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اثرات قارچ ميكوريز (  Glomus mosseaeو  (G. intraradicesبر نماتود
ريشهگرهي ( )Meloidogyne javanicaروي گوجهفرنگي
4

هادي گلزاري ،*1ناصر پنجهکه ،2محمد ساالري ،2ابراهيم صداقتيخروي 3و فرهاد رجالي
 ،1دانشجوی سابق کارشناسي ارشد بيماریشناسي گياهي ،2 ،دانشياران گروه گياهپزشکي ،دانشگاه زابل،
 ،3استاديار گروه گياهپزشکي ،دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان ،4 ،استاديار موسسه تحقيقات خاک و آب،
تهران

چكيده
مطالعات گلخانهای نشان داد در نشاهای گوجهفرنگي که دو هفته قبل از آلودگي با نماتود
با دو گونه ميکوريز  G. mosseaeو  G. intraradicesمايهزني شده بودند ،کاهش رشد ناشي از
نماتود بهميزان قابل توجهي جبران شد .الزم به ذکر است که درصد کلنيزهشدن ريشهها با دو
گونه مذکور بهترتيب  66/3و  62/2درصد بود و اين تحقيق بر اساس طرح آماری کامالً
تصادفي با پنج تيمار و پنج تکرار تنظيم شد .وزن خشک شاخه و ريشه نشاهای مايهزني شده
با  G. mosseaeنسبت به تيمار نماتود تنها بهترتيب  %44و  %44بيشتر بود ( .)P≤5/54وزن
خشک شاخه و ريشه نشاهای مايهزني شده با  G. intraradicesبهترتيب  %45و  %33بيشتر بود.
تعداد گره ،قطر گره و ميزان نفوذ نماتود به ريشههای مايهزني شده با  G. mosseaeنسبت به
تيمار نماتود تنها بهترتيب  %44و  %43و  %44کاهش يافت ( .)P≤5/54تعداد گره ،قطر گره و
ميزان نفوذ نماتود به ريشههای مايهزني شده با  G. intraradicesبهترتيب  %43و  %41و %41
کاهش يافت .در گياهان تيمار شده با  G1Mو  G2Mشاخص گال نسبت به شاهد آلوده 1
واحد کاهش يافت ( .)P≤5/54جمعيت نماتود در خاک گلدانهای تيمار شده با هر يک از دو
گونه ميکوريز به کمتر از نصف شاهد آلوده به نماتود تنها کاهش يافت (.)P≤5/54
واژه هاي کليدي :نماتود ريشهگرهي ،Glomus sp.،Meloidogyne javanica ،گوجهفرنگي،
کلنيزاسيون ،ميکوريز.
گرهي،

مقدمه
گوجهفرنگي ( )Solanum lycopersicumيکي از
محصوالت مهمي است که در سراسر دنيا کشت ميشود
و از طرفي بيماری ريشــهگرهــي يکي از مهمتـرين
بيماریهای گوجهفرنگي ميباشد .گياهان آلوده به
 Meloidogyne spp.دچار کوتولگي ميشوند ،ريشههای
آنها گرهدار ميشود و برخي گياهـان عالئم کمبــود
موادغذايـي بهويژه کمبود نيتروژن را نشان ميدهند
) .)Zaki et al. 2006درميـــان نمـاتودهای ريشـه-
* نويسنده مسئول :هادی گلزاری

M. javanica (Treub) Chitw., M. incognita

)(Kofoid and White) Chitw., arenaria (Neal
 M. Chitw.,و  M. hapla Chitw.از جمله
خسارتزاترين بيمارگرهای کشاورزی محسوب ميشوند
و اين درحالي است که حداقل  %93خسارات ناشي از
نماتودها مربوط به گونههای مذکور ميباشد

( .)Castagnone-Sereno 2002خسارت ساالنه نماتودها
به محصوالت کشاورزی دنيا  448بيليون دالر تخمين
زده شده است ( .)Atkinson et al. 2012ريزوسفر و
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ريزوپالن بهوسيله تعداد زيادی از ميکروارگانيسم ها
کلنيزه ميشوند.
از بين ميکروارگانيسمهای حاضر ،قارچهای ميکوريز
آربوسکوالر ( ) AMدر زمينه افزايش رشد و ارتقای
محصول گياهان از ارزش زيادی برخوردار هستند
) .(Siddiqui and Mahmood 1998قــارچهـای مـذکور
بهميزان وسيعي در خزانهها استفاده ميشوند و آب و
موادغذايي قابل استفاده برای گياه را افزايش ميدهند.
آنها همچنين رشد گياهان گوجــهفرنگــي را بهبــود
ميبخشند ( )Saad et al. 2011; Saad et al. 2012و در
مقابل بيماریهای نماتودی حفاظت قابل توجهي فراهم
ميسازند (Siddiqui et al. 1999, Waceke et al. 2002,
) .Thygesen et al. 2004از گذشته تاکنون ،چند
مکانيسم اصلي عملکرد ميکوريز جهت حفاظت زيستي
ميزبان در نظر گرفته شده است که شامل رقابت
مستقيم ،مکانيسم غيرمستقيم بهبود رشد گياه ،جذب
موادغذايي ،تغييرات بيوشيميايي و مولکولي در گياهان
ميکوريزی ناشي از القای مقاومت نسبت به بيمارگر،
تغييرات ميکروبي در خاک و بهبود خاصيت آنتاگونيستي
در مقابل بيمارگر ميباشد ).(Vierheilig et al. 2008
طي تحقيقي ارتباط بين قارچهای ميکوريز و نماتود
ريشهگرهي سويا بررسي و مشاهده شد که در گياهاني
که  41روز بعد از تلقيح ميکوريز با نماتود تلقيح شده
بودند ،نسبت به شاهد آلوده تعداد گره آنها کمتر و وزن
خشک ريشه و ميزان محصول بهطور معنيداری بيشتر
بود ( .)Kellam et al. 1980نتايج يک بررسي نشان داده
است که اضافهکردن فسفر ،نماکور و  Glomus sp.تعداد
گره را بهطور معنيداری کاهش ميدهد .اضافه کردن
ميزان زياد فسفر به خاک درصد کلنيزه شدن ريشه
توسط قارچ ميکوريز را کاهش داد درحاليکه نماکور
چنين اثری نداشت .اگر تلقيح ميکوريز به گياه قبل از
تلقيح نماتود صورت گيرد وزن خشک گياه بهطور معني-
داری افزايش و تعداد گره کاهش مييابد ( and elsheikh
.)Mirghani 1996
طي تحقيقي کاهش خسارت نماتود M. incognita
بهوسيله کلنيزهشدن ريشههای گوجـهرنگـي توســط
1. Arbuscular mycorrhizal

قارچهای ميکوريز بررسي و مشاهده شده است که با
تلقيح همزمان قارچ و نماتود مذکور گياهان قبل از
محصولدهي از بين ميروند و تلقيح ميکوريز  0هفته
قبل از نماتود ،کاهش رشد و خسارت نماتود را جبران
ميکند ( .)Talavera et al. 2001طي پژوهشي بهبود
مديريت نماتود دو ژنوتيپ سويا بهوسيله دو قارچ
تريکودرما و ميکوريز بررسي و مشاهده شده است که
ترکيب اين دو قارچ نسبت به سم کاربوفوران ،ريشهها را
در مقابل نماتود ريشهگرهي بهتر حفاظت ميکند
).(Oyekanmi et al. 2007
طي مطالعهای که در زمينه تاثير  G. moseaeروی
رابطه انگلي  M. incognitaو چهار واريته لوبيا چشم
بلبلي در شرايط گلخانه و مزرعه صورت گرفته است
مشاهده شد کــه ميــزان گال ايجاد شــده در تمام
واريتههای مايـه زنــي شــده با  G. moseaeبهميــزان
قابلتوجهي کاهش يافت و بهبود مقاومت به نماتود
مذکور در تمام واريتهها قابل توجه بود ( Odeyemi et al.
 .)2010طي پژوهشي که در زمينه اثرات حفاظت زيستي
دو گونه  G. moseaeو  G. intraradicesدر مقابل M.
 graminicolaدر برنج صورت گرفته است مشاهده شد
که  G. moseaeنسبت به G. intraradicesدرصد
کلنيزاسيون باالتری داشته و از تکثير نماتود مذکور
جلوگيری کرد (.)Manandhar 2011
هدف از اين تحقيق تعيين اثرات دو گونه از قارچ
 Glomus sp.در کاهش شاخصهای بيماری ريشه
گرهي ،افزايش شاخصهای رشد گوجهفرنگي و همچنين
کاهش خسارت ناشي از نماتود  M. javanicaبه نشاهای
گوجهفرنگي در جهت توسعه کشاورزی پايدار و در
شرايط کنترل شده بوده است.
مواد و روشها
جداسازی ،تشخیص و تکثیر نماتود M. javanica

نماتودهــای مـــاده بالغ از گـرههای ريشه گياهان
گوجهفرنگي جمعآوری شده از بخش آلوئک شهرستان
ورامين جداسازی شد .المهای ( 43تا  23عدد) الگوی
انتهايي بدن ( )perineal patternهر نمونه تهيه شد و
مطالعه ميکروسکوپي ويژگيهای الگوی انتهايي بدن
نماتود ماده بالغ و اندازهگيری ساير شاخصها جهت

گلزاری و همکاران :اثرات قارچ ميکوريز (  Glomus mosseaeو ... (G. intraradices

تشخيص انجام شد ) .(Jepson 1987بهمنظور تکثير
نماتود ،تودههای تخم منفرد از انتهای بدن نماتود ماده
جدا شد و به سه چاهک حفر شده در خاک اطراف
نشاهای رقم حساس گوجهفرنگي ( )Early Urbanaدر
شرايط گلخانهای اضافه گرديد .پس از مايهزني نماتود به
گياهان متعدد و بعد از گذشت هشت هفته مرحله تکثير
نماتود به پايان رسيد.
زادمایه نماتود M. javanica
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صــورت ماهانه محلولپاشي و از طريق تشتکهای زير
گلدانها آبياری ميشدند .بهمنظور افزايش سرعت تکثير
و تحريک بيشتر اسپورها ،ماهانه گياهان سه هفتگي
سورگوم در کنار گياهان قبلي کشت و قطعات کاغذ
صافي استريل (سلولز محرک اسپورزايي) اضافه ميشد.
جهت برآورد زادمايه مورد احتياج ،ماهانه شمارش اسپور
بر اساس روش اول کليکامپ و همکاران (Kleikamp et
) al. 2002و درصد کلنيزاسيون بر اساس روش گيووانتي
و موسه ) (Giovannetti and Mosse 1980صورت
ميگرفت .پس از چهار ماه اسپورهای قارچ بر اساس
روش دوم کليکامپ و همکاران ،جداسازی و شمارش
اسپورها بک کمک يک قلم مو زير استرئو ميکروسکوپ
انجام شد ) .(Kleikamp et al. 2002در هر گرم خاک
 02اسپور  G. mosseaeو  22اسپور G. intraradices
وجود داشت.

پس از پايان مرحله تکثير نماتود ،با تکان دادن
شديد ريشهها در محلول هيپوکلريت سديم يک درصد
به مدت سه دقيقه تخمهای نماتود جداسازی گرديد.
سپس سوسپانسيون حاصل از الکهای با اندازه مشهای
متفاوت عبور داده شد و تخمها روی الک  033مش
جمعآوری شدند .با نگهداری تخمها در آب مقطر
استريل  28درجه سلسيوس به مدت  0روز الروهای
نماتود بدست آمد ).(Siddiqui and Shaukat 2006

کنترل زیستی نماتود ریشهگرهی بهوسیله میکوریز در

زادمایه اولیه میکوریز

شرایط گلخانهای

زادمايه اوليه خالص دو گونه ميکوريز
 Glomusو  G. mosseaeاز موسسه تحقيقات خاک و آب
تهران توسط آقای دکتر فرهاد رجالي تهيه شد .گياه
سورگوم ) (Sorghum bicolor L.که همزيست مناسب
ميکوريز ،سريعالرشد و با ريشهزايي فراوان ميباشد به-
منظور تکثير اسپورهای زادمايه اوليه کشت شد (2334
 .)Talavera et al.برای کشت ،ابتدا بذور سورگوم با
هيپوکلريت سديم  %4/20بهمدت  23دقيقه ضدعفوني
سطحي شدند و پس از جوانهدار شدن در  40گلدان
حاوی يک کيلوگرم خاک سترون لومي مخلوط شده با
ماسه ( )2:4کشت شدند ) .(Zaki et al. 2006جهت
تحريک به اسپورزايي ،زادمايه اوليه به مدت  18ساعت
در دمای پنج درجه سلسيوس يخچال نگهداری شد
سپس برای تکثير و ازدياد اسپورها 033 ،اسپور شامل
 40گرم زادمايه اوليه ( G. mosseaeدر هر گرم 01
اسپور) و  47گرم زادمايه اوليه ( G. Intraradicesدر هر
گرم  29اسپور) به چاهکهايي اطراف ريشه سورگوم
اضافه گرديد ) .(Zaki et al. 2006گياهان در گلخانه طي
مدت تکثير در شرايط دمايي  21-49درجه سلسيوس
دمای شب و  00-29درجه سلسيوس دمای روز و با نور
کافي نگهداری ،با کود کامل فوسامــکو (يک در هزار) به

بر اساس روش شافي و محمود ( )2333نشاهای
گوجهفرنگي (رقم حساس  )Early Urbanaبه گلدانهای
سترون حاوی يک کيلوگرم خاک خاک سترون لومي
مخلوط شده با ماسه ( )2:4انتقال داده شدند و بعد از
يک هفته ،تعدادی از نشاهای سه برگي ( 43عدد) با 13
گرم خاک (در هر گرم  02اسپور شامل  4233اسپور G.
 )mosseaeو تعدادی ( 43عدد) با  03گرم خاک (در هر
گرم  22اسپور شامل  4233اسپور )G. intraradices
تيمار شدند که زادمايه مذکور به چاهک ايجاد شده در
اطراف ريشه هر گياه اضافه گرديد .پس از مايه زني قارچ
مذکور ،از ريشه نشاها به صورت هفتگي نمونهبرداری
صورت ميگرفت و درصد کلنيزاسيون بررسي ميشد تا
اينکه درصد مطلوب زمان تکثير ميکوريز ( 20تا 73
درصد) بعد از دو هفته در ريشهها مشهود گرديد.
بنابراين دو هفتـــه بعد از مايهزني قــارچ ،بر اساس
روش شـــافي و محمـــود 2333 ،الرو تــازه تفريخ
شده  M. javanicaدر سه چاهک ايجاد شده در اطراف
هر نشا اضافه گرديد ).(Shafi and Mahmood 2000
گياهان گلخانه طي اين مدت در شرايط دمايي 21-49
درجه سلسيوس دمای شب و  00-29درجه سلسيوس
دمای روز و با نور کافي نگهداری و از طريق تشتکهای

intraradices
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زير گلدانها آبياری ميشدند .گياهان هشت هفته بعد از
مايه زني نماتود برداشت شدند و وزن خشک ريشه و
اندامهوايي ،تعداد و قطر گره در هر ريشه ،جمعيت
نماتود در خاک و ريشهها و درصد کلنيزهشدن ريشهها
بهوسيله قارچهای  AMارزيابي و ثبت گرديد .در اين
مطالعه ،برای هر تيمار که شامل نماتود تنها (شاهد
آلوده) ،قارچ تنها ،قارچ و نماتود بود ،پنج تکرار در نظر
گرفته شد و تجزيه و تحليل دادههای آزمايشي با روش
تجزيه واريانس در قالب طرح کامالً تصادفي با استفاده از
نرم افزار ( SASنسخه  )9.4انجام شد سپس ميانگين
دادهها با آزمون دانکن در سطح  %0مقايسه شد.
ارزیابی جمعیت نماتود  M. javanicaدر ریشه

مقداری از ريشهها به قطعات کوچکي برش داده و
مخلوط شدند آنگاه برای دستيابي به تخمها ،نماتود ماده
و الرو يک گرم ريشه رنگآميزی و به مدت  10ثانيه در
آسياب الکتريکي له شد .جمعيت نماتود با شمارش
الروها و نماتودهای ماده در يک گرم ريشه تخمين زده
شد و به کل وزن ريشه تعميم داده شد (Zaki et al,
).1998
رنگ آمیزی ساختارهای  AMو تخمین نسبت
کلنیزاسیون در ریشههای نازک

بيشتر جهت برآورد تعداد اسپورها در حجم کمي از
خاک و طي تکثير ميکوريز استفاده ميشود 0-0 ،گرم
خاک حاوی اسپور ميکوريز وزن شد و سوسپانسيوني از
آن تهيه و هم زده شد و روی کاغذ صافي مدرج درون
قيف شيشهای ريخته شد.کاغذ صافي درون پتری قرار
داده شد و تعداد اسپور روی آن در زير
استرئوميکروسکوپ شمارش شد .شمارش اسپور در 1-0
نمونه خاک ديگر انجام شد و جمعيت آن به کل خاک
تعميم داده شد ) .(Kleikamp et al. 2002بر اساس
روش دوم کليکامپ که بيشتر جهت استخراج و
شمارش اسپورها در حجم زياد خاک و در پايان تکثير
ميکوريز ميباشد ،سوسپانسيون خاک روی الکهای 03
و  033مش خالي شد و ذرات روی الک  033مش به
مدت  0دقيقه در  9333دور سانتريفيوژ شد .محلول
شناور باالی لوله بيرون ريخته شد و ذرات در محلول
شکر  03درصد مجدداً شناور شد و به مدت  4دقيقه در
 9333دور سانتريفيوژ شد .اسپورهای شناور در سطح
لوله سانتريفيوژ روی الک  033مش ريخته شد و از روی
آن با فشار آب فشان در شيشه ساعت ريخته شد و
شمارش اسپور در زير استرئوميکروسکوپ انجام شد
).(Kleikamp et al. 2002

کيتين موجود در ديواره سلولي ميکوريز بر اساس
روش فيليپس و هايمن با تريپان بلو رنگآميزی
شد )(Philips and Hayman 1970

کنترل زیستی نماتود ریشهگرهی توسط دو گونه از

محاسبه درصد کلنیزهشدن ریشهها

قارچ آربوسکوالر میکوریز

بر اساس روش گيووانتي و موسه  4/0گرم ريشه تازه
انتخاب و پس از رنگآميزی در پتری مدرجي که اندازه
ضلع هر مربع آن  3/0اينچ بود ،پخش شد (اگر ابعاد اين
مربعها  3/0اينچ باشد تعداد نقاط برخورد برابر با طول
ريشههای کلنيزه شده ميباشد) .خطوط طولي و عرضي
بررسي شد و وجود يا عدم وجود کلنيزاسيون ريشه در
هر نقطه که خط را قطع کرده بود ثبت شد .درصد
کلنيزهشدن ريشهها با تشکيل تناسب بدست آمد.
).(Giovannetti and Mosse 1980

گياهان آلوده به نماتود تيمار شده با هر يک از دو
گونه قارچ ميکوريز نسبت به گياهان آلوده به نماتود
تنها ،از نظر ميزان رشد و بيماری متفاوت بودند که اين
تفاوت در سطح  0درصد معني دار بود (جدول 4و .)2

استخراج و شمارش اسپور میکوریز در خاک

استخراج و شمارش اسپورهای قارچ با دو روش که
در تاييد يکديگرند و هر کدام کاربرد خاص خود را دارند
انجام شد .بر اساس روش اول کليکامپ ( )2332که

نتايج

شاخصهای رشد

وزن مرطوب اندامهای هوايي گياهان تيمار شده با
گونههای  )G2( G. interaradicesو )G1( G. mosseae
نسبت به شاهد سالم به ترتيب  42و  48درصد افزايش
يافت .افزايش وزن ناشي از تيمارهای  G1MوG2M
نزديک به دو برابر شاهد آلوده به نماتود تنها بود که اين
افزايش در سطح  0درصد تفاوت معنيداری داشت.
ميزان خسارت وارد شده به وزن مرطوب گياه آلوده به
نماتود  04درصد بود (جدول.)4

گلزاری و همکاران :اثرات قارچ ميکوريز (  Glomus mosseaeو ... (G. intraradices

اثر گونههای  G2و G1در افزايش وزن خشک اندام-
های هوايي به ترتيب  42و  24درصد بود .وزن گياهان
تيمار شده با تيمارهای  G1Mو G2نسبت به شاهد آلوده
به ترتيب  11و 13درصد افزايش يافت که در سطح 0
درصد تفاوت معنيداری داشت .ميزان خسارت وارد شده
به گياه آلوده به نماتود  02درصد بود (جدول.)4
اثر گونههای G1و  G2در افزايش وزن خشک ريشه
بهترتيب  04و  22درصد بود .افزايش وزن تيمارهای
 G1Mو G2Mبهترتيب  10تا  07درصد بود که نسبت
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به شاهد آلوده به نماتود تنها ،در سطح  0درصد تفاوت
معنيداری داشت .ميزان خسارت به وزن گياه آلوده به
نماتود  12درصد بود.
بيشترين درصد کلنيزهشدن ريشه مربوط به
تيمارهای G1و  G1Mبود که اين درصدهای کلنيزاسيون
در سطح  0درصد تفاوت معنيداری نداشت .درصد
کلنيزهشدن ريشه از 22تا  71درصد متغير بود (جدول .)4

جدول  –4مقايسه ميانگين کنترل نماتود ريشهگرهي توسط دو تيمار در گلخانه
وزن خشک ريشه

درصد کلنيزه شدن ريشه

(گرم)

توسط ميکوريز

وزن خشک

وزن مرطوب

اندامهای هوايي(گرم)

اندامهای هوايي (گرم)

گونه قارچ ميکوريز

22/23a

4/02ab

0/49ab

41/07ab

G2

70/09a

4/28a

0/08a

40/03a

G1

-

4/44bc

2/29bc

42/71bc

Control

22/28a

4/38bc

2/27c

44/42c

G1M

22/48a

3/90c

2/47c

43/20c

G2M

-

3/24d

4/01d

2/23d

M

44/4

9/4

42/1

40/7

CV
G2 ، Glomus mosseae

حروف غير مشترک نشان دهنده تفاوت معنيدار تيمارها در سطح  0درصد ميباشد G1 .گونه قارچ ميکوريز
گونه  M ،G. interaradicesگياه آلوده به نماتود  Control ،Meloidogyne javanicaگياه فاقد نماتود و ميکوريز GM ،گياه
آلوده به ميکوريز و نماتود.

کـــاهش يافـــت کـــه تفــاوت کـــاهش آنهــا
نسبــت بـــه شــاهــد آلــوده به نمــاتود تنهـــــا در
سطــح  0درصــــد معنــيدار بود (جـدول .)2

شاخصهای بیماری
 G1MوG2M

در گيــاهـــــان تيمــار شــــده با
تعـــداد گـــرههــا بــه ترتيب  00و  17درصــد

جدول  -2مقايسه ميانگين تاثير دو تيمار در کاهش آلودگي نماتود
قطر بزرگترين گره

تعداد گره متوسط

جمعيت نماتود در خاک

ريشه (در هر گرم)

ميزان نفوذ نماتود به

ريشه (کل ريشه)

ميزان نفوذ نماتود به

قطر گره (ميليمتر)

شاخص گال ()R. I.

1c

80b

1940b

221b

4238b

0/03b

2/7b

002b

G1M

0/70b

09c

0702b

207b

4220b

0.90b

0/4b

147b

G2M

40/2

42/1

44/2

43/8

43/8

43/2

40/7

40/7

CV

(در  433گرم)

تعداد گره

گونه قارچ ميکوريز

7/20a

489a

43824a

178a

4108a

2/20a

0/9a

781a

M

حروف غير مشترک نشان دهنده تفاوت معنيدار تيمارها در سطح  0درصد ميباشد G1 .گونه قارچ ميکوريز G2 ،Glomus mosseaeگونه
 M ،G. interaradicesگياه آلوده به نماتود  Control ،Meloidogyne javanicaگياه فاقد نماتود و ميکوريز GM ،گياه آلوده به ميکوريز و
نماتود R. I ،شامل عدد صفر ( 3-23گره)( 0 ،)134-833( 1 ،)421-133( 0 ،)11-423( 2 ،)1-13( 4 ،بيش از  833گره).

مجله کنترل بيولوژيک آفات و بيماریهای گياهي ،شماره دوم4094 ،

422

در گياهان تيمار شده با  G1Mو  G2Mشاخص گال
نسبت به شاهد آلوده  4واحد کاهش يافت که اين
کاهش در سطح  0درصد معنيدار بود (جدول .)2
تيمارهای  G1Mو  G2Mنفوذ نماتود به گياهان را به
بيش از نصف گياهان غيرميکوريزی (شاهد آلوده) کاهش
داد که تفاوت کاهش آنها نسبت به شاهد آلوده در سطح
 0درصد معنيدار بود .در گيــاهــان تيمــار شــده با
 G1Mو  G2Mتعــدادگرههای متــوســط نمــاتود
نسبت به گياهــان غيرميکوريزی (شاهد آلوده) به
ترتيب  29و  00درصد کاهش يافت که تفاوت کاهش
آنها نسبت به شاهد آلوده در سطح  0درصد معنيدار
بود .تيمارهای  G1Mو G2Mقطر متوسط گره را به
حدود نصف شاهد آلوده کاهش دادند که تفاوت کاهش
آنها در سطح  0درصد معنيدار بود (جدول  .)2جمعيت
نماتود در خاک گلدانهای تيمار شده با هر يک از دو
گونه ميکوريز به کمتر از نصف شاهد آلوده به نماتود تنها
کاهش يافت که اين تفاوت جمعيت در سطح  0درصد
معنيدار بود (جدول  .)2قطر بزرگترين گره در تيمارهای
 G1Mو  G2Mو  Mبه ترتيب  0.70 ،1و  7.20بود که
تفاوت کاهش آنها در سطح  0درصد معنيدار بود
(جدول .)2
در تيمارهای  G1Mو  G2Mقطر بزرگترين گره
نسبت به گياهان غيرميکوريزی (شاهد آلوده) به ترتيب
 18و  20درصد کاهش يافت که تفاوت کاهش آنها
نسبت به شاهد آلوده به نماتود تنها در سطح  0درصد
معنيدار بود.
بحث
در گياهان مايهزني شده با نماتود و ميکوريز گرههای
خيلي کوچکي ايجاد شد و از طرفي قارچ ميکوريز تکتير
نماتود را کاهش داد .همچنين در ريشههای مايه زني
شده با ميکوريز تعداد الروهايي که به مرحله بلوغ
رسيدند کاهش يافت و از طرفي رشد گياهان افزايش
يافت .زکي و همکاران ( )2332نيز در گياهان مايهزني
شده با  G. mosseaeافزايش ميزان رشد گياهان و
کاهش ميزان تکثير نماتودها را شاهد بودند ( Zaki et al.
 .)2006در اين تحقيق ،با در نظر گرفتن زمان مناسب
مايهزني ،در زمينه کاهش ميزان بيماری و رشد گياه

نتايج خوبي را شاهد بوديم .در گياهاني که  41روز بعد
از مايهزني ميکوريز به وسيله نماتود مايهزني شده بودند
نسبت به شاهد آلوده ،قطر ،تعداد گره و شاخصگال به
ميزان معنيداری کاهش و وزن خشک ريشه به مقدار
معنيداری افزايش يافت .کالم و شنک نيز ارتباط بين
قارچهای ميکوريز و نماتود ريشهگرهي سويا را بررسي و
به نتايج مذکور دست يافتند (Kellam and Schenck
).1980
در اين مطالعه ،تعداد اسپورهــای ميکوريز برای
مايهزني کافي بود و از طرفي ميزان کلنيزاسيون ريشه
توسط هر دو گونه ميکوريز رضايتبخش بود و بهتبع آن
ميزان نفوذ نماتود به ريشههای کلنيزهشده با هر دو گونه
به ميزان قابل توجهي کاهش يافت .کالم و شنک
( )4983نيز به اين نتيجه رسيدند که تراکم بيشتر
زادمايهاوليه نماتود ممکن است روی کلنيزاسيون اوليه
قارچها موثر باشد و از طرفي افزايش زادمايه اوليه قارچها
ممکن است به عنوان عامل موثر در تعداد نماتودهای
نفوذ کرده به نشاهای گوجهفرنگي عمل کند؛ زيرا
نماتودها جهت آلودگي ريشه به چند ساعت زمان نياز
دارند .درحاليکه ،قارچها جهت استقرار روی ريشه حداقل
 43روز زمان احتياج دارند .الزم به ذکر است که مايهزني
ميکوريز قبل از نماتود اثر شدت بخشي دارد و اسپورها
بيشتر از ساير زمانها شکل ميگيرند .به اين علت،
نسبت به مايهزني همزمان نماتود و ميکوريز کنترل
نماتودها به ميزان موثری صورت ميگيرد (Kellam and
) .Schenck 1980السن و بایمي ( )2330نيز دريافتند
که در حين کلنيزهکردن  ،AMFشواهد کمي مبني بر
وقوع واکنش دفاعي گياه در سطوح باال وجود دارد.
گر چه طي ارتباط متناوب با بيمارگر واکنش دفاعي
ميزبان به ميزان زيادی تشديد ميشود ولي کلنيزاسيون
خوب  AMFشرط ضروری اين واکنـش است .به نظر
ميرسد که کلنيزاسيون  AMFبه عنوان يک سيستم
آماده باش عمل ميکند و گياه را در مقابل يک بيمارگر
محافظت ميکند ).(Elsen and Baimey 2003
در اين پژوهش Glomus sp. ،از طريق کاهش تکثير
نماتود که کاهش جمعيت نماتود در خاک و ريشه مويّد
آن است ،رشد گياهان آلوده به نماتود را بهبود بخشيد.
زکي و همکاران ( )2332نيز متوجه شدند که اين

گلزاری و همکاران :اثرات قارچ ميکوريز (  Glomus mosseaeو ... (G. intraradices

موضوع برای ساير قارچهای AMنيز مصداق دارد و فرض
را بر اين گذاشتند که خاصيت بازدارنگي بيماری به-
وسيله  G. intraradicesممکن است با افزايش ميزان
فسفر ارتباط داشته باشد ،زيرا ميزان فسفر و توده خشک
ريشهها افزايش معنيداری داشت .در مجموع ،عقيده بر
اين است که تغيير جذب موادغذايي و سيستم ريشهای و
فعالسازی مکانيسم های دفاعي گياه مسئول بازداندگي
بيماری بوسيله قارچ  AMميباشد ).(Zaki et al. 2006
در اين مطالعه ،درصد کلنيزهشدن ريشه گياهان
تيمار شده با گونه قارچ ميکوريز 8 )G1( G. mosseae
درصد بيشتر از گياهاني بود که با گونه G.
 )G2( interaradicesمايهزني شده بودند .از طرفي در
مجموع ،با توجه به تمامي فاکتورهای مورد بررسي از
جمله قطر گره ،تعداد گره ،ميزان نفوذ نماتود و جمعيت
نماتود در خاک و ريشه  G1نسبت به  ،G2ميزان
بيماريزايي نماتود را به ميزان بيشتری کاهش داد و در
اين زمينه موثرتر بود .ليو و همکاران (G. )2337
 Mosseaeو  G. intraradicesرا از نظر قابليت القاء
مقاومت سيستميک مقايسه کردند و مشخص شد که در
گياه آنزيمهای هيدروليتيک متفاوتي ايجاد ميشود در
حاليکه محققين سابق بر اين تفکر بودند که فقط عالئم
بيماری کاهش مييابد ).(Liu et al. 2007
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نتايج بدست آمده توسط کالم و شنک ( )4983نيز
اين مطالب را تاييد ميکند که هرچه درصد کلنيزهشدن
ريشه بيشتر باشد ميزان نفوذ نماتود به ريشه و تعداد
گره کاهش مييابد .سيستم ريشهای گياهان مايهزني
شده با ميکوريز نسبت به گياهان فاقد ميکوريز بزرگتر
بود و تعداد گرههای توليد شده در گياهان ميکوريزی
کمتر از غير ميکوريزی بود .کمتربودن تعداد گرهها در
ريشههای مايهزنيشده با ميکوريز ميتواند ناشي از
کاهش توانايي نفوذ نماتود به ريشه های کلنيزه شده با
ميکوريز باشد يا ممکن است حضور قارچ روی توسعه و
شکلگيری سلولهای غول آسا موثر باشد که از اين
طريق نماتود را دگرگون ميکند و در رشد نماتود
اختالل بوجود ميآورد (. (kellam and Schenck 1980
نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان داد که ميتوان با
استفاده از قارچهای  AMو تعيين شرايط بهينه جهت
رشد هرچه بهتر گوجهفرنگي به مديريت نماتود
ريشهگرهي در مزارع آلوده کمک نمود.
سپاسگزاري
اين تحقيــق با حمــايت موسسه تحقيقات کنترل
بيولوژيک آفات و بيمــاریهای گياهــي دانشگـــاه
تهــران در آزمايشگــاه کنترل بيـــولوژيک بيماریهای
گياهي گروه گياهپزشکي انجام شده است.
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ABSTRACT
Greenhouse studies showed in the transplant of tomato that two weeks before
infection with nematodes with two species of mycorrhizal G. mosseae and G.
intraradices had been inoculated, were significantly offseted the reduction of growth
that had been done by nematodes. It should be noted that the percentage of root
colonization with two species 66.3% and 62.2% respectively and based on this study
were set completely randomized design with five treatments and five replicates. Dry
weight of shoots and roots of inoculated transplant with G. mosseae 44% and 45%,
respectively, was higher compared with Nematodes alone (P ≤ 0.05). Dry weight of
shoots and roots of inoculated transplant with G. intraradices was more than 40% and
37%. Number of nodes, the diameter of the root-knot nematode penetration in
inoculated roots with G. mosseae was decreased 55%, 47%, and 55%respectively,
compared with Nematodes alone (P ≤ 0.05). Number of nodes, the diameter of the rootknot nematode penetration in inoculated roots with G. intraradices was decreased 47%,
41% and 51% respectively. In treated plants with G1M and G2M, gall index was
decreased the 1 unit compared with infection control (P ≤ 0.05). Nematode population
in treated soil with each two species mycorrhizal fungus was decreased less than half
compared with infection control with nematodes only (P ≤ 0.05).

Keywords: Root-knot nematode, Meloidogyne javanica, Glomus sp., Tomato,
Colonization, Mycorrhizal.
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