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تأثیر انفرادی و ترکیبی پنج قارچ بیماریزای نماتد )(nematophagous fungi
روی  Meloidogyne javanicaدر گیاه بادنجان
سید محمدرضا موسوی ،*1شیدا شاکری 2و صدیقه محمدی
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 .1استادیار ،گروه بیماریشناسی گیاهی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت
 .2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد ،گروه بیماریشناسی گیاهی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز
 .3استادیار ،گروه بیماریشناسی گیاهی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز
(تاریخ دریافت - 1331/1/11 :تاریخ تصویب)1331/1/21 :

چکیده
توانایی قارچهای )،Pochonia bulbillosa (Pb

Pochonia chlamydosporia var. catenulata

)Lecanicillium aphanocladii ،Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia (Pcc) ،(Pccat

) (Laو ) Trichoderma harzianum (Thدر آلوده کردن تودۀ تخم نماتد

Meloidogyne javanica

در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد .در گلخانه نیز تأثیر انفرادی ،دوتایی و سهتایی این قارچها در
کنترل زیستی نماتد  M. javanicaروی گیاه بادنجان مطالعه گردید .توانایی قارچها در آلوده کردن
تخم و کاهش درصد تفریخ الروهای سن دوم نماتد در آزمایشگاه به یکدیگر شبیه بود .پس از 8
هفته تفاوت شایان توجهی میان کاربرد انفرادی یا تلفیقی قارچها روی وزن تر اندام هوایی و
ریشۀ گیاه بادنجان دیده نشد .تعداد تخمهای تشکیلشده (مجموع تخمهای سالم و آلوده) روی
سیستم ریشهای نیز نسبت به شاهد کاهش قابل مالحظهای نیافت ،اما تلفیق قارچها باعث افزایش
درصد آلودگی تخمهای نماتد شد .هیچکدام از تیمارها نتوانستند نماتد را در حد نماتدکش
کادوزافوس کنترل کنند ( )%39اما ترکیب قارچهای  Pccatو  Laبا  )%81( Pccیا )%83( Th
توانست نماتد را در حد مطلوبی کنترل کند .بنابراین ترکیب قارچهای  La ،Pccatو  Pccیا ،Pccat
 Laو  Thرا میتوان به عنوان تیمارهای قابل توصیه معرفی کرد.
واژههای کلیدی :تلفیق ،قارچهای نماتدخوار ،کنترل زیستی.
مقدمه
نماتدهای مولد گره ریشه ( )Meloidogyne spp.یکی از
مهمترین و خسارتزاترین انگلهای گیاهیاند که در
همۀ نقاط جهان خصوصاً در مناطق گرم با زمستانهای
کوتاه و در اکثر گلخانهها دیده میشوند .این نماتدها از
لحاظ اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارند و
محدودکنندة کیفیت و مقدار تولیدات کشاورزیاند
( .)Nicol et al., 2011تعداد میزبانهای این نماتد در
سراسر دنیا بیش از  0999گونۀ گیاهی و خسارت
* تلفن93179944990 :

سالیانۀ آن حدود  %0از کل محصوالت کشاورزی برآورد
شده است ( .)Moens et al., 2009گونۀ M. javanica
از بیشتر مناطق ایران و روی تعداد زیادی گیاه گزارش
شده است ( )Ghaderi et al., 2012که بیانگر پراکنش
گسترده و اهمیت زیاد آن است.
در حال حاضر ،عمده روش مبارزه با این نماتد بر
پایۀ مبارزة شیمیایی استوار است که عالوه بر افزایش
هزینۀ تولید ،باعث آلودگیهای فراوان زیستمحیطی
میگردد ( .)Moosavi & Zare, 2015آلودگیهای ناشی
E-mail: rmmoosavi@yahoo.com
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از کاربرد بیرویۀ سموم در غذا و محیط زیست ،نگرانی
ایجاد کرده و انسان را به فکر استفاده از راههای
جایگزین انداخته است (.)Moosavi & Askary, 2015
در دهههای اخیر استفاده از روشهای کنترل زیستی
در مهار نماتدها مطرح شده است که روشی سازگار با
محیط زیست است (.)Davies & Spiegel, 2011
موجودات مختلفی قابلیت کنترل زیستی نماتدهای
پارازیت گیاهی را دارند ،هر چند توان و کارایی آنها با هم
متفاوت است ( .)Cumagun & Moosavi, 2015قارچها
یکی از بهترین و امیدبخشترین کنترلکنندههای زیستی
به شمار میروند و از بین آنها ،گونههای جنس پوشونیا
یکی از موفقترینها محسوب میشوند ( & Moosavi
 .)Zare, 2012البته گونههای مختلف جنس
 )Goettel et al., 2008( Lecanicilliumو Trichoderma
( )Sharon et al., 2011نیز به عنوان کنترلکنندة زیستی
نماتدها مطرحاند .بررسی پژوهشها نشان میدهد که
ترکیب دو یا چند کنترلکنندة زیستی میتواند به
افزایش کارایی آنها منجر شود ( van der Putten et al.,
.)2006
در راستای برنامههای کشاورزی پایدار و به منظور
بررسی اینکه آیا میتوان کارایی کنترلکنندهها را با

ترکیب آنها افزایش داد ،در این پژوهش سعی شد تأثیر
کاربرد انفرادی ،دوتایی و سهتایی گونههای مختلف جنس
Lecanicillium
پوشونیا (سه جدایه) با قارچهای
 aphanocladiiو  Trichoderma harzianumدر کنترل
نماتد  M. javanicaروی گیاه بادنجان بررسی و مقایسه
شود .شایان ذکر است که توانایی گونههای انتخابشده از
جنس پوشونیا در کنترل نماتد مولد گره ریشه روی
گوجهفرنگی قبالً ثابت شده است ()Moosavi et al., 2010
و قارچهای  Lecanicillium aphanocladiiو
 Trichoderma harzianumنیز از نماتد مولد گره ریشه
جداسازی شدهاند.
مواد و روشها
جدایههای قارچی

قارچهایی که در این پژوهش از آنها استفاده گردید از
کلکسیون قارچهای زندة موجود در گروه بیماریشناسی
گیاهی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی تهیه شد.
نمونهای از چهار گونه /جدایه از این قارچها در کلکسیون
قارچهای زنده مؤسسۀ تحقیقات گیاهپزشکی ایران موجود
است .گونۀ  T. harzianumنیز از مؤسسۀ تحقیقات پستۀ
کشور (رفسنجان) تهیه گردید (جدول .)1

جدول  .1لیست قارچهای مورد استفاده در این پژوهش
کد دسترسی

نام قارچ

رشد مایه (سوبسترا)

محل جداسازی

IRAN 521 C

)Pochonia bulbillosa (Pb

IRAN 1129 C

)P. chlamydosporia var. catenulata (Pcca

بقایای گیاهی
تخم نماتد سیست غالت
نماتد سیست چغندرقند
نماتد سیست چغندرقند
نماتد مولد گره ریشه

نیوزلند
سوئد
ایران -مشهد
ایران -ارومیه
ایران -رفسنجان

IRAN 1121 C

)P. c. var. chlamydosporia (Pcc

IRAN 804 C

)Lecanicillium aphanocladii (La

T85

)Trichoderma harzianum (Th

تهیۀ زادمایۀ نماتدی

زادمایۀ نماتد  Meloidogyne javanicaاز طریق
آلودهسازی پیاپی رقم حساس گوجهفرنگی (سوپر شف)
با یک توده تخم نماتد که قبالً در منطقۀ استهبان
فارس از گیاه گوجهفرنگی جمعآوری و گونۀ آن
تشخیص داده شده بود ( )Moosavi, 2012انجام گرفت.
پس از تهیۀ زادمایۀ کافی ،ریشههای آلوده به آزمایشگاه
منتقل و شسته شدند .تودههای تخم هماندازه زیر
میکروسکوپ تشریح با دست جدا ( )Noe, 2004و

ضدعفونی شدند ( .)Verdejo-Lucas, 1995تودههای
تخم پس از شستوشو با آب مقطر استریل به محیط
 PDAمنتقل شدند و پس از  69ساعت تودههای تخم
فاقد آلودگی برای آزمون بیماریزایی در آزمایشگاه
استفاده شدند ( .)Moosavi et al., 2011تخمهای
تشکیلشده از روی سیستم ریشهای جدا شد ( Hussey
 )& Barker, 1973و تعداد آنها از میانگین سه بار
شمارش تخمین زده شد .از این زادمایه برای آلوده
کردن گیاهان در شرایط گلخانهای استفاده شد.
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آزمون بیماریزایی در شرایط آزمایشگاهی

آزمون بیماریزایی در شرایط گلخانه

در مرکز ظروف پتری  4سانتیمتری حاوی آب -آگار
 %9/9و  109 ppmاز هر کدام از پادزیستهای سولفات
استرپتومایسین و پنیسیلین ،یک دیسک  0میلیمتری
از زادمایۀ قارچی اضافه و پس از رشد قارچها ،سه تودة
تخم با فاصلۀ  0میلیمتر از دیسک مرکزی روی قارچ
درحالرشد در سه تکرار قرار داده شد ( Moosavi et
 .)al., 2010از آنجا که رشد قارچ Trichoderma spp.
بسیار سریعتر از قارچهای  Pochonia spp.و
 Lecanicillium spp.است ،کشت آن دو روز دیرتر از
دو گونۀ اخیر انجام گرفت تا در ابتدای آزمایش ،رشد
همۀ قارچها تقریباً یکسان باشد .پس از پنج روز
نگهداری در دمای  ،09±0°Cهر تودة تخم در یک
قطره هیپوکلریت سدیم  %1که روی الم آزمایشگاهی
گذاشته شده بود قرار گرفت و با فشار المل ،خرد شد
تا تخمها آزاد شوند .تخمهای آلوده بر اساس نفوذ
ریسههای قارچ به درونشان تشخیص داده شدند .تعداد
تخمهای آلوده و سالم به کمک میکروسکوپ و با
بزرگنمایی  ×69و  ×199ثبت و درصد آلودگی بر
اساس تقسیم تعداد تخمهای آلوده به تعداد کل
تخمهای هر توده تخم محاسبه شد ( Fatemy et al.,
 .)2005تعداد الروهای تفریخشده روی محیط کشت نیز
به کمک میکروسکوپ تشریح شمارش و درصد تفریخ
تعیین شد ( .)Sun et al., 2006به منظور اجرای اصول
کخ در بیماریزایی و اطمینان از اینکه آلودگی تخمها
توسط قارچ مورد نظر صورت گرفته است ،تخمهای
آلوده سه بار با آب مقطر استریل شسته شد و روی
محیط کشت اختصاصی (Davet & Rouxel, 2000
برای تریکودرما) ،نیمهاختصاصی (Kerry et al., 1993
برای گونههای پوشونیا) و آب -آگار  1/0درصد (حاوی
رزبنگال و  099ppmاز هر کدام از پادزیستهای
سولفات استرپتومایسین و پنیسیلین جهت قارچ
 )L. aphanocladiiریخته شد .تخمها هر روز بررسی
شد و قارچهای رشدکرده از آنها در شرایط سترون به
محیط کشت  CMAحاوی  099ppmسولفات
استرپتومایسین منتقل شد و شناسایی آنها تأیید گردید
(.)Kerry & Crump, 1977

تهیۀ زادمایۀ قارچها

زادمایۀ قارچی به مدت  4هفته در دمای 09±0°C
روی ماسه و سبوس جو تکثیر شد .به منظور جلوگیری
از متراکم شدن ماسه و سبوس و رشد یکنواخت قارچ،
همۀ ظرفها روزانه با دست تکان داده شدند
(.)Moosavi et al., 2010
آزمایش گلخانهای

زادمایۀ قارچی به نسبت  %1وزنی (
 )1991با خاک بکر غیراستریل لومی شنی (ماسه ،%47/9
رس  ،%10/1سیلت  ،%09/4مادة آلی  %9/0با اسیدیته
 )7/0بهخوبی مخلوط شد و در گلدانهای پالستیکی یک
کیلوگرمی با قطر دهانۀ  10/0سانتیمتر ریخته شد .قبل از
استفاده از خاک بکر ،از نبود نماتد مولد گره ریشه در آن
اطمینان حاصل شد .در  00تیمار مختلف ،قارچها
بهصورت جداگانه ،دوتایی و سهتایی با خاک گلدانها
مخلوط شدند .با توجه به اینکه این آزمایش در سه تکرار
صورت گرفت ،برای تیمارهای تکقارچی  99گرم زادمایه
هر جدایه با  9کیلوگرم خاک ،برای تیمارهای شامل 0
قارچ  10گرم زادمایه هر جدایه با  9کیلوگرم خاک و برای
تیمارهای شامل  9قارچ  19گرم از زادمایه هر جدایه با 9
کیلوگرم خاک مخلوط شدند.
به منظور ارزیابی همۀ متغیرها ،پنج تیمار شاهد
متفاوت برای این آزمایش در نظر گرفته شد .از آنجا که
از سبوس جو به عنوان بستر کشت قارچها استفاده شده
بود ،در تعدادی از تیمارهای شاهد از سبوس جو (بدون
قارچ) استفاده گردید تا تأثیر این ماده بهصورت جداگانه
در رشد گیاه یا کاهش جمعیت نماتد بررسی گردد.
تیمارهای شاهد عبارت بودند از .1 :گیاه بادنجان بدون
سبوس و نماتد ()0؛  .0گیاه بادنجان به همراه سبوس
()S؛  .9گیاه بادنجان به همراه نماتد ()N؛
 .6گیاه بادنجان به همراه سبوس و نماتد ()0 )N+S
گیاه بادنجان به همراه نماتد و سم نماتدکش
کادوزوفوس (شاهد مثبت) که به میزان  99میلیگرم
به ازای هر کیلوگرم خاک 0 ،روز پیش از تلقیح با نماتد
همراه آب آبیاری به هر گلدان افزوده شد ( Safdar et
.)al., 2012
De Leij & Kerry,
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در هر گلدان  0بذر بادنجان (رقم )Black Beauty
کاشته شد .پس از یک ماه ،در هر گلدان یکی از
بوتههای بادنجان نگه داشته شد و بقیه حذف گردید.
پای هر بوته  0999تخم و الرو نماتد M. javanica
تزریق شد و گلدانها در گلخانه در دمای 09-90 °C
نگهداری شدند .پس از دو ماه فاکتورهای رویشی گیاه
شامل وزن تر ریشه و اندام هوایی محاسبه گردید .از هر
سیستم ریشهای  19توده تخم (در مجموع برای هر
تیمار  99توده تخم) بهصورت تصادفی انتخاب شد و
درصد تخمهای انگلیشدة نماتد تعیین گردید.
فاکتورهای رشدی نماتد (تعداد تخم و الرو سن دوم
نماتد روی سیستم ریشه و الرو سن دوم در خاک)
محاسبه و ثبت شد .فاکتور تولید مثل نماتد از تقسیم
جمعیت نهایی تخم و الرو سالم بر جمعیت اولیه تعیین
شد .درصد کنترل نماتد در هر تیمار از فرمول ذیل
بهدست آمد (:)Fatemy, 1998
× 199

= درصد کنترل
تعداد تخم و الرو سالم در تیمار  -تعداد تخم و الرو در شاهد
تعداد تخم و الرو در شاهد

طرح آزمایشی و تجزیه و تحلیل دادهها

آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام
گرفت .دادههای بهدستآمده با نرمافزار SPSS ver. 15
تجزیه و تحلیل شد .تجزیۀ واریانس با آزمون ANOVA
و مقایسۀ میانگینها با آزمون چنددامنهای دانکن
( )P<9/0%انجام گرفت و سپس جداول و نمودارهای
مربوط به هر یک رسم شد.
نتایج و بحث

دیوارة تخم در نماتد از خارج به داخل بهترتیب از
سه الیۀ پروتئینی (ویتلین) ،کیتینی و چربی تشکیل
شده است که الیۀ کیتینی ضخیمترین و مهمترین مانع
در راه نفوذ است ( .)Bird & Bird, 1991نفوذ قارچ به
درون تخم بهصورت مکانیکی و آنزیمی است .آنزیمهای
خارجسلولی (عمدتاً پروتئاز ،کیتیناز و کوالژناز) از جمله
عوامل بیماریزایی قارچ محسوب میشوند ( Huang et
 .)al., 2004این آنزیمها برای هضم دیوارة تخم ضروری
اند و قارچهایی که آنزیم بیشتری تولید میکنند ،از
بیماریزایی بیشتری نیز برخوردارند ( & Moosavi
 .)Zare, 2015آلوده شدن تخمهای نماتد باعث کاهش
درصد تفریخ میگردد ،هر چند ترشح مواد بازدارنده از
تفریخ ( )Perry, 2002نیز میتواند مؤثر باشد .تفاوت
معناداری میان گونهها و جدایههای مختلف قارچی از
نظر درصد آلوده کردن و کاهش درصد تفریخ تخمها
دیده نشد .با توجه به اینکه این قارچها همگی انگل
تخم نماتد محسوب میشوند و عالوه بر تولید
اپرسوریوم ( ،)appressoriumقادر به ترشح انواع
مختلفی از آنزیمهای خارجسلولیاند ،نبود تفاوت بین
آنها از نظر نفوذ به تخم منطقی است .گونههایی که در
جنس  Pochoniaقرار میگیرند ،عمدتاً پارازیت
نماتدهای ساکن مثل نماتد مولد گره ریشه
( )Meloidogyne spp.و نماتدهای سیستی
( )Heterodera spp.اند (.)Moosavi & Zare, 2012
این موضوع دربارة قارچهای Lecanicillium spp.
( )Goettel et al., 2008هم صادق است ،اگرچه از
 Trichoderma spp.بیشتر برای کنترل نماتدهای مولد
گره ریشه استفاده شده است (.)Sharon et al., 2011

آزمون بیماریزایی در شرایط آزمایشگاهی

ریسۀ همۀ جدایههای آزمایششده توانایی آلوده کردن
تخم نماتد  M. javanicaرا داشتند .همۀ قارچها با شاهد از
نظر توانایی در آلوده کردن تخم اختالف معنادار داشتند
( ،)F=164 ،df=0 ،P<9/9991اما اختالف آنها با یکدیگر
معنادار نبود و توسط آزمون دانکن در یک گروه آماری قرار
گرفتند (جدول  .)0همۀ جدایهها قادر به کاهش معنادار
درصد تفریخ تخم نماتد نسبت به تیمار شاهد بودند
( ،)F=04/9 ،df=0 ،P<9/9991هر چند بین خودشان
اختالفی مشاهده نشد (جدول .)0

آزمون بیماریزایی در شرایط گلخانه

تأثیر تیمارهای مختلف روی وزن تر اندام هوایی
( )F=4/6 ،df=03 ،P<9/9991و ریشه (،P<9/9991
 )F=6/0 ،df=03با توجه به نوع و ترکیب جدایهها با
یکدیگر متفاوت بود .کمترین وزن اندام هوایی در
تیمارهایی دیده شد که کنترلی روی نماتد مولد گره
ریشه اعمال نشده بود .کاربرد سبوس جو در گلدانهایی
که با نماتد مایهزنی نشده بودند ،باعث افزایش اندک و
ناچیز وزن اندام هوایی نسبت به تیمار متناظر شد .روال
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منطقی یا قابل ردیابی از ترکیب جدایهها یا گونههای
مختلف روی وزن اندام هوایی مشاهده نگردید ،هر چند
که بیشترین وزن اندام هوایی (از نظر عددی و بدون
تفاوت معنادار با تعدادی از تیمارها) در تیماری دیده
شد که با سه گونۀ متفاوت قارچی مایهزنی شده بود
(شکل.)1
در تیماری که از نماتدکش شیمیایی (کادوزافوس)
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استفاده شده بود ،کمترین وزن تر ریشه (از نظر عددی
و نه آماری) مشاهده گردید ،و بیشترین وزن تر ریشه
در تیمارهایی دیده شد که با نماتد مایهزنی ولی با قارچ
مایهزنی نشده بودند ( Nو  .)N+Sهمانند وزن اندام
هوایی ،دربارة تأثیر ترکیبی جدایه یا گونههای مختلف
قارچی روی وزن ریشه نیز قاعدة مشخصی مشاهده
نشد (شکل .)0

جدول  .0درصد آلودگی و درصد تفریخ تخمهای نماتد مولد گره ریشۀ  M. javanicaپنج روز پس از قرار گرفتن در مجاورت
جدایههای قارچی مختلف در ظروف پتری
تیمار

قارچ

درصد تخمهای آلوده

IRAN 521 C

)P. bulbillosa (Pb

70/0 )± 0/1( a
99 )± 0/7( a
76 )± 6/4( a
79/0 )± 0/7( a
77/3 )± 1( a
9 )± 9( b

IRAN 1129 C

)P. c. var. catenulata (Pcca

IRAN 1121 C

)P. c. var. chlamydosporia (Pcc

IRAN 804 C

)L. aphanocladii (La

T85

)T. harzianum (Th

شاهد

-

*

درصد تفریخ تخم

*

7/6 )± 1( b
6/6 )± 9/6( b
9/1 )± 9/9( b
4/6 )± 9/4( b
9 )± 9/6( b
00/3 )± 9/3( a

* اعداد هر ستون نشاندهندة میانگین هر تیمار  ±خطای استاندارد است .تیمارهایی که حرف مشترک دارند بر اساس آزمون دانکن با یکدیگر
اختالف معناداری ندارند (.)P<9/90

شکل  .1مقایسۀ میانگین وزن تر اندام هوایی (گرم) گیاه بادنجان در تیمارهای مختلف ،هشت هفته پس از نگهداری در گلخانه.
میلههای روی هر ستون نشاندهندة خطای استاندارد است .ستونهایی که حداقل یک حرف مشترک دارند ،بر اساس آزمون
دانکن با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند (.)P<9/90
گیاه بادنجان بدون سبوس و نماتد
گیاه بادنجان به همراه سبوس
گیاه بادنجان به همراه نماتد
گیاه بادنجان به همراه سبوس و نماتد
گیاه آلوده به نماتد و کاربرد کادوزوفوس

0

Pochonia bulbillosa

521

S

P. chlamydosporia var. chlamydosporia

1121

P. chlamydosporia var. catenulata

1129

Lecancillium aphanocladii

804

Tricoderma harzianum

85

N
N+S
cadusafos
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به جز قارچ ( Pccجدایۀ  ،)IRAN 1121 Cدر
تیمارهای دیگر وجود نماتد باعث کاهش وزن تر اندام
هوایی گیاه نسبت به شاهد ( 0یا  )Sنشد .حضور نماتد
روی ریشه باعث خسارت به گیاه میشود و اثر خود را
بهصورت کاهش رشد (طول و وزن) نشان میدهد .هر چه
صدمۀ وارده به گیاه بیشتر باشد ،میزان کاهش رشد نیز
بیشتر است ( .)Abad et al., 2009وزن تر ریشه در بیشتر
تیمارها از نظر آماری با تیمارهای شاهد  0یا  Sتفاوت
معناداری نداشت ،اما با تیمارهای شاهد  Nو  N+Sمتفاوت
بود .تأثیر نماتد روی وزن ریشه ،یک تأثیر دوگانه است.

بدین معنا که آلودگی با نماتد در ابتدا با واکنش گیاه
روبهرو شده و گیاه برای جبران خسارت وارده ،ریشههای
جدیدی را ایجاد میکند که باعث افزایش وزن ریشه
میگردد .از طرف دیگر ،آلودگی به نماتد باعث تشکیل
گال روی ریشه میگردد که خود باعث افزایش وزن ریشه
میشود .اگر جمعیت نماتدها از حدی فراتر رود ،گیاه قادر
به تحمل خسارت وارده نیست و تأثیر آن در رشد
اندامهای هوایی دیده میشود .پس از کاهش رشد اندام
هوایی ،مواد غذایی کمتری به ریشه میرسد و رشد ریشه
کاهش پیدا میکند (.)Moosavi, 2014

شکل  .0مقایسۀ میانگین وزن تر ریشۀ (گرم) گیاه بادنجان در تیمارهای مختلف ،هشت هفته پس از نگهداری در گلخانه .میلههای
روی هر ستون نشاندهندة خطای استاندارد است .ستونهایی که حداقل یک حرف مشترک دارند ،بر اساس آزمون دانکن با
یکدیگر تفاوت معناداری ندارند (.)P<9/90
گیاه بادنجان بدون سبوس و نماتد
گیاه بادنجان به همراه سبوس
گیاه بادنجان به همراه نماتد
گیاه بادنجان به همراه سبوس و نماتد
گیاه آلوده به نماتد و کاربرد کادوزوفوس

Pochonia bulbillosa

521

0
S

P. chlamydosporia var. chlamydosporia

1121

N

P. chlamydosporia var. catenulata

1129

Lecancillium aphanocladii

804

Tricoderma harzianum

85

N+S
cadusafos

کاربرد نماتدکش شیمیایی در خاک باعث بیشترین
کاهش در تعداد کل تخم موجود روی سیستم ریشهای در
انتهای آزمایش شد .بیشترین تعداد کل تخم در سیستم
ریشهای گیاه شاهد ( )Nدیده شد ،هر چند استفاده از
سبوس در خاک آلوده به نماتد ( )N+Sباعث کاهش

معنادار تعداد تخمهای تشکیلشده گردید .تیمارهایی که
در آنها از قارچ به صورت انفرادی یا ترکیبی استفاده شده
بود ،نتوانسته بودند باعث کاهش بسیار چشمگیر تعداد
تخمها (مجموع تخمهای سالم و آلوده) روی سیستم
ریشهای گردند .تفاوت چندانی نیز میان کاربرد انفرادی،

موسوی و همکاران :تأثیر انفرادی و ترکیبی پنج قارچ بیماریزای نماتد ...

دوتایی و سهتایی قارچها از این منظر دیده نشد (جدول
 .)9وضعیت مشابهی دربارة تعداد الرو سن دوم نماتد در
خاک مشاهده شد .البته تعداد الرو سن دوم در تیمارهایی
که در آنها از قارچ استفاده نشده بود ( Nو  ،)N+Sاز بیشتر
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تیمارها از نظر عددی (و نه آماری) کمتر بود .به نظر
میرسد که نحوة استفاده از قارچها (انفرادی ،دوتایی یا
سهتایی) تأثیر معناداری روی تعداد الرو سن دوم در خاک
ندارد (جدول .)9

جدول  .9تأثیر انفرادی و ترکیبی (دوتایی و سهتایی) قارچهای مختلف روی فاکتورهای تولید مثلی و کنترل نماتد در مقایسه با
نماتدکش شیمیایی کادوزافوس هشت هفته پس از تلقیح
1

تیمارها

جمعیت

الرو

(مجموع تخم سالم و آلوده)

سن دوم
0

0و9

در خاک

در هر گرم خاک

گیاه بادنجان با نماتد M. javanica

درصد

کل جمعیت سالم

تخمهای

(تخم و الرو سن دوم)

0

آلوده

0و9

در گرم خاک

درصد

فاکتور
0

تولیدمثل

0

کنترل

1121

97/96 )± 9/0( g-k

1/79 )± 9/9( cd

40/00 )± 0( ij

99/00 )± 1/9( ef

4/71 )± 9/6( ef

79/03 )± 1/4( hij

521

39/91 )± 1/9( e-h

9/09 )± 1/6( abc

06/03 )± 6/1( l

66/99 )± 9/9( c

9/91 )± 9/7( c

41 )± 9( l

804

93/9 )± 0/0( f-j

6/74 )± 9/0( ab

49/79 )± 1/0( hij

96/90 )± 1/7( ef

4/94 )± 9/9( ef

43/4 )± 1/0( ij

1129

97/30 )± 1/0( g-k

0/3 )± 9/6( bcd

79/90 )± 1/9( efg

04/37 )± 0( gh

0/93 )± 9/6( gh

74/11 )± 1/9( efg

85

90/40 )± 1/3( h-k

1/0 )± 9/1( cd

69/1 )± 1/3( m

60/1 )± 0/6( c

3/90 )± 9/0( c

49/94 )± 0/1( l

1121+85

91/39 )± 0/9( k

1/07 )± 9/9( cd

40/79 )± 9/0( ghi

09/00 )± 1/9( fg

0/7 )± 9/9( fg

76/76 )± 1/1( fgh

1121+521

36/00 )± 1/1( d-g

1/03 )± 9/0( cd

04/94 )± 1( kl

61/7 )± 1/9( cd

9/96 )± 9/9( cd

49/97 )± 1/1( kl

1121+1129

90/79 )± 0/9( h-k

9/99 )± 1/3( abc

79/74 )± 0( efg

04/90 )± 1/3( ghi

0/01 )± 9/6( ghi

74/39 )± 1/7( c-g

1121+804

39/47 )± 1/9( d-g

0/69 )± 9/6( bcd

70/73 )± 0( c-f

04/13 )± 0/0( ghi

0/06 )± 9/6( ghi

74/91 )± 1/3( d-g

85+521

96/93 )± 0/1( jk

0/09 )± 1( a

49/3 )± 1/7( ijk

90/14 )± 1/4( e

7/99 )± 9/9( e

49/94 )± 1/6( j

85+1129

90/04 )± 1/6( ijk

74/03 )± 1/1( bcd 0/67 )± 9/6( bcd

09/07 )± 1/6( ijk

6/11 )± 9/9( ijk

91/79 )± 1/0( bcd

85+804

97/17 )± 0( g-k

41/93 )± 1/1( ijk

96/49 )± 1/4( ef

4/30 )± 9/9( ef

43/99 )± 1/0( j

521+1129

30/31 )± 0/0( def

9 )± 1/9( bcd

79/73 )± 1/0( efg

09/9 )± 9/7( fg

0/74 )± 9/1( fg

76/63 )± 9/4( ghi

521+804

39/99 )± 1/6( cde

0/0 )± 9/9( cd

00/70 )± 1/9( kl

66/79 )± 1/9( c

9/34 )± 9/6( c

49/96 )± 1/4( l

1129+804

1/79 )± 9/1( cd

30/90 )± 0/1( e-i

9/91 )± 9/7( bcd

74/6 )± 9/0( bcd

00/0 )± 9/7( g-k

6/0 )± 9/1( g-k

99/97 )± 9/4( b-f

85+804+521

30/03 )± 0/0( e-i

1/6 )± 9/1( cd

03/90 )± 0/4( jkl

99/11 )± 0/7( de

7/40 )± 9/0( de

44/00 )± 0/6( jk

85+804+1129

97/67 )± 0/0( g-k

1/0 )± 9/9( cd

79/74 )± 0/1( ab

19/79 )± 1/7( jk

9/74 )± 9/9( jk

99/97 )± 1/0( b

85+804+1121

30/94 )± 0/4( e-i

1/04 )± 9/0( cd

70/99 )± 1/9( def

04/0 )± 1/3( ghi

0/06 )± 9/6( ghi

74/9 )± 1/7( d-g

85+521+1121

99/01 )± 1/0( g-k

0/4 )± 9/3( bcd

49/69 )± 0( fgh

09/77 )± 1/3( fg

0/70 )± 9/6( fg

76/01 )± 1/7( ghi

85+521+1129

90/01 )± 0/4( jk

0/9 )± 1/0( a

71/09 )± 1/9( def

00/99 )± 0/0( g-j

0/91 )± 9/6( g-j

77/99 )± 1/3( c-g

85+1129+1121

37/11 )± 0/4( de

1/04 )± 9/0( cd

76/90 )± 1/1( b-e

06/91 )± 1/0( g-j

6/34 )± 9/9( g-j

79/99 )± 1/6( c-g

804+1129+1121

199/60 )± 9/9( bcd

9/6 )± 9/6( abc

99/44 )± 1( a

17/90 )± 1/0( k

9/6 )± 9/9( k

96/39 )± 1/6( b

804+521+1129

39/94 )± 0/3( cde

0/4 )± 9/7( bcd

99/04 )± 1/0( ab

09/97 )± 1/7( ijk

6/91 )± 9/9( ijk

90/09 )± 1/0( bc

804+521+1121

37/06 )± 0( de

0/09 )± 9/6( bcd

79/99 )± 1/4( bc

01/36 )± 0/1( h-j

6/93 )± 9/6( h-k

99/07 )± 1/9( b-e

1129+521+1121

190/96 )± 9/9( ab

0/9 )± 9/7( bcd

74/31 )± 9/3( bcd

00/96 )± 9/4( g-j

0/91 )± 9/1( g-j

77/99 )± 9/0( c-g

6/03 )± 9/6( l

9/40 )± 9/1( d

-

6/36 )± 9/9( l

9/33 )± 9/1( l

30/40 )± 9/9( a

196/04 )± 1/3( bc

1/60 )± 9/0( cd

-

190/71 )± 0/1( b

01/16 )± 9/6( b

4/99 )± 1/3( m

111/0 )± 9/4( a

1/71 )± 9/1( cd

-

110/31 )± 9/0( a

00/09 )± 9/7( a

-

Cadusafos
N+S
N

 .1تیمارها عبارتند از:

Pochonia bulbillosa :521؛ P. chlamydosporia var. chlamydosporia :1121؛ chlamydosporia var. catenulata :1129

P.؛ :804

Lecancillium aphanocladii؛ Tricoderma harzianum :85؛  :Nگیاه بادنجان به همراه نماتد؛  :N+Sگیاه بادنجان به همراه سبوس و نماتد و  :cadusafosگیاه
آلوده به نماتد و کاربرد سم شیمیایی کادوزوفوس.
 .0در هر ستون میانگین هر تیمار ( ±خطای استاندارد) نشان داده شده است .میانگین هایی که حداقل یک حرف مشترک دارند ،بر اساس آزمون دانکن با
یکدیگر تفاوت معناداری ندارند (.)P<9/90
 .9تعداد کل تخم و الرو سن دوم ،از مجموع تخمهای تشکیلشده روی سیستم ریشه و الروهای سن دوم جمعآوریشده از خاک بهدست آمد و در نهایت
بهصورت تعداد تخم و الرو در هر گرم خاک بیان شده است.
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همۀ جدایهها (در کاربرد انفرادی) باعث کاهش
معنادار تعداد کل تخم تشکیلشده (مجموع تخمهای
سالم و آلوده) روی سیستم ریشهای گیاه بادنجان نسبت
به شاهد شدند ،هر چند که خودشان با هم تفاوت
معنادار نداشتند .در تیمارهایی که در آنها از دو قارچ
استفاده شده بود ،حضور قارچ تریکودرما عمدتاً باعث
کاهش تعداد تخمهای تشکیلشده (سالم و آلوده) روی
سیستم ریشۀ گیاه میزبان گردید .کاهش تعداد تخم
تشکیلشده معموالً از طریق فعال شدن سیستم ایمنی
گیاه و افزایش مقاومت گیاه نسبت به نماتد اتفاق
میافتد ( .)Bakker et al., 2006یکی از مکانیسمهایی
که قارچ تریکودرما از طریق آن با عوامل بیماریزای
گیاهی مبارزه میکند ،القای مقاومت در گیاه میزبان
است ( .)Mukherjee et al., 2012البته تعداد تخمهای
نماتد (مجموع تخمهای سالم و آلوده به عالوه الرو سن
دوم) در تیمارهایی که قارچ  Pccatبهتنهایی یا در
ترکیب با  Pccیا  Laبهکار رفته بود نیز با تیمارهایی که
در ترکیب خود حاوی  Thبودند ،اختالف معناداری
نداشتند .با توجه به اینکه قارچ Pochonia spp.
( Bordallo et al., 2002; Macia-Vicente et al.,
 )2009و بعضی از جدایههای Lecanicillium spp.
( )Gurulingappa et al., 2011توانایی نفوذ به درون
بافت ریشه را دارند ،احتماالً این قارچها نیز میتوانند
باعث تحریک و القای مقاومت در گیاه بادنجان و به
دنبال آن کاهش تعداد تخمهای تولیدی گردند.
بررسی درصد تخمهای آلودهشدة نماتد توسط
قارچ(ها) در تیمارهای مختلف نشانگر تأثیر بیشتر آنها
در زمانی بود که بهصورت ترکیبی استفاده میشدند.
البته کمترین درصد آلودگی تخمها (در تیمار  T85و
قارچ  %69 )Thبرآورد شد که خود قابل توجه است.
جدایۀ  )Pccat( IRAN 1129 Cدر بین تیمارهایی که
در آنها فقط از یک قارچ استفاده شده بود بیشترین
کارایی را داشت .باالترین درصد آلودگی در تیمارهایی
دیده شد که در آنها از سه جدایۀ قارچی استفاده شده
بود و دو گونۀ  Pccatو  Laدر آنها مشترک بود .البته
استعمال دوتایی این دو گونه نیز از کارایی باالیی
برخوردار بود .استفادة دوتایی جدایۀ IRAN 1129 C
( )Pccatبا گونههای غیر از پوشونیا ،باعث آلودگی

بیشتر تخمهای نماتد نسبت به زمانی گردید که این
قارچ در ترکیب با جدایههای از جنس پوشونیا استفاده
شده بود .در تیمارهای متناظری که فقط در جدایۀ
 T85با هم تفاوت داشتند ،حضور  Thعموماً باعث
کاهش درصد آلودگی تخمهای نماتد شد (جدول .)9
کمترین جمعیت نهایی فعال نماتد و فاکتور تولید
مثل زمانی دیده شد که از نماتدکش شیمیایی استفاده
شد .با توجه به اینکه جمعیت نهایی و سالم نماتد پس
از کسر تخمهای آلوده بهدست آمد ،وضعیت تیمارها و
کارایی قارچها در کاهش جمعیت نهایی فعال نماتد و
فاکتور تولید مثل شبیه درصد آلودگی تخمهای نماتد
بود و ترکیب گونههای  Pccatو ( Laدر تیمارهای
دوتایی و سهتایی) بیشترین تأثیر را داشت (جدول .)9
نماتدکش شیمیایی کادوزافوس نماتد M. javanica
را نسبت به تیمار شاهد حدود  %34کنترل کرد .پس از
نماتدکش ،دومین ردة کنترلکنندگی عموماً به
تیمارهایی تعلق داشت که در آنها جدایۀ IRAN 1129
 Cدر ترکیب با یک یا دو گونۀ دیگر (به جز گونههای
قارچ پوشونیا) استفاده شده بود .البته ترکیب دو جدایه
از جنس پوشونیا ( Pccatو  )Pccو  Laرا میتوان یک
استثنا حساب کرد چرا که باالترین (از نظر عددی و نه
آماری) درصد کنترلکنندگی ( )%90را به خود
اختصاص داده بود .هیچکدام از تیمارهایی که در آنها از
قارچ استفاده شده بود نتوانستند نماتد را در حد
نماتدکش شیمیایی کنترل کنند ،اما درصد کنترل قابل
قبولی توسط بعضی از تیمارها ایجاد شد .استفادة
ترکیبی (دوتایی و سهتایی) از قارچها نسبت به زمانی
که از آنها بهصورت تکی استفاده شد ،نتیجۀ بهتری را از
نظر درصد کنترلکنندگی به همراه داشت (جدول .)9
از بین تیمارهایی که در آنها فقط از یک قارچ
استفاده شده بود ،قارچ ( Pccatجدایۀ )IRAN 1129 C
با تفاوت معناداری نسبت به دیگر جدایهها درصد
کنترل بیشتری را ایجاد کرده بود .توانایی قارچ Pccat
در آلوده کردن تخمهای نماتد بیشتر از جدایههای دیگر
بود و در انتهای آزمایش ،جمعیت فعال کمتری از نماتد
ایجاد گردید.
از نظر عددی باالترین میزان آلودگی تخم و باالترین
درصد کنترل موقعی بهدست آمد که قارچ  Pccatهمراه با
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 Thیا  Laاستفاده شده بود .هنگامی که از سه قارچ برای
کنترل نماتد استفاده شد ،بهترین نتایج معموالً زمانی
بهدست آمد که دو قارچ  Pccatو  Laدر تیمارها مشترک
بودند .باالترین درصد کنترل در تیماری دیده شد که دو
قارچ مذکور با  Thیا  Pccبهکار رفته بودند.
از آنجا که کاربرد انفرادی کنترلکنندههای زیستی
در مزرعه معموالً باعث مهار قابل قبول نماتدها
نمیگردد ،عالقۀ فراوانی به استفادة ترکیبی از
میکروارگانیسمها در مطالعات کنترل بیولوژیک وجود
دارد .در این راستا گاهی از کنترلکنندههایی که
روشهای عمل متفاوتی دارند استفاده میشود و گاهی
از استرینهای مختلف یک میکروارگانیسم بهرهبرداری
شده است ( .)Stirling, 2014در برخی از پژوهشهای
اجراشده در گذشته ،ترکیب کنترلکنندههای زیستی
باعث افزایش کارایی آنها نسبت به زمانی شد که بهصورت
تنهایی بهکار رفتند .کاربرد ،P. chlamydosporia
 T. harzianumو  Glomus mosseaeباعث کنترل موفق
نماتد  Heterodera cajaniگردید ( & Siddiqui
 .)Mahmood, 1996استفادة ترکیبی از قارچهای
 Purpureocillium lilacinusو Trichoderma viride
نسبت به کاربرد جداگانۀ آنها ،باعث کاهش آلودگی گیاه
خیار به نماتدهای مولد گره ریشه ( Meloidogyne
 )spp.در گلخانه و افزایش میزان محصول گردید
( .)Yankova et al., 2014کاربرد همزمان
 Trichoderma atrovirideو Fusarium oxysporum
نسبت به کاربرد انفرادی این دو قارچ ،سبب افزایش
معنادار کنترل نماتد  Radopholus similisروی ریشۀ
موز گردید (.)Felde et al., 2006
به نظر میرسد ترکیب مبارزهگرها باعث پایداری
بیشتر مبارزه زیستی میشود .بهترین ترکیب زمانی
حاصل میشود که روش عمل کنترلکنندهها با هم
متفاوت باشد ( .)Timper, 2011مثالهایی از کاربرد
ترکیبی کنترلکنندههای زیستی علیه نماتدها که تا
قبل از سال  0990انجام گرفته است در یک مقالۀ
مروری بررسی شده است .در آن پژوهشها ،کاربرد دو
یا چند کنترلکننده عموماً باعث کاهش بیشتر جمعیت
نماتد و /یا کاهش نفوذ نماتد به درون گیاه شده بود ،هر
چند از نظر فاکتورهای رشدی گیاه بین کاربرد تلفیقی

197

کنترلکنندهها با حداقل یکی از آنها تفاوت قابل
توجهی دیده نشده است (.)Meyer & Roberts, 2002
این موضوع در تعدادی از پژوهشهای بعدی نیز نشان
داده شده است .مخلوط دو قارچ  Glomus mosseaeو
 Trichoderma virensباعث کاهش معنادار تمامی
فاکتورهای مرتبط با نماتد  M. javanicaدر گیاه
گوجهفرنگی شد ،هر چند بین شاخصهای رشدی گیاه
در تیمارهای آلوده و شاهد اختالفی مشاهده نشد
(.)Mirehki et al., 2013
البته همیشه ترکیب کنترلکنندهها با افزایش کارایی
آنها همراه نیست .مثالً کاربرد تلفیقی Bradyrhizobium
 Trichoderma pseudokoningii ،japonicumو Glomus
 mossaeعلیه  M. incognitaروی سویا ،باعث افزایش اثر
کنترلکنندگی نسبت به کاربرد انفرادی آنها نشد
( .)Oyekanmi et al., 2007همچنین تلفیق دو قارچ
 Metarhizium anisopliaeو Trichoderma harzianum
تفاوت معناداری را در مقایسه با کاربرد جداگانۀ هر یک از
قارچها در کنترل نماتد  M. javanicaروی ریشۀ
گوجهفرنگی نشان نداد (.)Khosravi et al., 2014
نوع ترکیب کنترلکنندهها در افزایش میزان کارایی
آنها مؤثر است .از ترکیبهای دوتایی ممکن از چهار قارچ
آزمایششده ،فقط ترکیب  Acremonium strictumو
 T. harzianumتوانست نماتد  M. incognitaرا روی
گوجهفرنگی با اثر افزایشی کنترل کند ( Goswami et al.,
 .)2008عالوه بر ترکیب کنترلکنندههای استفاده شده،
نوع نماتد و نوع میزبان نیز در ایجاد اثر افزایشی
کنترلکنندهها مؤثر است .به عنوان مثال ،کاربرد تلفیقی
Monacrosporium
 Purpureocillium lilacinusو
 lysipagumباعث افزایش میزان کنترل نماتد
 M. javanicaروی گوجهفرنگی و  H. avenaeروی جو
نشد ،اما در کنترل نماتد  R. reniformisروی موز اثر
افزایشی داشت ( .)Khan et al., 2006بنابراین بهترین
روش برای تخمین اینکه آیا ترکیب کردن دو یا چند قارچ
بیماریزای نماتد با اثر افزایشی همراه است یا خیر ،ترتیب
دادن آزمایش روی میزبان مرتبط است.
نتیجهگیری کلی

در پژوهش حاضر ،اثر انفرادی ،دوتایی یا سهتایی قارچها
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 بهترین نتیجه را در پیTrichoderma harzianum
 بنابراین استفادة ترکیبی از قارچهای.داشت
L. aphanocladii ،P. chlamydosporia var. catenulata
 یاP. chlamydosporia var. chlamydosporia و
L. aphanocladii ،P. chlamydosporia var. catenulata
 را میتوان به عنوان تیمارهای قابلT. harzianum و
 البته آزمایشهای تکمیلی در مزرعه.توصیه معرفی کرد
.میتواند در تأیید این نتیجه راهگشا باشد
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روی فاکتورهای رویشی گیاه از نظم خاصی پیروی نکرده و
.بر اساس آن نمیتوان نوع تیمار مناسب را انتخاب کرد
«درصد کنترل» فاکتور مهمی است که بر اساس آن
 باالترین درصد کنترل.میتوان تیمار برتر را انتخاب کرد
در تیمارهایی دیده شد که در آنها از سه قارچ استفاده
Pochonia chlamydosporia  ترکیب قارچهای.شده بود
 باLecanicillium aphanocladii  وvar. catenulate
 یاPochonia chlamydosporia var. chlamydosporia
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