

با توجه به کمبود . پوسيدگي چوب در طبيعت هستند

نيتروژن قابل دسترس در بسترهاي چوبي، قدرت 

ها، جهت کسب نيتروژن مورد  نماتدکشي در اين قارچ

نياز و در پاسخ به اين نياز بيولوژيک، تکامل يافته است 

(Barron 2003) .اي قارچ ه همانطور که برخي از گونه

براي تأمين نياز نيتروژني خود،  Agaricusکالهکدار 

 ,Barron)اند  ها را کسب کرده قابليت مصرف باکتري

هاي  نتايج تحقيق حاضر خاصيت نماتدکشي قارچ. (1998

را که در مطالعات پيشين بر روي  Pleurotusجنس 

 Thorn and Barron)نماتدهاي آزاد گزارش شده بود 

1984, Barron and Thorn 1986, Sharma 1994, 

Hibbet and Thorn 1994, Lopez-LLorca et al. 

2008, Satou et al. 2008) بر يکي از نماتدهاي مهم ،

و امکان کاربرد آنها در برنامه  M. javanicaانگل گياهي، 

نماتدهاي . هاي مديريت نماتد گره ريشه نشان مي دهد

س مولد گره ريشه گونه هاي مختلفي از جن

Meloidogyne spp.   را شامل مي شوند که استراتژي

دامنه ميزباني اين نماتدها . بيماريزايي مشابهي دارند

قادر به  M. javanicaوسيع است و برخي گونه ها نظير 

ايجاد بيماري روي طيفي از گياهان چوبي، علفي و 

بنابراين . (Sasser and Carter 1985)سبزيجات هستند 

رد قارچ هاي مورد مطالعه در اين تحقيق اثراتي که کارب

بر فاکتورهاي رشدي و آلودگي گياهان گوجه فرنگي، 

بعنوان ميزبان تيپ، داشته اند، در ميزبانهاي ديگر نيز 

مورد انتظار است و اين موضوع نيازمند بررسي جداگانه 

 . اي است

جمعيت اوليه نماتد آلوده کننده نقش مهمي در 

 Greco and Di)يم بيماري دارد شدت آلودگي و بروز عال

Vito 2009) . بطوريکه با افزايش جمعيت نماتد تلقيح

شده به گياه، بر تعداد گال ريشه افزوده شد و فاکتورهاي 

اين (. 2جدول )رشدي و عملکردي کاهش مي يابد 

هاي کاهش دهنده جمعيت اوليه مساله اهميت روش

درماني هاي کننده را نسبت به روشنماتدهاي آلوده

عامل بيوکنترل موفق نماتدهاي انگل . دهدنشان مي



 237 ...عنوان مختصر: ده و همکارانفاميل نويسن 

گياهي خاکزي بايستي توانايي استقرار مناسب در خاك 

داشته و همزمان با شروع آلوده سازي نماتدها، فعاليت 

 زيادقدرت بقاي  P. ostreatusمشاهدات اوليه براي . کند

مالحضات  . اين قارچ را در خاك گلخانه نشان داد

تکثير و توليد عوامل کنترل بيولوژيک، نقش اقتصادي 

مهمي در انتخاب عامل بيوکنترل ايفا مي کنند 

(Stirling 1991).  تکثير و توليد انبوهPleurotus spp. 

نياز به تکنولوژي پيچيده و مواد اوليه گرانقيمت ندارد و 

اين موضوع يکي از مزيت هاي نسبي اين قارچها بمنظور 

استفاده از . دهاي انگل گياهي استکنترل بيولوژيک نمات

ارگانيسم هاي زنده به منظور کاهش خسارت نماتدها، از 

جهات مختلف مورد توجه است و عوامل مختلفي نيز 

مورد بررسي هستند ولي تعداد محدودي از آنها به 

بين اثبات کارايي يک عامل . استفاده فراگير رسيده اند

استفاده عملي آن در آزمايشگاه و شرايط کنترل شده تا 

نتايج تحقيق  .(Stirling 1991) فاصله زيادي وجود دارد

در  Pleurotusحاضر شواهدي از امکان کاربرد گونه هاي 

برنامه هاي مديريت نماتدهاي انگل گياهي را نشان مي 

دهد و تا قبل از انجام بررسي هاي تکميلي در زمينه 

يده هايي نظير فرموالسيون، استقرار در شرايط پيچ

خاك، دامنه و مدت فعاليت، اثرات جانبي کاربرد و ساير 

جنبه هاي ضروري، امکان توصيه کاربرد وسيع آنها 

 . وجود ندارد
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ABSTRACT 
 

Efficiency of Pleurotus ostreatus and P. sajor-caju as biocontrol agents of the root 

knot nematode, Meloidogyne javanica, was evaluated in vitro and in greenhouse 

experiments. Population of the nematode were prepared and nematicidal effects of 

culture filtrates of the fungal species on second stage juveniles of M. javanica were 

tested. Substrates completely colonized by tested fungi as fungal inoculums in three 

weight levels and two levels of nematode populations were used to evaluate the effect 

of the fungi on severity of disease caused by the nematode in a greenhouse trial. Culture 

filtrates of the fungi were toxic to nematodes and filtrates of P. ostreatus showed greater 

nematicidal activity. Application of 100 and 150 gr. of completely colonized composts 

of the fungi improved the fresh root weight of the seedlings and reduced the galling 

index and nematode population as compared to the controls and application of P. 

ostreatus was more effective than P. sajor-caju.  
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