
 گیاهپزشکی ایران دانش

 (222-262)ص  4936پاییز و زمستان ، 2 ة، شمار64 ةدور

 E-mail: rmmoosavi@yahoo.com           23429244290* تلفن: 

 توانایی بر برگ( )خاک خاک آلی مادة مقدار و بافت نقش

Trichoderma longibrachiatum قرمز لوبیا گیاه رشد تحریک در  

 Meloidogyne javanica نماتد کنترل و
 

 3پوریان معاف غالمرضا و *2موسوی محمدرضا سید ،1سجادی زهرا

 یرانا مرودشت، ،یاسالم آزاد دانشگاه مرودشت، واحد گیاهی، یشناس یماریب گروه ارشد، یکارشناس آموختة انشد .1

 یرانا مرودشت، ،یاسالم آزاد دانشگاه مرودشت، واحد گیاهی، یشناس یماریب گروه یار،استاد .2

 یرانا فارس، استان یعیطب منابع و یکشاورز یقاتتحق مرکز آب، و خاک یقاتتحق بخش پژوهش، یاراستاد .3

 (11/12/1331 تصویب: اریخت - 33/8/1331 دریافت: )تاریخ
 

 چکیده

 شد. طراحی تکرار چهار با تصادفی کامالً طرح پایة بر فاکتوریل آزمایش دو قالب در پژوهش این

 گیاه رشد تحریک در Trichoderma longibrachiatum قارچ توانایی بررسی منظور به اول آزمایش

 ریشه گره مولد نماتد غیاب در و گلی( قم)ر قرمز لوبیا گیاه رویشی خصوصیات بر آن تأثیر و میزبان

 دو در برگ )خاک آلی مادة رسی(،-لوم و لوم شنی،-لوم سطح سه )در خاک بافت فاکتور سه شامل

 بود. لیتر( میلی هر در اسپور 136 و 3 سطح دو )در T. longibrachiatum قارچ و درصد( 2 و 5/3 سطح

 13 کنترل، )بدون کنترل روش و برگ( )خاک آلی ادةم خاک، بافت فاکتور سه اثر نیز دوم آزمایش در

 گرم میلی 2 و لیتر میلی هر در اسپور 136 حاوی T. longibrachiatum قارچ اسپور سوسپانسیون لیتر میلی

 خصوصیات بر خاک( کیلوگرم در %13 گرانول تجارتی فرم از کادوزافوس نماتدکش بر مؤثر مادة

 M. javanica نماتد تکثیری صفات و نماتد کنترل در قارچ توانایی گلی(، )رقم قرمز لوبیا گیاه رویشی

 میزبان گیاه رشد تحریک در داری معنا تأثیر T. longibrachiatum قارچ شد. بررسی آلوده گیاهان در

 و داد نشان برگ خاک %2 حاوی شنی -لوم یا لومی خاک در را کارآیی بیشترین قارچ این نداشت.

 شیمیایی نماتدکش حد در خاک شدة آزمایش های بافت انواع در را نماتد مثلتولید فاکتور توانست

 نکرد رشد برگ خاک بدون و نماتد به آلوده رسی -لوم خاک در لوبیا گیاه دهد. کاهش )کادوزافوس(

  نبود. دار معنا آن رشد خاک به برگ خاک افزایش صورت در و
 

 کنترل نماتدخوار، قارچ رشد، نندةک تحریک خاک، بافت خاک، اصالح کلیدی:های واژه

  خاک. نوع ریشه، گره مولد نماتد بیولوژیک،

 

 مقدمه

 بروز و عملكرد كاهش مهم عوامل از نماتدی های بیماری

 ساله هر و شود مي محسوب گیاهي تولیدات در خسارت

 به جهان سطح در گیاهي تولیدات از توجهي  قابل حجم

 كاهش و رتخسا دچار ینماتد های بیماری دلیل

 نماتدهای بین در .(al et Nicol,. 2011) شود مي محصول

 Meloidogyne) ریشه گره مولد نماتدهای گیاهي، انگل

spp.) وارد كشاورزی محصوالت به را خسارت بیشترین 

 های گونه بین از (.Moens et al., 2009) آورد مي

 ،M. incognita های گونه نماتد این شدة شناسایي
M. javanica، M. arenaria و M. hapla دلیل به 

 خاصي اهمیت میزبان تنوع و جهان در وسیع پراكندگي

 با تعامل و میزباني دامنة وسعت جهاني، پراكندگي دارد.

 را ریشه گره مولد نماتدهای گیاهي، بیمارگرهای سایر

 ترین مهم ردة در و زا بیماری اول درجة عامل پنج از یكي

 داده قرار گیاهان رشد یدكنندةتهد گیاهي بیمارگرهای
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 از ناشي خسارت میزان (.Karssen et al., 2013) است

 یمتعدد عوامل به ریشه گره مولد ی نماتدها ةحمل

 بافت و نوع وهوایي، آب شرایط رقم، قبیل از دارد، بستگي

  (.Moens et al., 2009) خاک در نماتد جمعیت و خاک

 غذایي لگوم سومین (Phaseolus vulgaris) لوبیا

 گیاه این .شود مي كشت جهاني صورت به كه است مهم

 محصول توانسته و دارد باالیي بسیار غذایي ارزش

 و قرارگیرد مختلف جوامع مردم غذایي سبد در مهمي

 به جهان حبوبات بین در را كشت زیر سطح بیشترین

 از (.Pratab & Kumar, 2011) دهد اختصاص خود

 مولد نماتد از ناشي گرهي یشةر بیماری اقتصادی، نظر

 بیشتر در لوبیا مهم های بیماری از یكي ریشه گره

 زردی، عمومي، ضعف سبب كه دنیاست مناطق

 دشو مي محصول كاهش و پژمردگي كوتولگي،

(Schwartz & Hall, 2005.)  

 همراه به ریشه گره مولد نماتد با مبارزه دشواری

 یي،شیمیا سموم از ناشي محیطي زیست خطرهای

 جایگزین های راه دنبال به محققان كه است شده سبب

 در باشند. بیماری این كنترل منظور به خطر بي و

 با بیولوژیكي مبارزة بر زیادی تأكید اخیر های ل سا

 (.Davies & Spiegel, 2011) است شده نماتدها

 عوامل از مهمي گروه تریكودرما قارچ مختلف های گونه

 مبارزه به قادر كه دهد مي شكیلت را بیولوژیكي كنترل

 نماتدهای جمله از زا بیماری عوامل از وسیعي طیف با

 های روش بر عالوه قارچ این است. گیاهي پارازیت

 لیزكننده های آنزیم تولید با پارازیتیسم، مثل مستقیم

 از غیرمستقیمي های روش به رقابت، و بیوتیک آنتي و

 با گیاه يدفاع سیستم تحریک و رشد تحریک قبیل

 ;Benitez et al., 2004) كند مي مقابله زا بیماری عوامل

Sharon et al., 2011.) قارچ مختلف های گونه بین در 

 دنیا های خاک اكثر در T. longibrachiatum تریكودرما،

 شده گزارش و (Samuels et al., 2012) شود مي دیده

 از گیاهي نماتدهای كنترل در مناسبي توانایي كه است

 و M. javanica (AL-Shammari et al., 2013) قبیل

Heterodera avenae (Zhang et al., 2014) .دارد 

 باالی توانایي بر مبني متعددی های گزارش هرچند

 آنتاگونیست های قارچ توسط نماتدها بیولوژیكي كنترل

 ,.Sharon et al) دارد وجود تریكودرما های گونه نظیر

2011; Moosavi et al., 2015،) توانایي است مسلم آنچه 

 عوامل به و است متغیر ها قارچ این كنندگي كنترل

 تعامل در خاک محیطي شرایط تأثیر جمله از متعددی

 ,Moosavi & Zare) دارد بستگي گیاه -نماتد -قارچ میان

 تأثیر میزان در دخیل مهم فاكتورهای از یكي (.2012

 Moosavi) است اکخ بافت شرایط آنتاگونیست های قارچ

& Zare, 2015.) تولیدمثل میزان بر خاک بافت عالوه، به 

 كه طوری به دارد، معناداری اثر نیز نماتدها گسترش و

 در M. incognita نماتد تولیدمثل است شده گزارش

 مقابل، در است. بیشتر مراتب به شني بافت با های خاک

 نماتد زا ناشي آسیب باالتر، رس میزان با هایي خاک در

  (.Koenning et al., 1996) است كمتر

 فعالیت میزان بر مؤثر فاكتورهای از دیگر یكي

 هر است. خاک آلي مادة میزان گیاهي، انگل نماتدهای

 بهبود با است ممكن خاک در موجود آلي مادة چند

 شود، نماتد فعالیت افزایش سبب خاک فیزیكي ساختمان

 های میكروارگانیسم تحریک با مواد این دیگر، طرف از

-فیزیكي خواص بهبود و غذایي مواد افزایش ت،آنتاگونیس

 ,Renčo) شود مي نماتدها كنترل سبب خاک شیمیایي

 شیمیایي تركیبات برخي است ممكن عالوه، به (.2013

 این از و كند عمل نماتدكش منزلة به آلي مواد در موجود

 افزایش نتیجه در و نماتدها كنترل بر مثبتي اثر طریق

 Chindo et) باشد داشته كشاورزی محصوالت عملكرد

al., 2012.) آلي مواد گفت توان مي دیگر، عبارت به 

 برای مناسبي جایگزین و زیست محیط دوستدار تركیبات

  (.Oka, 2010) هاست نماتدكش

 )به برگ خاک اثر بررسي هدف با پژوهش این

 این بلمتقا العمل عكس و خاک بافت آلي(، مادة منزلة

 در T. longibrachiatum قارچ توانایي در فاكتور دو

 شد. طراحي قرمز لوبیا در ریشه گره مولد نماتد كنترل

 قارچ توانایي نیز نماتد غیاب در آزمایش همین در
T. longibrachiatum و میزبان گیاه رشد تحریک در 

 توانایي این در ذكرشده فاكتورهای احتمالي تأثیر

  شد. بررسي

 

 ها روش و وادم
 نماتد زادمایة تهیة

 از استفاده با ،M. javanica نماتد كافي جمعیت تهیة



 223 ... برگ( بر توانایي نقش بافت و مقدار مادة آلي خاک )خاک و همكاران: سجادی 

 فرنگي گوجه روی پیاپي تكثیر و تخم تودة تک روش

 تر پیش كه پذیرفت انجام نماتدی از اوربانا( ارلي )رقم

 Moosavi) بود گرفته صورت آن شناسایي و جداسازی

et al., 2010.) از نماتد دوم سن الرو و تخم استخراج 

 سدیم هیپوكلریت %4 محلول كمک به آلوده های ریشه

 جمعیت (.Hussey & Barker, 1973) گرفت انجام

 میانگین توسط شده استخراج سوسپانسیون در نماتد

 الرو و تخم عدد 422 روی و محاسبه شمارش بار سه

  شد. تنظیم لیتر میلي هر در دوم سن

 

  اتریکودرم قارچ زادمایة تهیة

 از T. longibrachiatum (MIAU 143 C) قارچ نمونة

 واحد اسالمي آزاد دانشگاه زندة های قارچ كلكسیون

 دمای در و PDA كشت محیط روی و تهیه مرودشت

 انجام زمان تا انكوباتور در گراد سانتي درجة 20

 سوسپانسیون تهیة منظور به شد. نگهداری آزمایش

 متعددی دیش پتری ظروف در تریكودرما قارچ اسپور،

 مقطر آب كمک به اسپورها روز 4 از پس و كشت

 شد. آوری جمع PDA كشت محیط روی از استریل

 الم از استفاده با سوسپانسیون در اسپور غلظت

 در سپس، شد. تعیین )هموسیتومتر( شمار گلبول

 برای و تنظیم لیتر میلي در اسپور 424 غلظت

 گراد سانتي درجة 6 دمای در گلخانه های آزمایش

 .(Sahebani & Hadavi, 2008) شد داری نگه

 

 برگ( )خاک آلی مادة و خاک بافت

 -لوم بافت شامل خاک بافت نوع سه آزمایش، این در

 شهرستان سیوند، رودخانة از شده آوری )جمع شني

 بافت و كامفیروز( شهرستان )از لوم بافت مرودشت(،

 ز(شیرا شهرستان صدرا، منطقة )از رسي -لوم

 آلي مادة مقدار (.4 )جدول شد بررسي و آوری جمع

 از استفاده با و شد گیری اندازه ها خاک این در خاک

 شده، طراحي های تیمار اساس بر و پوسیده برگ خاک

 معمول خاک عنوان به كه هایي گلدان در آن اندازة

 در و %0/2 نسبت به بود شده گرفته نظر در منطقه

 نسبت به شود، اضافه آلي مادة بود قرار كه هایي گلدان

 از قبل برگ خاک شد. رسانده گلدان هر خاک وزن 2%

 مطالعه مورد های گلدان خاک به ها، گلدان پركردن

 و شد امتحان آزمایش شروع از قبل ها خاک شد. اضافه

  گردید. تأیید آن در ریشه گره مولد نماتد حضور عدم

 
 پژوهش این در مطالعه مورد های خاک تجزیة .4 جدول

  سبک 

 شني( -)لومي

 متوسط

 )لومي(

  سنگین

 لومي( -)رسي

 0/24 04 0/62 )%( آهک

 62 22 42 )%( رس

 62 62 22 )%( سیلت

 49 94 49 )%( شن

 24/2 40/2 24/2 )%( ازت

 49/2 22/2 4/2 )%( كربن

 969 29/4 422 ام( پي )پي پتاسیم

 0 0 6 ام( پي )پي فسفر

 94 60 94 )%( رطوبت

EC (ms) 92/2 4/2 20/2 

pH 06/2 03/2 94/2 

 
  تیمارها و گیاهی مواد

 طرح پایة بر فاكتوریل آزمایش دو قالب در پژوهش این

 شامل اول آزمایش شد. پیاده تكرار چهار با تصادفي كامالً

 -لوم سطح سه )در خاک بافت فاكتور سه اثر بررسي

 سطح دو در برگ )خاک آلي مادة رسي(، -لوم و لوم شني،

 دو )در T. longibrachiatum قارچ و درصد( 2 و 0/2

 .T قارچ اسپور سوسپانسیون لیتر میلي 42 و 2 سطح

longibrachiatum لیتر( میلي هر در اسپور 424 حاوی 

 در گلي( )رقم قرمز لوبیا گیاه رویشي خصوصیات بر

 اثر نیز دوم آزمایش در بود. ریشه گره مولد نماتد غیاب

 رسي(، -لوم و لوم شني، -)لوم خاک بافت ورفاكت سه

 )بدون كنترل روش و درصد( 2 و 0/2) برگ خاک

 قارچ اسپور سوسپانسیون لیتر میلي 42 كنترل،
T. longibrachiatum لیتر میلي هر در اسپور 424 حاوی 

 هر در كادوزافوس نماتدكش بر مؤثر مادة گرم میلي 2 و

 قرمز لوبیا هگیا رویشي خصوصیات بر خاک( كیلوگرم

 صفات و نماتد كنترل در قارچ توانایي گلي(، )رقم

 شد. بررسي M. javanica نماتد تكثیری

 وسیلة به گلي( )رقم قرمز لوبیا گیاه بذور

 دقیقه یک مدت به درصد 42 سدیم هیپوكلریت

 مقطر آب با شستشو از پس و شد سطحي ضدعفوني

 رمت سانتي 49) كیلوگرمي یک های گلدان داخل در
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 در ها گلدان شد. كشت ارتفاع( متر سانتي 22 و قطر

 درجة 22±2 دمای و شده كنترل شرایط با گلخانه

 گیاه برگي، چهار تا دو مرحلة در قرارگرفت. سلسیوس

 آلوده M. javanica نماتد با باید كه تیمارهای در لوبیا

 خاک گرم هر ازای به الرو و تخم عدد دو با شد، مي

 روز سه تریكودرما، قارچ تیمارهای در شد. زني مایه

 لیتر میلي 42 گلدان هر به نماتد، تلقیح از قبل

 هر در اسپور 424 )غلظت قارچ اسپور سوسپانسیون

 در شد. اضافه طوقه محل نزدیک خاک به لیتر( میلي

 تا دو مرحلة در مذكور قارچ نیز نماتد فاقد تیمارهای

 ها گلدان به ذكرشده روش به میزبان گیاه برگي چهار

 مادة گرم میلي 2 نماتدكش، تیمارهای در شد. اضافه

 از هكتار( در تجاری سم كیلوگرم 02 )معادل مؤثر

 (Rugby 10 G, FMC, USA) كادوزافوس نماتدكش

 مخلوط كامالً خاک با گلدان خاک كیلوگرم هر ازای به

 شد ریخته ها گلدان درون به پركردن هنگام و

(Sholevarfard & Moosavi, 2015.)  

 

 مطالعه مورد صفات

 قارچ با زني مایه از پس روز 60 گیاهان اول آزمایش در

 گیری اندازه ها آن رشدی فاكتورهای و خارج خاک از

 از پس روز 60 گیاهان دوم، آزمایش در شد.

 ارزیابي و خارج خاک از آرامي به نماتد با شدن آلوده

 شامل پژوهش این در مطالعه مورد صفات شد.

 لوبیا، گیاه هوایي اندام و ریشه طول و تر وزن نگینمیا

 ریشه، روی شده تشكیل های تخم كل تعداد گال، تعداد

 های تخم آلودگي درصد خاک، در دوم سن الرو تعداد

 و نماتد فعال و سالم جمعیت قارچ، توسط نماتد

 تعداد زمینه، همین در بود. نماتد تولیدمثل شاخص

 تشریح میكروسكوپ یرز ریشه سیستم روی های گال

 به گلدان هر خاک همچنین، .شد ثبت و شمارش

 انتخاب آن از گرمي 422 ای نمونه و شد مخلوط خوبي

 قیف كمک به آن در نماتد دوم سن الروهای تعداد و

 تخم تعداد محاسبة منظور به شد. شمارش برمن

 وسیلة به لوبیا گیاه آلودة های ریشه ریشه، روی موجود

 در سپس، شد. تقسیم كوچک تقطعا به قیچي

 تجاری وایتكس درصد یک محلول درون و خردكن

 دور با و ریخته سدیم( هیپوكلریت درصد0/2 )حاوی

 به خردكن محتویات شد. خرد ثانیه 22 مدت به كم

 داده عبور مش 022 و 222 ،92 های الک از ترتیب

 از مش 022 الک روی شدة جمع الروها و ها تخم و شد

 كه گلدان هر از شد. محاسبه شمارش بار سه میانگین

 تودة هشت بود، شده زني مایه نماتد با هم و قارچ با هم

 های تخم درصد و انتخاب تصادفي صورت به تخم

 تودة هر شد. مشخص میكروسكوپ زیر در شده پارازیته

 درصد یک محلول قطره یک در استریل الم روی تخم

 از پس آن ژالتیني مادة و قرارگرفت تجاری وایتكس

 شد. متالشي آن روی المل قراردادن با دقیقه، دو

 برابر 622 نمایي بزرگ با و میكروسكوپ زیر ها تخم

 منظور به شد. تعیین آلوده های تخم درصد و بررسي

 اینكه از اطمینان و زایي بیماری در كخ اصول اجرای

 گرفته صورت نظر مورد قارچ توسط ها تخم آلودگي

 استریل مقطر آب با بار سه دهآلو های تخم است،

 222 حاوی درصد 0/4 آگار -آب روی و شد شسته

 سولفات های پادزیست از كدام هر از میلیون در قسمت

 C20° دمای در و ریخته سیلین پني و استرپتومایسین

 های قارچ و شد مي بررسي روز هر ها تخم شد. نگهداری

 CMA محیط به سترون شرایط در ها آن از رشدكرده

 هر در استرپتومایسین سولفات گرم میلي 222 حاوی

  شد. تأیید ها آن شناسایي و منتقل لیتر

 سالم و نهایي جمعیت تقسیم از تولیدمثل شاخص

 فرمول از استفاده با و نماتد اولیة جمعیت به نماتد

R= Pf/Pi فرمول این طبق شد. تعیین R شاخص 

 Pi و نماتد سالم و نهایي جمعیت Pf تولیدمثل،

 نیز نماتد نهایي جمعیت است. نماتد اولیة جمعیت

 + خاک از شده استخراج دوم سن الرو جمعیت شامل

 است. ریشه از شده استخراج الرو و سالم تخم جمعیت

 

 ها داده تحلیل و تجزیه

 اول آزمایش در مطالعه مورد صفات گیری اندازه از پس

 مقایسة و شد آماری تحلیل و تجزیه ها داده دوم، و

 و توكي آزمون با درصد 0 احتمال سطح در ها میانگین

 تأثیر (.Minitab 16) شد انجام Minitab افزار نرم با

 لوبیا گیاه رشد افزایش در T. longibrachiatum قارچ

 تیمارهای در دوم و اول آزمایش در جداگانه صورت به

 تفاوت هم با قارچ دارابودن نظر از فقط كه متناظری



 294 ... برگ( بر توانایي نقش بافت و مقدار مادة آلي خاک )خاک و همكاران: سجادی 

 سطح و مقایسه t (t-test) آزمون اساس بر داشت

 (.SigmaPlot 11) شد تعیین آن داری معنا

 

  نتایج

 Trichoderma قارچ خاک، بافت متقابل و انفرادی اثر

longibrachiatum بر برگ( )خاک آلی مادة و 

 قرمز لوبیا گیاه رویشی خصوصیات

 اثر كه داد نشان واریانس تجزیة از آمده دست به نتایج

 و (T. longibrachiatum) تریكودرما قارچ خاک، بافت

 صفات بر اصلي فاكتورهای برگ( )خاک آلي مادة مقدار

 در قرمز لوبیا گیاه ریشة و هوایي اندام وزن و طول

 متقابل آثار اما بود، معنادار درصد یک احتمال سطح

 تأثیر آن در كه ساقه طول صفت در جز )به دوتایي

 بود؛ معنادار قارچ كاربرد و خاک بافت متقابل

224/2P< ،2=df 49/9 و=F) تایي سه متقابل اثر و 

 در اصلي فاكتور را خاک بافت اگر نبود. معنادار ها آن

 2/42) هوایي اندام طول بیشترین بگیریم، نظر

 -لوم خاک در متر( سانتي 2/96) ریشه و متر( سانتي

 و متر( سانتي 4/42) هوایي اندام طول كمترین و شني

 مشاهده رسي -لوم خاک در متر( سانتي 9/0) ریشه

 وزن بر خاک بافت اثر بررسي در مشابهي روند شد.

 فاكتوری قارچ حضور شد. دیده هوایي اندام و ریشه

 وزن و طول شد. گیاه رشد افزایش باعث و بود اصلي

 ریشه و گرم( 4/44 و متر سانتي 2/60) هوایي اندام

 قارچ ایدار خاک در گرم( 9/0 و متر سانتي 6/29)

 و متر سانتي 99) هوایي اندام وزن و طول به نسبت

 در گرم( 2/6 و متر سانتي 2/43) ریشه و گرم( 3/9

 %2 مقدار داد. نشان معناداری افزایش قارچ فاقد خاک

 باعث و بود اصلي فاكتور نیز برگ( )خاک آلي مادة

 مادة %0/2 به نسبت گیاه وزن( و )طول رشد افزایش

  (.4 )شكل دش برگ( )خاک آلي

 انواع تمام در T. longibrachiatum قارچ كاربرد

 به نسبت هوایي اندام طول افزایش باعث خاک بافت

 بود. نشده استفاده قارچ از آن در كه شد مشابهي تیمار

 -لوم خاک در قرمز لوبیا گیاه طولي رشد بیشترین

 و لومي خاک در هوایي اندام طول شد. دیده شني

 كاربرد قرارداشت. بعدی های مرتبه در رسي -لوم خاک

 دار معنا افزایش باعث خاک بافت انواع تمام در قارچ

 -لوم خاک در گیاه طول اما شد، هوایي اندام طول

 از بیش داشت، برگ( )خاک آلي مادة %0/2 كه شني

  (.2 )شكل شد خاک بافت دیگر نوع دو در گیاه طول

توكي در  بندی انفرادی تیمارها بر اساس آزمون گروه

نشان داده شده است. بهترین رشد گیاه اغلب  2جدول 

شني  -ها از نوع لوم در تیمارهایي دیده شد كه خاک آن

و مادة آلي  T. longibrachiatumها از قارچ  بود و در آن

 برگ( استفاده شده بود.  )خاک
 

اسپور در هر  424لیتر سوسپانسیون اسپور حاوی  میلي 42كردن  )اضافه T. longibrachiatum. تأثیر بافت خاک، قارچ 2جدول 
 روز نگهداری در گلخانه 60برگ( روی رشد گیاه لوبیا پس از  لیتر( و مادة آلي )خاک میلي

 قارچ تریكودرما بافت خاک
مادة آلي 

 برگ( )خاک

4متر(  طول )سانتي
4وزن )گرم(  

 

 ریشه اندام هوایي ریشه اندام هوایي

 شني -لوم
 شاهد

0/2% bc 2/06 bc 4/92 bcd 4/49 bc 0/4 
2% a 4/42 ab 0/96 ab 9/44 b 2/2 

 اسپور 424
0/2% ab 2/03 ab 2/90 abc 3/46 b 3/2 

2% a 2/43 a 2/93 a 0/42 a 3/3 

 لوم

 شاهد
0/2% de 9/93 d 4/43 ef 2/3 c 0 

2% ab 9/09 bc 4/23 cde 4/42 c 9/0 

 اسپور 424
0/2% cd 0/62 cd 9/29 de 44 c 4/4 

2% ab 0/03 c 4/24 abcd 3/49 bc 6/4 

 رسي -لوم

 شاهد

2 0/2% f 2 f 2 h 2 e 2 
2% f 2/9 ef 0 h 4/2 d 3/4 

 اسپور 424
0/2% f 2/44 ef 4/0 gh 9 d 3/4 

2% e 23 e 6/42 fg 9/4 d 2 
 % اختالف معناداری ندارد.0ون توكي با یكدیگر در سطح احتمال . تیمارهایي كه در یک حرف مشترک است، از نظر آماری و بر اساس آزم4
 گیری نبود.  ها قابل اندازه گیاهان این تیمار در طول آزمایش خشک شد و طول و وزن آن. 2
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 ورهایفاكت عنوان به خاک در (F و E) برگ خاک كردن اضافه و (D و C) T. longibrachiatum قارچ (،B و A) خاک بافت تأثیر .4 شكل

 گلخانه در نگهداری روز 60 از پس قرمز لوبیا گیاه ریشة و هوایي اندام تر وزن و طول در اصلي

 

 
 

 در طول ساقة گیاه لوبیا قرمز  T. longibrachiatum. تأثیر متقابل بافت خاک و كاربرد قارچ 2شكل 

 روز نگهداری در گلخانه 60پس از 
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 ارچق خاک، بافت متقابل و انفرادی اثر
T. longibrachiatum بر برگ( )خاک آلی مادة و 

 رویشی خصوصیات و ریشه گره مولد نماتد کنترل

 قرمز لوبیا گیاه

 بر ها آن تایي سه متقابل اثر و اصلي فاكتورهای تأثیر

 متقابل اثر بود. دار معنا لوبیا گیاه رویشي صفات تمامي

 تتح كه هوایي اندام طول جز به نیز فاكتورها دوتایي

 برگ خاک كاربرد و كنترل روش متقابل تأثیر

(994/2P≤، 2=df 43/2 و=F) ،موارد سایر در نبود 

 مقایسة است(. نشده داده نشان )اطالعات بود دار معنا

 های بافت در نماتد حضور در گیاه رشد میانگین

 كه داد نشان اصلي( فاكتور عنوان )به خاک مختلف

 با خاک در ریشه و هوایي اندام طول و وزن بیشترین

 داده نشان )اطالعات است شده دیده شني -لوم بافت

 بود اصلي فاكتور نیز برگ( )خاک آلي مادة است(. نشده

 شد. لوبیا گیاه ریشة و هوایي اندام وزن افزایش باعث و

 شد، بررسي اصلي فاكتور مبارزه روش كه هنگامي

 

 هوایي، قسمت وزن و طول در ها میانگین بیشترین

 در ریشه وزن كمترین و ریشه طول رینبیشت

 شیمیایي نماتدكش از ها آن در كه شد دیده تیمارهایي

  است(. نشده داده نشان )اطالعات بود شده استفاده

 باعث خاک رسي -لوم بافت در نماتد حضور

 مواد از كه حالتي در شد. لوبیا گیاه به زیادی خسارت

 شد خشک گیاهچه بود، نشده استفاده برگ( )خاک آلي

 -لوم بافت با خاک به كه حالتي در رفت. بین از و

 قارچ از اما شد، اضافه برگ( )خاک آلي مادة رسي،

 در تنها لوبیا گیاه شد. خشک گیاه نیز نشد استفاده

 در و خاک رسي -لوم بافت در اندک رشد به قادر حالتي

 برگ( )خاک آلي مادة %2 دارای خاک كه بود نماتد حضور

 شده استفاده قارچ یا شیمیایي نماتدكش از نآ در و بود

 -لوم های خاک در كادوزافوس كاربرد (.9 )جدول بود

 برگ( )خاک آلي مادة مقدار به توجه بدون لوم و شني

 هوایي قسمت در وزن( و )طول رشد بیشترین ایجاد باعث

  (.9 )جدول شد ریشه در طول بیشترین و

 حاوی T. longibrachiatum قارچ اسپور سوسپانسیون لیتر میلي 42 كاربرد كنترل، دون)ب كنترل روش خاک، بافت اثر .9 جدول
 و طول بر برگ( )خاک آلي مادة و خاک( كیلوگرم هر در كادوزافوس ثرؤم ةماد گرم یليم 2 كاربرد و لیتر میلي هر در اسپور 424

 گلخانه در نگهداری روز 60 از پس M. javanica نماتد حضور در قرمز لوبیا گیاه ریشة و هوایي اندام وزن

 كنترل روش خاک بافت
 آلي مادة

 )خاكبرگ(

4 متر( )سانتي طول
4 )گرم( وزن 

 

 ریشه هوایي اندام ریشه هوایي اندام

 شني-لوم

 كنترل بدون
0/2% f 0/69 efg 0/24 d 3/42 a 3 

2% cd 0/04 cde 2/29 c 6/49 c 2/9 

 قارچ
0/2% bcd 2/09 def 6/22 bc 2/46 d 4/2 

2% ab 46 abc 2/94 ab 4/40 ab 3/9 

 نماتدكش
0/2% abc 9/42 a 4/99 ab 4/40 de 0/4 

2% a 40 a 6/99 a 0/44 d 3/4 

 لوم

 كنترل بدون
0/2% f 99 h 49 e 4/3 abc 0/9 

2% de 0/06 g 2/26 de 3/3 bc 9/9 

 قارچ
0/2% f 4/64 fg 6/26 d 3/42 e 2/4 

2% e 02 bcde 0/23 abc 4/40 e 2/4 

 نماتدكش
0/2% abcd 6/42 abcd 6/92 ab 4/40 f 9/6 

2% abc 2/44 ab 0/92 a 6/44 f 2/0 

 رسي -لوم

 كنترل بدون

2 0/2% i 2 k 2 h 2 i 2 
2 2% i 2 k 2 h 2 i 2 

 قارچ

2 0/2% i 2 k 2 h 2 i 2 
2% h 4/49 j 2/2 g 2/2 h 2/4 

 نماتدكش

2 0/2% i 2 k 2 h 2 i 2 
2% g 24 i 0/49 f 0/0 g 6/9 

 ندارد. %0 احتمال سطح در یكدیگر با معناداری اختالف توكي آزمون اساس بر و آماری نظر از است، مشترک حرف یک در كه تیمارهایي .4

 نبود. گیری اندازه قابل ها آن وزن و طول و شد خشک آزمایش طول در تیمار این گیاهان .2
 

 



 4936پاییز و زمستان ، 2 ة، شمار64 ةایران، دور دانش گیاهپزشكي 296

 
 

 

 

 خاک، بافت متقابل و انفرادی اثر واریانس تجزیة

 نماتد كنترل بر برگ( )خاک آلي مادة و كنترل روش

M. javanica نشان 6 جدول در قرمز لوبیا گیاه در 

 برگ( )خاک آلي مادة و خاک بافت است. شده داده

 نماتد رشدی های ویژگي تمام روی و اصلي فاكتورهای

 فقط كه بود اصلي توریفاك نیز كنترل روش بود. مؤثر

 سایر در نبود. مؤثر نماتد دوم سن الرو تعداد روی

 به توجه با بود. دار معنا آماری نظر از متقابل آثار موارد

 طرح قالب در شده پارازیته های تخم درصد اینكه

 در ها میانگین مقایسة نبود، بررسي قابل فاكتوریل

 ،≥2224/2P) شد مقایسه تصادفي كامالً طرح قالب

6=df 90/22 و=F.)  

 
 T. longibrachiatum قارچ توانایي و قرمز لوبیا گیاهان روی M. javanica نماتد تولیدمثلي فاكتورهای واریانس تجزیة .6 جدول

 روز 60 از پس برگ( )خاک آلي مادة مقدار و كنترل متفاوت های روش خاک، مختلف های بافت در نماتد های تخم كردن آلوده در

 گلخانه رد رشد

 تغییر منابع

 مربعات میانگین

  تعداد

 گال

  تخم كل

 ریشه گرم در

J2  
 خاک گرم در

  J2 و سالم تخم

 ریشه گرم در

 شاخص

 تولیدمثل

 9/20909 **0026020 **3/2 **04922222642 **4/422** (ST) خاک بافت

 9/49260 **2692420 ns222/2 **22622422634 **9/40** (MM) كنترل روش

 4902 **092229 **224/2 **9049242664 **2/4** (OM) برگ کخا

ST × MM **4/49292 
**6649962 

**224/2 **64233394224 
**3/22 

ST × OM **099 
** 4942096 

**292/2 ** 42064202604 
** 46/2 

MM × OM * 9/423 
* 942292 

**223/2 ** 4232234029 
** 0/2 

ST × MM × OM **2/4932 
**4469924 

**22/2 **2992464243 
**9/4 

 9/46 2/49 9/3 2/22 6/44 (CV%) تغییرات ضریب

ns، * 4 داری معنا سطح و %0 داری معنا سطح داری، معنا عدم معني به ترتیب به ** و.%  

  داشت. تكرار چهار تیمار هر

 

 روی شده تشكیل گال )تعداد بیماری تولید توانایي

 شده تشكیل های تخم لك )تعداد نماتد تكثیر و ریشه(

 )بافت شني -لوم خاک در دوم( سن الروهای تعداد و

 های بافت سایر از بیش اصلي( فاكتور عنوان به خاک

 تعداد و گال تعداد میانگین بود. شده آزمایش خاک

 انجام كنترلي نوع هیچ كه هنگامي شده تشكیل تخم

 تعداد اما بود تیمارها سایر از بیش نیز بود نشده

 نكرد تغییر كنترل نوع به توجه با دوم سن ایالروه

 میزان بیشترین است(. نشده داده نشان )اطالعات

 كاربرد عدم و شني -لوم بافت با خاک در گال تعداد

 مقدار به توجه بدون شیمیایي سم یا تریكودرما قارچ

 های تخم تعداد باالترین بود. برگ( )خاک آلي مادة

 شني -لوم بافت با خاک در شده شمرده آلوده( و )سالم

 قارچ كاربرد عدم و برگ( )خاک آلي مادة %2 دارای و

 تیمارهای تمام در شد. دیده كادوزافوس یا تریكودرما

 در كه لوم بافت تیمارهای و خاک شني -لوم بافت

 سن الرو تعداد بود، نشده استفاده سم یا قارچ از ها آن

 نبیشتری دیگر، عبارت به شد. شمرده بیشتری دوم

 با هایي خاک در M. javanica نماتد فعالیت میزان

 رس میزان افزایش با و شد مشاهده شني -لوم بافت

 تعداد كمترین شد. كاسته نماتد فعالیت میزان از خاک

 رسي -لوم بافت با خاک در دوم سن الرو و گال

 و )سالم تخم تعداد میانگین (.0 )جدول شد مشاهده

 تیمارهای اكثر در ریشه گرم هر در شده تشكیل آلوده(

 نداشت. داری معنا تفاوت یكدیگر با آزمایش مختلف

 كل تعداد كاهش در T. longibrachiatum قارچ

 شده( پارازیته و سالم های )تخم شده تشكیل های تخم

 تیمارهای زوج در و بود مؤثر خاک شني -لوم بافت در

 تفاوت هم با قارچ نبود یا وجود نظر از فقط كه مشابه

 شد. ها تخم كل تعداد دار معنا كاهش باعث داشتند،
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 در و نشد دیده لومي بافت با خاک در حالت این البته،

 شدن خشک دلیل به نیز رسي -لوم بافت با خاک

 نبود پذیر انجام مقایسه این تیمارها، از تعدادی

 (.0)جدول

 با های خاک در نماتد شدة پارازیت های تخم درصد

 بود رسي -لوم خاک از بیش ميلو و شني -لوم بافت

 و دوم سن الروهای و سالم های تخم تعداد مجموع اما

 دو از بیش شني -لوم خاک در نماتد تولیدمثل فاكتور

 الرو و سالم های تخم مجموع بود. خاک بافت دیگر نوع

 خاک در كه هنگامي تولیدمثل فاكتور و نماتد دوم سن

 دار معنا اوتتف هم )با قارچ یا شیمیایي نماتدكش از

 بود. خود مقدار كمترین در بود شده استفاده نداشت(

 خاک در تولیدمثل فاكتور و تخم شدن پارازیته صد در

 دارای خاک از بیش برگ( )خاک آلي مادة %2 حاوی

 داده نشان )اطالعات بود برگ( )خاک آلي مادة 0/2%

  است(. نشده

 لومي بافت با خاک در T. longibrachiatum قارچ

 بود برگ( )خاک آلي مادة %2 حاوی كه شني -لوم و

 میانگین (.4 )جدول داشت را خود عملكرد بهترین

 در كه تیمارهایي در دوم سن الرو و سالم تخم تعداد

 جز )به بود شده استفاده نماتدكش یا قارچ از ها آن

 یكدیگر با بود( شده خشک گیاه ها آن در كه تیمارهایي

 شاخص كمترین (.4 )جدول تنداش داری معنا اختالف

شده  ها گیاه خشک جز تیمارهایي كه در آنتولیدمثل )به

 آلي مادة %2رسي حاوی  -های لوم بود( در خاک

 نماتدكش یا قارچ از ها آن در كه شد دیده برگ( )خاک

 این در گیاهان هرچند (،4 )جدول بود شده استفاده

 (.6 )جدول نبودند برخوردار مناسبي رشد از خاک
 

 حاوی T. longibrachiatum قارچ اسپور سوسپانسیون لیتر میلي 42 كاربرد كنترل، )بدون كنترل روش خاک، بافت اثر .0 جدول

 برخي روی )خاكبرگ( آلي مادة و خاک( كیلوگرم هر در كادوزافوس مؤثر مادة گرم میلي 2 كاربرد و لیتر میلي هر در اسپور 424

 گلخانه در نگهداری روز 60 از پس قرمز لوبیا گیاه در M. javanica نماتد با مرتبط صفات

 خاک گرم در J2 تعداد ریشه گرم در تخم كل تعداد گال تعداد برگ( )خاک آلي مادة كنترل روش خاک بافت

 شني-لوم

 كنترل بدون
0/2% b 446 ab 4649 ab 0/2 

2% a 424 a 4093 a 0/2 

 قارچ
0/2% cd 92 cde 932 b 0/2 

2% c 32 cde 0/293 ab 0/2 

 نماتدكش
0/2% fg 63 def 4/633 ab 0/2 

2% f 00 def 639 ab 0/2 

 لوم

 كنترل بدون
0/2% de 26 abcd 4296 ab 0/2 

2% c 90 bcde 9/342 b 0/2 

 قارچ
0/2% e 43 cde 3/999 b 0/2 

2% f 00 cde 999 b 0/2 

 نماتدكش
0/2% hi 99 ef 9/692 c 6/2 

2% gh 64 def 4/636 c 6/2 

 رسي-لوم

 كنترل بدون
0/2% j 2 f 2 e 2 

2% j 2 f 2 e 2 

 قارچ
0/2% j 2 f 2 e 2 

2% i 26 abc 0/4436 d 2/2 

 نماتدكش
0/2% j 2 f 2 e 2 

2% i 29 def 6/049 d 2/2 

 ندارد. %0 احتمال سطح در دیگریك با داریمعنا اختالف آماری نظر از است، مشترک حرف یک در كه تیمارهایي -

 شد. گرفته نظر در صفر ها شاخص و نكرد رشد لوبیا گیاه تیمارها از تعدادی در -



 4936پاییز و زمستان ، 2 ة، شمار64 ةایران، دور دانش گیاهپزشكي 294

 
 حاوی T. longibrachiatum قارچ اسپور سوسپانسیون لیتر میلي 42 كاربرد مبارزه، )بدون مبارزه روش خاک، بافت اثر .4 جدول

 برخي روی برگ( )خاک آلي مادة و خاک( كیلوگرم هر در كادوزافوس مؤثر مادة گرم يمیل 2 كاربرد و لیتر میلي هر در اسپور 424

 گلخانه در نگهداری روز 60 از پس قرمز لوبیا گیاه در M. javanica نماتد با مرتبط صفات
 تولیدمثل شاخص ریشه گرم در J2 و سالم تخم شده پارازیته تخم % برگ( )خاک آلي مادة نترلك روش خاک بافت

 شني -ومل

 كنترل بدون
0/2% - ab 0/464922 b 2/0 

2% - a 4/409322 a 4/0 

 قارچ
0/2% b 9/49 cdef 6/22202 c 9/2 

2% a 4/24 def 0/06202 cd 2/2 

 نماتدكش
0/2% - ef 3/63342 ef 9/2 

2% - ef 9/63232 cde 0/2 

 لوم

 كنترل بدون
0/2% - bc 2/429939 c 2/2 

2% - cd 34290 c 9/2 

 قارچ
0/2% b 4/43 cdef 9/42243 ef 9/2 

2% a 0/24 cdef 9/44262 f 4/2 

 نماتدكش
0/2% - f 9/69292 f 2 

2% - ef 2/63624 def 9/2 

 رسي -لوم

 كنترل بدون
0/2% - g 2 h 2 

2% - g 2 h 2 

 قارچ
0/2% - g 2 h 2 

2% b 0/24 cde 2/39042 g 9/2 

 نماتدكش
0/2% - g 2 h 2 

2% - ef 2/04962 g 4/2 
 ندارد. %0 احتمال سطح در یكدیگر با معناداری اختالف آماری نظر از است، مشترک حرف یک در كه تیمارهایي -

 شد. گرفته نظر در صفر ها شاخص و نكرد رشد لوبیا گیاه تیمارها از تعدادی در -

 

  بحث

 به آلودگي بدون گیاهان كه هنگامي و حاضر آزمایش در

 متناظری تیمارهای در قرارداشت، قارچ معرض در نماتد

 هم با T. longibrachiatum قارچ وجود نظر از فقط كه

 میزبان گیاه رشدی های شاخص افزایش بود متفاوت

 میزبان گیاه رشد تحریک در قارچ این توانایي بر دلیلي

 افزایش اند، آلوده نماتد به كه گیاهاني در است.

 به تنها توان نمي را میزبان گیاه رشدی ایه شاخص

 است ممكن و داد نسبت میزبان گیاه رشد تحریک

 آزمایش در باشد. قارچ توسط نماتد كنترل از ناشي

 قارچ بود، نشده استفاده نماتد از آن در كه اول
T. longibrachiatum رشد افزایش در داری معنا تأثیر 

 كه چند ره نداد نشان وزن( و )طول هوایي قسمت

 بود بیشتر مختلف تیمارهای در ریشه روی آن تأثیر

 رشد تحریک در قارچ تأثیر مجموع، در (.2 )جدول

 های خاک و تر سبک بافت با های خاک در میزبان گیاه

 با تیمارهای در بود. بیشتر كمتر، برگ( )خاک آلي مادة با

 تعدادی شدن خشک به توجه با و خاک رسي -لوم بافت

 دار معنا آماری نظر از موارد اكثر در قارچ تأثیر ،گیاهان از

 كه رسد مي نظر به آمده، دست به نتایج به توجه با نبود.

 T. longibrachiatum گونة MIAU 143 C جدایة

 دارا میزبان گیاه رشد تحریک برای را الزم توانایي

 كنندة كنترل عامل یک های ویژگي در تفاوت نیست.

 یک های خاک از كه هایي جدایه حتي بیولوژیكي،

 است شده گزارش دفعات به ، شده جداسازی منطقه

(Kerry, 2000; Moosavi & Zare, 2015.) 

در افزایش  T. longibrachiatumتأثیر قارچ 

مقاومت دروني گیاه بر اساس افزایش فعالیت 

فنل  آالنین آمونیالیاز، پلي های دفاعي )فنیل آنزیم

ریشة گیاه گندم نشان داده اكسیداز و پراكسیداز( در 

(. مؤثر بودن این گونه Zhang et al., 2014شده است )

فرنگي علیه  در تحریک مقاومت سیستمي گیاه گوجه
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M. javanica ( نیز پیشنهاد شده استAL-

Shammari et al., 2013شدن مقاومت گیاه را  (. فعال

شده )سالم و  از روی تعداد كل تخم تشكیل

توان برآورد كرد. اگر در تیمارهای  ز ميشده( نی پارازیته

مشابه كه فقط از نظر وجود قارچ با یكدیگر تفاوت 

دار تعداد كل تخم  دارد، حضور قارچ باعث كاهش معنا

توان این را به معني تحریک  تشكیل شده باشد، مي

سیستم ایمني گیاه تعبیر كرد. به عبارت دیگر، 

شدن گیاه  شدن سیستم دفاعي گیاه و نامناسب فعال

شده  های تشكیل میزبان، باعث كاهش تعداد كل تخم

شود. در آزمایش حاضر چنین وضعیتي در خاک با  مي

شد، اما خاک با بافت لومي  شني مشاهده  -بافت لوم

ای بود. گیاهاني كه در خاک با بافت  فاقد چنین ویژگي

برگ( كاشته شده  % مادة آلي )خاک0/2رسي و  -لوم

برگ(  ا هنگامي كه مادة آلي )خاکبود، خشک شد، ام

شده در تیمار  % بود، تعداد كل تخم تشكیل2در خاک 

داری داشت. پس  دارای قارچ و فاقد قارچ اختالف معنا

شده در خاک با بافت  امكان دارد كه جدایة آزمایش

كردن سیستم دفاعي گیاه لوبیا  شني قادر به فعال -لوم

اک بر توانایي قرمز باشد. شرایط محیطي مثل بافت خ

 -های آنتاگونیست، همچنین بر تعامل میان قارچ قارچ

(. در Moosavi & Zare, 2012گیاه مؤثر است ) -نماتد

های گذشته تأثیر بافت خاک روی  یک از پژوهش هیچ

ساز سیستم دفاعي گیاه بررسي نشده  عوامل فعال

توان این یافته را با نتایج سایر  است، بنابراین نمي

 ن مقایسه كرد. پژوهشگرا

 
 مادة متفاوت مقادیر خاک، مختلف های بافت در لوبیا گیاه رشد افزایش در T. longibrachiatum قارچ تأثیر (P) داری معنا سطح .2 جدول

 مکك به بود متفاوت هم با قارچ حضور نظر از فقط كه متناظری تیمارهای مقایسة اساس بر نماتد حضور عدم یا حضور و برگ( )خاک آلي

 t (t-test) آزمون

 برگ خاک مقدار خاک نوع
 ریشه وزن ریشه طول شاخسار وزن شاخسار طول

 بانماتد نماتد بي بانماتد نماتد بي بانماتد نماتد بي بانماتد نماتد بي

 223/2 223/2 229/2 242/2 224/2 229/2 ≤224/2 244/2 %0/2  شني -لوم

 246/2 222/2 299/2 242/2 242/2 209/2 226/2 042/2 %2 شني -لوم

 223/2 424/2 ≤224/2 202/2 222/2 223/2 223/2 202/2 %0/2 لوم

 ≤224/2 293/2 ≤224/2 229/2 ≤224/2 442/2 422/2 444/2 %2 لوم

 4 446/2 4 446/2 4 446/2 4 446/2 %0/2 رسي -لوم

 223/2 222/2 446/2 222/2 446/2 202/2 290/2 223/2 %2 رسي -لوم

 

 گونة مؤثربودن بر مبني هایي گزارش تر پیش
T. longibrachiatum موفق كنترل و كردن آلوده در 

M. javanica (AL-Shammari et al., 2013،) 

Heterodera avenae (Zhang et al., 2014،) الرو 

 و .Meloidogyne sp و .Heterodera sp دوم سن

 و .Xiphinema sp بالغ نماتدهای و الروها

Pratylenchus sp. (Djian et al., 1991) شده منتشر 

 به قادر شده آزمایش جدایة حاضر پژوهش در است.

 و نبود نماتد های تخم از باالیي درصد كردن انگلي

 تفاوت كند. كلنیزه را ها تخم از %4/24 توانست حداكثر

 های جدایه حتي قارچ، مختلف های جدایه توانایي در

 معمول امری ه،شد جدا خاک یک از كه گونه یک

   (.Moosavi et al., 2010 & 2011) است

 شني -لوم بافت در تولیدمثل شاخص بیشترین

 با آن در كه شد دیده برگ خاک %2 دارای و خاک

 همین در تولیدمثل شاخص و بود نشده مبارزه نماتد

 دوم رتبة در بود برگ خاک %0/2 دارای كه خاک

 یا افزایش عثبا خاک در آلي مادة كاربرد قرارداشت.

 ریشه گره مولد نماتد مختلف های گونه جمعیت كاهش

 تأثیر آلي مادة (.Thoden et al., 2011) شد خاک در

 شیمیایي و فیزیكي های ویژگي از بسیاری بر فراواني

 در آب میزان خاک، تراكم )مثل گذاشت خاک

 باعث و خاک( در غذایي مواد چرخة و خاک دسترس

 این شد. خاک بیولوژیكي تنوع و فعالیت افزایش

 شود مي خاک درون مواد تر سریع تجزیة باعث موضوع

 رشد افزایش و سالم های خاک ایجاد در كلیدی نقش و
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 اگر حقیقت، در (.Stirling, 2011) دارد میزبان گیاه

 رشد و خاک كیفیت افزایش با آلي مادة كردن اضافه

 ایبر بیشتر غذای ایجاد دنبال به باشد، همراه گیاه

 كردن اضافه اگر یابد. مي افزایش نماتد جمعیت نماتد،

 نیز ها آنتاگونیست فعالیت تشدید با خاک به آلي مادة

 یابد مي كاهش خاک در نماتد جمعیت باشد، همراه

(Renčo, 2013.) نماتد(، حضور )بدون اول آزمایش در 

 افزایش باعث برگ( )خاک آلي مادة مقدار افزایش

 آزمایش در شد. قرمز لوبیا هگیا رشدی های شاخص

 آلي مادة مقدار افزایش نماتد( حضور )در نیز دوم

 میزبان، گیاه رشدی های شاخص افزایش با برگ( )خاک

 و قارچ توسط شده پارازیته های تخم درصد افزایش

  بود. همراه نماتد تولیدمثل افزایش

 در رس و سیلت شن، نسبي مقدار به خاک نوع

 خاک خصوصیات از تعدادی روی كه دارد اشاره خاک

 خاک، تهویة آب، ذخیرة آب، انتقال و جذب مثل

 مواد قراردادن اختیار در توانایي و خاک خیزی حاصل

 اكثر (.Brady & Weil, 2010) گذارد اثرمي غذایي

 از خاصي بافت و نوع بیولوژیكي، كنندة كنترل عوامل

 وعن تأثیر اما (،Timper, 2011) دهد مي ترجیح را خاک

 طبیعي وقوع و مؤثربودن میزان بقا، روی خاک بافت و

 نیست یكسان بیولوژیكي كنندة كنترل عوامل

(Stewart et al., 2010.) كه شود مي باعث موضوع این 

 های آزمایش مختلف های جدایه و ها گونه مورد در

 های خاک در ها آن كارایي تا پذیرد انجام ای جداگانه

 جدایة كه رسد مي نظر به شود. مشخص مختلف

MIAU 143 C قارچ از T. longibrachiatum بهترین 

 مادة %2 حاوی شني -لوم یا لومي خاک در را كارایي

 توانایي دهد. مي بروز خود از برگ( )خاک آلي

 كه است متغیر آنتاگونیست های قارچ كنندگي كنترل

 بافت و نوع مثل محیطي شرایط تأثیر آن دالیل از یكي

 است گیاه -نماتد -قارچ میان ملتعا در خاک

(Moosavi & Zare, 2012.) بر خاک بافت عالوه، به 

 و گذارد مي اثر ریشه گره مولد نماتدهای فعالیت میزان

 دارد اثر پاتوژن این كنترل و خاک در آن گسترش بر

(Koenning et al., 1996.) ،میزان البته EC و pH سه 

 یكدیگر با آزمایش این در شده استفاده خاک نوع

 تأثیر تحت را نتایج حدودی تا كه بود متفاوت

 میزان گیاه، رشد در ها آن نقش باید و دهد قرارمي

 در نماتد كنترل در قارچ توانایي و نماتد خسارت

 شد. بررسي جداگانه آزمایشي

 رسي -لوم خاک كه داد نشان حاضر آزمایش نتایج

 در )حتي گیاه و نیست مناسب قرمز لوبیا كشت برای

 ندارد. مناسبي رشد نیست( آلوده نماتد به كه خاكي

 خاک و بودن مناسب اول درجة در شني -لوم خاک اما،

 خاک در برگ خاک وجود قراردارد. دوم درجة در لومي

 افزایش و قارچ كارایي افزایش گیاه، رشد افزایش باعث

 T. longibrachiatum قارچ شود. مي نماتد تولیدمثل

 نداشت میزبان گیاه رشد تحریک در چشمگیری تأثیر

 تحریک به قادر شني -لوم بافت در رسد مي نظر به اما

 كه شد مشخص دیگر، سوی از است. گیاه دفاعي سیستم

 به T. longibrachiatum قارچ از MIAU 143 C جدایة

 روی M. javanica نماتد موفق كنترل به قادر تنهایي

 در را كارایي رینبیشت قارچ این نیست. قرمز لوبیا گیاه

 آلي مادة %2 حاوی شني -لوم یا لومي خاک

 تولیدمثل فاكتور توانست و داد نشان برگ( )خاک

 حد در خاک شدة آزمایش های بافت انواع در را نماتد

  كند. كنترل )كادوزافوس( شیمیایي نماتدكش

 

 کلی گیری نتیجه

 فاقد كه ای منطقه در آزمایش، این نتایج اساس بر

 بافت دارای آن خاک بافت و است M. javanica نماتد

 لومي بافت اما دارد، مناسبي رشد لوبیا است، شني-لوم

 -لوم خاک دارد. نیاز برگ( )خاک آلي مادة با اصالح به

 مادة اگر حتي نیست مناسب لوبیا كشت برای رسي

 در اگر باشد. شده اضافه آن به برگ( )خاک آلي

 خاک بافت و دارد ورحض M. javanica نماتد ای منطقه

 كادوزافوس شیمیایي نماتدكش است، شني-لوم نوع از

 T. longibrachiatum قارچ از MIAU 143 C جدایة و

 همین دارد. نماتد تكثیر كاهش در یكساني كارایي

 كه چند هر شد، دیده نیز  لومي خاک در وضعیت

 بافت از كمتر خاک بافت این در نماتد تكثیر میزان

 نماتد به آلوده رسي -لوم خاک در لوبیا د.بو شني -لوم

M. javanica نشده اصالح برگ( )خاک آلي مادة با كه 

 آلي مادة خاک به اگر و كند نمي رشد باشد،

 بود. خواهد ناچیز آن رشد شود، اضافه برگ( )خاک
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 -لوم خاک به T. longibrachiatum قارچ كردن اضافه

 البته، دهد. مي افزایش را گیاه رشد نماتد، دارای رسي

 بیولوژیكي، كنندة كنترل عوامل سایر روی تحقیق

 تأیید در مزرعه شرایط در آزمایش تكرار همچنین

 بود. خواهد مفید پژوهش این نتایج

 سپاسگزاری

 امكانات تهیة بابت مرودشت واحد اسالمي آزاد دانشگاه از

 مركز از همچنین، و حاضر پژوهش هزینة تقبل و

 بابت فارس استان طبیعي منابع و كشاورزی تحقیقات

  .گرددمي قدرداني و تشكر پروژه این اجرای در همكاری
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ABSTRACT 
This research was conducted in two separate factorial experiments based on completely randomized 

designs with four replications. The ability of Trichoderma longibrachiatum in stimulating kidney bean 

(cv. Goli) growth was assessed in the first experiment with three factors including soil texture (sandy 

loam, loam, clay loam), organic matter (0.5 and 2% of leaf litter) and fungal application (0 and 10
6
 spore 

ml
-1

 suspension) when the plants was not inoculated with Meloidogyne javanica. In the second 

experiment, the effect of soil texture, organic matter and managing method (no control, 10 ml of T. 

longibrachiatum containing 10
6
 spore ml

-1
, and 2 mg active ingredient cadusafos 10G kg

-1
 soil) was tested 

on kidney bean growth, fungal controlling ability and M. javanica reproduction. The growth promoting 

effect of the fungus was not prominent. In the sandy loam or loam soil amended with 2% organic matter 

(leaf litter), the fungus showed its maximum efficacy and could decrease the nematode reproduction rate 

same as the chemical nematicide. Clay loam soil was not a suitable bed for kidney bean plants since no 

growth was seen if the soil that was not amended with organic matter and soil amended with 2% organic 

matter (leaf litter) resulted in poor growth.  

 

Keywords: Biological control, growth promoter, nematophagous fungi, root-knot nematode, soil 

amendment, soil texture, soil type. 
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