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 چکيده

 
 در حاليست كه برخي از      ر سال هاي اخير كشت زيتون در ايران مورد توجه زيادي قرار گرفته است و اين                د

 Meloidogyneنماتد ريشه گرهي،    .  ي خاكزاد آلوده هستند   اباغات و نهالستان هاي ايران به تعدادي از بيمارگره       
javanica      و قارچ ،Verticillium dahliae               موجب خسارت قابل توجهي به باغات زيتون استان گلستان

در اين آزمايش الروهاي    .   دو بيمارگر مورد بررسي قرار گرفت      لذا  رشد نهال هاي زيتون در حضور اين       .  شده اند 

 ، مايه تلقيح کنيدي قارچ      )عدد در هر گلدان      ١٥٠٠  (M. javanicaنوان مايه تلقيح نماتد       عسن دوم به     
V. dahliae)  براي انجام آزمون بيماريزايي و       )   عدد در سي سي، براي هر نهال يک سي سي               ١×١٠٦

اين آزمايش،    در.  براي انجام آزمايش اصلي در نظر گرفته شد        )  عدد در هرگلدان      ٧٢٠٠(ميكرواسكلروت قارچ   

 سانتيمتر مكعب خاك لومي سترون       ٧٢٠شش تيمار از نهال هاي يكساله زيتون رقم زرد در گلدان هاي حاوي                

چ دو هفته   ، نماتد به تنهايي، قارچ و نماتد همزمان، قار         )بدون مايه تلقيح  (شاهد  :  بدين شرح در نظر گرفته شد      

نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه ميزان وزن تر ريشه و ميزان                .  قبل از نماتد و نماتد دو هفته  قبل از قارچ            

افزايش طول ساقه و تعداد برگ ها در تيمارهاي شاهد و قارچ و نماتد همزمان، به ترتيب بيشترين و كمترين                        

برگ هاي سبزرد، پژمرده و     (ي داراي نشانه هاي بيماري     بيشترين ميزان درصد برگ ها   .  مقدار خود را داشته است    

. در نهال ها، در تيمار قارچ و نماتد همزمان و كمترين آن در تيمار نماتد به تنهايي مشاهده گرديد                     )  بافت مرده 

ميزان درصد تغيير رنگ ريشه و ساقه در تيمارهاي داراي قارچ به ترتيب در تيمارهاي قارچ به تنهايي و نماتد                       

تعداد گال ريشه در تيمارهاي داراي نماتد به ترتيب             .  فته قبل از قارچ بيشترين و کمترين ميزان بود            دوه

 . درتيمارهاي نماتد به تنهايي و قارچ دو هفته قبل از نماتد بيشترين و کمترين ميزان بود
 
 Meloidogyne javanica، Verticillium dahliae زيتون، رشد نهال، :اژه هاي كليديو
 

 قدمهم
  نام علمي      ايتون درختي است هميشه سبز ب                ز

Olea europea L.             كه در شرايط آب و هوايي مديترانه اي
زيتون نسبت به نوع خاك تقريبا        .  بهترين رشد و نمو را دارد       

تفاوت است اما رطوبت و دما دو عامل محدود كنندة آن                 بي
  درجه ‐۱۲رطوبت هاي باال و دماي كمتر از . محسوب مي شوند

ه استراحت دو ماهه با      ريك دو .  سانتيگراد را تحمل نمي كند     
 درجه سانتيگراد موجب تشكيل       ۱۰ميانگين دماي كمتر از       

ها در دماي هشت درجه سانتيگراد       جوانه.  شود هاي گل مي   جوانه
 ۲۲‐۲۰ها به دمايي بين       باز مي شوند ولي براي شكوفايي گل        

يل رشد در مناطق    گياه زيتون به دل   .  درجه سانتيگراد نياز است   
مديترانه اي و نيمه گرمسيري جهان، مورد حمله تعداد نسبتا             

اين عوامل با حمله    .  زيادي از بيمارگرهاي گياهي قرار مي گيرد       
به برگ، ميوه، ريشه و ساقه همه ساله خسارت زيادي بر کيفيت            

 ).۱(كنند  و کميت محصول زيتون وارد مي
تدهاي مولد گره ريشه    ر ميان نماتدهاي انگل گياهي، نما      د
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(Meloidogyne spp.)   از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردارند .
 Meloidogyne javanica (Treub),1885گونه     

Chitwood,1949            از نظر ميزان خسارت اقتصادي در جهان و
 ).۱۳ ،۵(ايران به ترتيب در مرتبه دوم و اول اهميت قرار دارد 

ست ا زيتون به اثبات رسيده      بيماريزا بودن اين گونه بر روي     
در ايران، اين گونه را روي زيتون از گيالن گزارش                 ).  ۱۳(

گونه مذكور به عنوان مهمترين نماتد انگل داخلي          ).  ۲(اند كرده
 ).۳(زيتون در ايران معرفي شده است 

سبب پژمردگي    Verticillium dahliae Klebahnارچ  ق
پژمردگي .  ددر بسياري از گياهان از جمله زيتون مي شو               

از سوريه گزارش شده      V. dahliaeيتون با عامل    زورتيسليومي  
اين گونه از درختان زيتون مناطق گرگان و گنبد             ).  ۶(است  

 ). ۴(گزارش گرديده است 
با توجه به گسترش کشت زيتون طي سال هاي اخير در               
ايران، و آلوده بودن مناطق زيتون كاري و توليد نهال کشور، از              

 .Mو نماتد      V. dahliaeن گلستان به قارچ        جمله استا 
javanica           در اين مطالعه، ميزان تاثير بيمارگرهاي مورد بحث ،

بر رشد نهال هاي يكساله رقم زرد زيتون، به عنوان يكي از                 
 . مهمترين ارقام در ايران، مورد بررسي قرار گرفت

 
 واد و روش هام

  V. dahliaeتهيه مايه تلقيح قارچ ) لفا
برداري  نمونه)  ير برگ ريز  غنژاد    (V. dahliaeرد قارچ   ر مو د

از باغات زيتون رقم زرد ناحيه توشن، واقع در جنوب شهر                 
هايي كه   جداسازي قارچ مورد نظر از شاخه     .  گرگان، به عمل آمد   

بخشي از بافت پوست و چوب آنها در اثر فعاليت قارچ تغيير                
.  انجام گرفت  رنگ داده است، از حد فاصل بافت سالم و بيمار            

. پس از كشت قارچ مورد نظر،  اساليد ميكروسكوپي تهيه شد             
مايه تلقيح قارچ براي انجام آزمون بيماريزايي، كنيدي و براي             

در .  انجام آزمايش اصلي، ميكرواسكلروت در نظر گرفته شد            
محيط پي دي ا در شرايط نور زرد توليد كنيدي و در محيط                 

  ميكرواسكلروت به ميزان فراوان      زاپك مايع در شرايط بدون نور،     
در هر دو حالت دماي محيط کشت قارچ مورد           .  توليد مي كند  

براي آماده سازي      .   درجه سانتيگراد بوده است         ۲۳نظر   

، ۶۰ميكرواسكلروت ها ابتدا پرگنه قارچ به ترتيب از  الك هاي              
سپس محتويات داخل الك     .   مش عبور داده شد     ۴۰۰ و   ۱۰۰
سترون به صورت سوسپانسيون جمع        مش با آب مقطر        ۴۰۰

اين سوسپانسيون با حجم مساوي از ماسه بادي          .  آوري گرديد 
ماسه بادي را ابتدا پس از شستشو با آب مقطر            .  مخلوط گرديد 

 مش عبور داده و محتويات الك       ۶۰ و   ۴۵به ترتيب از الك هاي      
 ۲۰ درجه سانتيگراد به مدت       ۱۲۱ مش در اتوكالو با دماي        ۶۰

مخلوط ميكرواسكلروت و ماسه پس از        .  ن گرديد دقيقه سترو 
جهت تعيين تعداد   .  خشك شدن با مخلوط كن يكنواخت شد        

زنده در مايه تلقيح، پنج نمونه يك گرمي از مخلوط را              ١زادمايه
 ،١×١٠‐۱،٤×١٠‐٢هاي قتر  برداشته و با آب مقطر سترون،          

هر رقت به طور جداگانه      .  از آن تهيه شد       ١×١٠‐٨و    ١×١٠‐٦
 بعد از .   ا در پنج تكرار كشت گرديد       يمحيط كشت پي د   روي  
 درجه سانتيگراد،   ۲۳ روز نگهداري در انكوباتور با دماي           ۶‐۵

تعداد زادمايه هاي جوانه زده در زير ميكروسكوپ با بزرگنمايي           
شمارش گرديد و تعداد       ۶۴×يا بينوكولر با بزرگنمايي        ۱۰۰×

 صماسه بادي مشخ  آنها در هر گرم از مخلوط  ميكرواسكلروت و          
 ).۱۶( شد
براي جدايه توشن   )  ميكرواسكلروت زنده (عداد زادمايه فعال    ت
 عدد در گرم مخلوط ميكرواسكلروت و ماسه بادي برآورد          ۶×۱۰٤

 ۱۲/۰براي انجام آزمايش اصلي به روش اختالط با بستر،          .  گرديد
 عدد  ۷۲۰۰معادل  (گرم از مخلوط ميكرواسكلروت و ماسه بادي        

ج سي سي آب مقطر سترون به          ندر پ )  وت زنده ميكرواسكلر
حالت سوسپانسيون درآورده و به طور يكنواخت در عمق يك             

براي تهيه سوسپانسيون   .  سانتيمتري بستر هرگلدان ريخته شد     
كنيدي جهت آزمون بيماريزايي، به هر پتري حاوي پرگنه قارچ           

توسط يك  .   سي سي آب مقطر سترون اضافه شد        ۱۵در حدود   
اي سر كج سترون و حركت آرام آن روي سطح                هميله شيش 

پرگنه، بدون کندن محيط كشت، كنيدي ها از پرگنه جدا شده            
اين .  و در آب مقطر به صورت سوسپانسيون درآمدند                 

با .  سوسپانسيون از پارچه ململ دو اليه سترون عبور داده شد           
كمك اساليد گلبول شمار تعداد كنيدي هاي موجود در هر               
                                                                                    
1. propagule 
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با اضافه كردن آب مقطر     .  پانسيون تعيين گرديد  ی از سوس   سسي
سترون و يا اضافه كردن مجدد سوسپانسيون، غلظت نهايي              

 كنيدي در هر سي سي تنظيم شد        ۱×۱۰٦سوسپانسيون روي   
آزمون بيماريزايي به روش تزريق سوسپانسيون کنيدي به        ).  ۱۶(

ميزان يک سي سي براي هر نهال، در بخش هاي فوقاني ساقه              
به نهال هاي شاهد همين ميزان آب       .  فتراله، انجام گ  نهال يکس 

 ).۹(مقطر سترون تزريق گرديد 
  M. javanicaتهيه مايه تلقيح نماتد ريشه گرهي گونه ) ب

هاي  نمونه برداري از نهالستان       M. javanicaورد نماتد   مرد
حومه شهر گرگان از نهال هاي يکساله و يا دو ساله رقم زرد                 

اتد نر و الرو سن دوم از خاک به         م استخراج ن  .زيتون به عمل آمد   
پس از  ).  ۸(طريق کاربرد سري الک ها و سانتريفيوژ انجام شد            

آن استخراج ماده بالغ از گره هاي موجود روي ريشه آلوده و                
انجام برش هاي الزم، اساليد ميکروسکوپي از کوتيکول انتهاي           

 .Mونه  اين کار جهت شناسايي قطعي گ     .  بدن ماده تهيه گرديد   
javanica    براي خالص سازي و تکثير نماتد       .  ضروري مي باشد

از روش توده تخم منفرد بر روي نشاهاي گوجه فرنگي رقم روت            
شناسايي نماتد پس از تکثير آن نيز انجام          .  استفاده شد   ١گرز

سپس ريشه هاي گره دار بوته هاي گوجه فرنگي به               .  گرفت
اري آب  دريشه با مق  قطعات  .   سانتيمتر تقسيم شد   ۲‐۱قطعات  

در دستگاه  )  کمتر از نصف حجم مخزن دستگاه مخلوط کن          (
. مخلوط کن به مدت پنج دقيقه با دور متوسط خرد شدند                

 و ۱۰۰،  ۶۰،  ۴۵،  ۱۰هاي خرد شده به ترتيب از الک هاي          ريشه
 مش در زير     ۴۰۰محتويات الک   .   مش عبور داده شدند      ۴۰۰

مينان از  طپس از ا  .  يدمشاهده گرد   ۶۴*  بينوکولر با بزرگنمايي    
وجود تخم ها و احيانا الروهاي سن دوم نماتد مورد نظر،                  

هاي حاوي تخم نماتد جهت تفريخ در انکوباتور تاريک با             پتري
 ساعت قرار داده    ۴۸‐۲۴ درجه سانتيگراد به مدت      ۲۲‐۲۰دماي  
پس از سترون کردن الروهاي سن دوم با محلول يک درصد       .  شد

ت دو دقيقه و شمارش آنها، ميزان مايه        هيپوکلريت سديم به مد   
  الرو سن دوم در شش          ۱۵۰۰تلقيح نماتد براي هر گلدان        

سپس اين مايه تلقيح    .  سي آب مقطر سترون منظور گرديد       سي
                                                                                    
1. Rutgers 

به طور يکنواخت در عمق يک سانتيمتري بستر هر گلدان                
 ).۱۵(ريخته شد 

راي شمارش الروهاي سن دوم نيم سانتيمتر مکعب از الرو          ب
ه صورت قطرات کوچک روي يک پتري ديش با          باور در آب    شن

در زير   .  سطح چرب شده توسط گليسيرين قرار گرفت              
الروهاي درون قطرات       ۱۰۰×ميکروسکوپ با بزرگنمايي        

براي افزايش دقت در تخمين تعداد الروها،          .  شمارش گرديد 
 . شمارش الروها سه مرتبه انجام گرفت

 ماتدن در حضور        هاي يکساله زيتون     آزمون نهال  )  ج
M. javanica   و قارچV. dahliae  

تون مورد آزمايش از قلمه هاي ساقه رقم زرد، ريشه دار             زي
شده در خاک لومي سترون در گلخانه هاي وزارت جهاد                  

سد (کشاورزي واقع در طارم در مجاورت درياچه سد سفيدرود            
نهال هاي مورد انتخاب يکساله، داراي        .  ، انتخاب شد   )منجيل

 ۲۵ سالم، فاقد شاخه فرعي و در حدود              ييش هاي هوا   بخ
 ۷۲۰هر نهال در گلدان هاي حاوي          .  سانتيمتر طول داشتند   

  درصد ماده آلي،     ۲/۲سانتيمتر مکعب خاک لومي با ترکيب          
۷۶/۷=pH،  ds/m۷۶/۲=ECE،    و %  ۸/۱۳، سيلت    %۴/۱۳ رس

در زمان مايه زني تعداد برگ هاي هر         .  کاشته شد %  ۸/۷۲شن  
 هاي جوان يک سانتيمتري نوک ساقه       گبر(رش شده   نهال شما 

و طول ساقه هر نهال نيز         )  در شمارش منظور نشده است       
آبياري به طور منظم هر پنج روز يک بار به           .  گيري گرديد  اندازه

 سي سي آب در هر نوبت به هر واحد آزمايشي انجام             ۱۰ميزان  
د در طول آزمايش با کندن جوانه هاي جانبي از رش           .  گرفت مي

مدت آزمايش از اولين مايه     .  آنها در نهال ها جلوگيري بعمل آمد      
آزمايش در قالب طرح    .   ماه تعيين گرديد   ۹زني تا اتمام آزمايش     

کامال تصادفي با شش تيمار و هشت تکرار به اين شرح تنظيم              
، نماتد به تنهايي، قارچ به         )بدون مايه تلقيح   (شاهد  :  گرديد

 همزمان، قارچ دو هفته قبل از         تنهايي، قارچ و نماتد به طور       
 .نماتد و نماتد دو هفته قبل از قارچ

هاي بيماري در     ش ماه پس از مايه زني، اولين نشانه            ش
ظاهر ) هاي مايه زني شده  يک سوم نهال  (ها   هاي برخي نهال   برگ
 و پژمرده و بافت         ٢شمارش تعداد برگ هاي سبزرد        .  شد

                                                                                    
2. chlorotic 



 ١٣٨٥، سال ٥، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٧٩٦

جام ناي بيماري ا   روز بعد از ظهور اولين نشانه ه           ۴۵  ١مرده
پس از اتمام آزمايش وزن تر ريشه، تعداد گال در                 .  گرفت

تيمارهاي داراي نماتد و طول ساقه اندازه گيري شد و تعداد کل            
همچنين .  برگ هاي هر نهال نيز شمارش و مقايسه گرديد             

بافت هاي ريشه و ساقه بدون      )  قهوه اي شدن  (درصد تغيير رنگ    
 بافت هاي تيره جدا شده از         برگ از طريق اندازه گيري وزن       

شروع .  ريشه و ساقه در تيمارهاي داراي قارچ محاسبه گرديد           
شرايط .  آزمايش در اسفند ماه و پايان آن در آبان ماه بوده است            

 ).۱۲ ،۷( درجه سانتيگراد و نور طبيعي بود۲۷‐۲۵گلخانه دماي 
 
 يجنتا

 پس از    ،V. dahliaeر مورد آزمون بيماريزايي قارچ          د
نواحي نزديک به محل      (هايي از ساقه       اه، بخش مدو  گذشت  
و   ها پژمردگي در برگ   (هاي بيماري     که داراي نشانه   )  تزريق

بودند، جداسازي و در محيط پي دي ا          )  تيرگي در بافت ساقه    
قارچ بدست آمده با مشخصات ميکروسکوپي قارچ       .  کشت گرديد 

 .بکار رفته در آزمون مطابقت داشت
 رفته در آزمايش با مشخصات گونه        تد بکار اژگي هاي نم  وي

M. javanica    بارزترين ويژگي اين گونه       .  مطابقت داشت
در اين  .  باشد مشخصات شبکه کوتيکولي انتهاي بدن ماده مي        

ناحيه سطوح جانبي با دو خط کامال مشخص و تقريبا موازي،              
شبکه کوتيکولي انتهاي بدن را قطع کرده و آن را به دو بخش               

مشخصات ميکروسکوپي  ).  ۱۱(کند   يم مي شکمي تقس   پشتي و 
 V. dahliaeهاي گونه     قارچ بکار رفته در آزمايش با ويژگي         

داراي فيالوسپورهاي بيضي تا       V. dahliaeقارچ  .  سان بود يک
 ۲/۳‐۴/۱تخم مرغي شکل، بي رنگ و تک حجره اي به ابعاد               

کنيديوفور .  ل مي باشد  و  ميکرومتر ط   ۸‐۵/۲ميکرومتر عرض و    
بر محور اصلي به اشکال                  ٢داراي فياليد هاي عمود    بي رنگ و     

اي  ها به رنگ قهوه ميکرواسکلروت. باشد و آمپولي مي٣دوزي جوال
 ۵۰‐۲۰×۱۰۰‐۱۵تيره تا سياه، به اشکال گوناگون و ابعاد               

 ). ۱۰(ميکرومتر مشاهده گرديد 
                                                                                    
1. necrotic 
2. verticillate 
3. subulate 

اري آزمايش نشان مي دهد وزن تر ريشه در شاهد و منتايج آ
رچ و نماتد همزمان به ترتيب بيشترين و کمترين مقدار           تيمار قا 

بعد از شاهد به ترتيب تيمارهاي نماتد به         .  خود را داشته است   
تنهايي، قارچ به تنهايي، نماتد دو هفته قبل از قارچ و قارچ دو               

 ).۱ شكل(را بودند اهفته قبل از نماتد بيشترين وزن را د
 

 
 شماره تيمار

 ر نهال هاي زيتون وزن تر ريشه د‐١شكل 
 ارچ به تنهاييق ‐٣ نماتد به تنهايي ‐٢) بدون مايه تلقيح(اهد ش ‐١

 ارچ دو هفته بعد از نماتدق ‐٥ارچ و نماتد همزمان ق ‐٤
 ماتد هفته قبل از قارچن ‐٦

 
ها از نمودار     افزايش طول ساقه و نيز افزايش تعداد برگ           

 ).۳ و۲هاي شكل (افزايش وزن تر ريشه تبعيت مي کند 
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 شماره تيمار

  ميزان افزايش طول ساقه اصلي در نهال هاي زيتون‐٢شكل 
 ارچ به تنهاييق ‐٣ نماتد به تنهايي ‐٢) بدون مايه تلقيح(اهد ش ‐١

 ارچ دو هفته بعد از نماتدق ‐٥ارچ و نماتد همزمان ق ‐٤
 ماتد هفته قبل از قارچن ‐٦
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 شماره تيمار

  ها در نهال هاي زيتون ميزان افزايش تعداد برگ‐٣شكل 
 ارچ به تنهاييق ‐٣ نماتد به تنهايي ‐٢) بدون مايه تلقيح(اهد ش ‐١

 ارچ دو هفته بعد از نماتدق ‐٥ارچ و نماتد همزمان ق ‐٤
 ماتد هفته قبل از قارچن ‐٦

 
برگ هاي  (ميزان درصد برگ هاي داراي نشانه هاي بيماري         

 ظهور اولين     روز بعد از     ۴۵،  )سبزرد، پژمرده و بافت مرده       
اهد، در تيمارهاي قارچ و نماتد      شها، بدون احتساب تيمار      نشانه

همزمان و نماتد به تنهايي به ترتيب بيشترين و کمترين ميزان            
بعد از تيمار قارچ و نماتد همزمان، به ترتيب تيمارهاي          .  را داشت 

قارچ دو هفته قبل از نماتد، نماتد دو هفته قبل از قارچ و قارچ                
 ).۴ شكل(يي، بيشترين ميزان درصد را دارا بودند به تنها
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 شماره تيمار

  ميزان درصد برگ هاي داراي نشانه بيماري‐٤شكل 
 ارچ به تنهاييق ‐٣ نماتد به تنهايي ‐٢) بدون مايه تلقيح(اهد ش ‐١

 ارچ دو هفته بعد از نماتدق ‐٥ارچ و نماتد همزمان ق ‐٤
 ماتد هفته قبل از قارچن ‐٦

 
رصد تغيير رنگ بافت ساقه بدون در نظر گرفتن            زان د مي

شاهد و تيمار نماتد به تنهايي در تيمارهاي قارچ به تنهايي و               

نماتد دو هفته قبل از قارچ به ترتيب بيشترين و کمترين ميزان             
بعد از تيمار قارچ به تنهايي به ترتيب تيمارهاي قارچ          .  را دارا بود  

د همزمان بيشترين ميزان    د و قارچ و نمات     تدو هفته قبل از نما     
ميزان درصد ). ۵شكل (اند   درصد تغيير رنگ بافت ساقه را داشته      

تغيير رنگ بافت ريشه از مقادير درصد تغيير رنگ بافت ساقه              
هاي تيره   از بافت   V. dahliaeقارچ  ).  ۶شكل  (تبعيت مي کند    

 .ه استدشده ريشه و ساقه جداسازي ش
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 شماره تيمار

  تغيير رنگ بافت ساقه ناشي از فعاليت قارچ ميزان درصد‐٥شكل 
 V. dahliae 

 ارچ به تنهاييق ‐٣ نماتد به تنهايي ‐٢) بدون مايه تلقيح(اهد ش ‐١
 ارچ دو هفته بعد از نماتدق ‐٥ارچ و نماتد همزمان ق ‐٤

 ماتد هفته قبل از قارچن ‐٦
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 شماره تيمار

فعاليت قارچ  ميزان درصد تغيير رنگ بافت ريشه ناشي از ‐٦شكل 
V. dahliae 

 ارچ به تنهاييق ‐٣ نماتد به تنهايي ‐٢) بدون مايه تلقيح(اهد ش ‐١
 ارچ دو هفته بعد از نماتدق ‐٥ارچ و نماتد همزمان ق ‐٤

 ماتد هفته قبل از قارچن ‐٦
 

  M. javanicaعداد گال هاي ريشه ناشي از فعاليت نماتد          ت
 تنهايي در تيمارهاي    بدون در نظر گرفتن شاهد و تيمار قارچ به        
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نماتد به تنهايي و قارچ دو هفته قبل از نماتد به ترتيب بيشترين             
بعد از تيمار نماتد به تنهايي به       .  و کمترين مقدار خود را داشت     

اتد دو هفته قبل از قارچ و قارچ و نماتد              مترتيب تيمارهاي ن  
 ).۷شكل (اند  همزمان بيشترين تعداد گال ريشه را  داشته

 

e e

a

c

b

d

0

20

40

60

80

1 2 3 4 5 6 
 اره تيمارشم

 M. javanica تعداد گال ريشه ناشي از فعاليت نماتد ‐٧شكل 
 ارچ به تنهاييق ‐٣ نماتد به تنهايي ‐٢) بدون مايه تلقيح(اهد ش ‐١

 ارچ دو هفته بعد از نماتدق ‐٥ارچ و نماتد همزمان ق ‐٤
 ماتد هفته قبل از قارچن ‐٦

 
 ۴ي   ال ۱ بررسي آماري انجام گرفته در مورد نمودارهاي         طي

بين ميانگين داده هاي موجود اختالف معني داري در سطح يک          
ودار خاز سطح اطمينان بر   %  ۹۹درصد حاصل گرديد و نتايج تا        

 .است
 

 حثب
تايج آماري بدست آمده نشان مي دهد که بعد از تيمار               ن

شاهد، بيشترين وزن تر ريشه در نهال هاي زيتون رقم زرد به               
هايي، قارچ به تنهايي، نماتد دو       ترتيب در تيمارهاي نماتد به تن      

. هفته قبل از قارچ و قارچ دو هفته قبل از نماتد مشاهده گرديد             
ه در تيمار قارچ و نماتد همزمان ديده شده         شکمترين وزن تر ري   

اين نتايج نشان مي دهد که حضور قارچ سبب از بين               .  است
رفتن بافت ريشه و کاهش رشد نهال گرديده است و در آن                 

تيمار قارچ و   (ي که قارچ فعاليت شديدتري داشته است        تيمارهاي
تر  ، اين کاهش رشد در ريشه و ساقه نيز محسوس)نماتد همزمان

از نتايج آماري بدست آمده چنين برمي آيد که با             .  بوده است 
کاهش وزن ريشه ميزان افزايش طول ساقه و تعداد برگ ها نيز             

يزان افزايش  همان طور که قبال اشاره شد م        .  کمتر شده است  
طول ساقه و تعداد برگ ها در تيمارها از ميزان وزن تر ريشه                

به اين ترتيب مي توان اينطور تعبير کرد که          .  تبعيت کرده است  
کاهش وزن ريشه موجب کاهش تعداد برگ هاي جديد و کاهش 

و   ١در فراريشه   V. dahliaeبا حضور    .  رشد ساقه شده است    
. رچ به گياه افزايش مي يابد      تضعيف گياه، احتمال حمله اين قا      

سبب تضعيف گياه از راه آسيب زدن به            M. javanicaنماتد  
حال هر چه زمان     .  دوش ريشه و کاهش قدرت جذب آن مي         

حضور نماتد و قارچ مذکور در فراريشه نزديک به هم باشد                 
تر است، علي رغم اينکه بين اين دو               تضعيف گياه محتمل   

اين حالت را   .  پديد خواهد آمد  ميکروارگانيزم رقابت شديدتري     
مي توان در مورد ميزان درصد برگ هاي داراي نشانه هاي                

بدون احتساب تيمار شاهد،     .  ها مشاهده کرد    بيماري در نهال   
را در  )  سبزرد، پژمرده و بافت مرده     (هاي بيمار    بيشترين برگ 

توان  اند مي  تيمارهايي که هم قارچ و هم نماتد را دريافت کرده           
ها در تيماري که همزمان دو ميکروارگانيزم        ترين نشانه بيش.  ديد

تيمار قارچ و نماتد      (را دريافت کرده است مشاهده گرديد            
و تيماري که قارچ را زودتر دريافت کرده در مقام دوم            )  همزمان

پس از آن تيماري    ).  تيمار قارچ دو هفته قبل از نماتد      (قرار دارد   
رده، داراي برگ هاي بيمار     که نماتد را زودتر از قارچ دريافت ک        

از نتايج  ).  تيمار نماتد دو هفته قبل از قارچ      (بيشتري بوده است    
ها  آيد که هرچه وزن تر ريشه نهال         بدست آمده چنين بر مي     

کمتر باشد ميزان درصد برگ هاي داراي نشانه هاي بيماري نيز           
چنانکه صرفه نظر از شاهد، بيشترين و کمترين           .  بيشتر است 
 هاي بيمار به ترتيب در تيمارهاي قارچ و نماتد               ميزان برگ 

همزمان و نماتد به تنهايي مشاهده شده است و از طرفي                  
بيشترين و کمترين وزن تر ريشه به ترتيب در تيمارهاي نماتد             

با توجه به نتايج    .  به تنهايي و قارچ و نماتد همزمان بوده است          
 ميزان رشد   آماري بدست آمده، تاثير دو بيمارگر مورد نظر روي         

به اين ترتيب   .  بوده است   ٢نهال هاي زيتون به صورت هم افزايي      
ان کاهش وزن تر ريشه در تيمار قارچ   زکه در مقايسه با شاهد مي     

و نماتد همزمان از مجموع ميزان کاهش وزن تر ريشه در                  
                                                                                    
1. rhizosphere 
2. synergism 
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تيمارهاي قارچ به تنهايي و نماتد به تنهايي بيشتر بوده است              
رصد برگ هاي داراي نشانه هاي       همچنين ميزان د  ).  ۱  شكل(

بيماري در تيمار قارچ و نماتد همزمان از جمع مقادير تيمارهاي           
 ).۴ شكل(قارچ به تنهايي و نماتد به تنهايي بيشتر بوده است 

 تايج آزمايش ما نشان مي دهد که حضور قارچ                     ن
V. dahliae      زايي نماتد      سبب کاهش گالM. javanica                 

ريشه او اين حضور هرچه به حضور نماتد در فر               گردد    مي
). ۷شكل  (ت  سنماتد کمتر ا  )  گال زايي (تر باشد فعاليت     زديکن

 انگل اجباري داخلي غير مهاجر          يک  M. javanicaنماتد  
اين .  شرفته اي دارد   پيمي باشد و با ميزبان خود رابطه انگلي           

 هاي ويژه تغذيه     نماتد درصورتي که موفق به القاي سلول            
 (giant cells)          در پروکامبيوم ريشه گياه نگردد قادر به تکميل

نماتد مذکور براي برقراري ارتباط     .  د نمي باشد  ومراحل رشدي خ  
از .  انگلي با گياه احتماال به بافت سالم با حداقل تنش نياز دارد             

هاي گياهي تا ناحيه     با تخريب سلول      V. dahliaeطرفي قارچ   
هاي   کرده و از طريق ترشح آنزيم       آوندهاي چوبي گياه پيشروي   

 ا ساقه را فر     وهاي سلولي بافت ريشه         تجزيه کننده ديواره   
هاي ريشه متاثر از       آيد که سلول    ميچنين به نظر      .  گيرد مي

  از بين رفته و يا به حضور نماتد            ،V. dahliaeفعاليت قارچ    

M. javanica   دهند واکنش نشان نمي. 
 قبل از قارچ        M. javanicaبه هر حال حضور نماتد         

V. dahliae         زايي قارچ مورد    ينيز توانسته است از ميزان کلن 
 ۵هايشكل(نظر در ريشه و ساقه نهال هاي مورد آزمايش بکاهد            

هاي داراي گال هاي نماتدي  ان مي دهد ريشهشاين پديده ن). ۶و
در مقايسه با ريشه هاي سالم مي تواند محيط مناسبي براي               

 .نباشد  V. dahliaeرشد قارچ 
  M. javanica  دو نمات   V. dahliae با وجود اينکه قارچ      

جزو مهمترين بيمارگرهاي اقتصادي براي محصوالتي نظير پنبه،        
شوند،  زيتون، سيب زميني و گوجه فرنگي محسوب مي                

تواند تا  هاي الزم  مي بکارگيري اصول اوليه بهداشتي و پيشگيري   
 .ها جلوگيري کندحد بااليي از توسعه اين بيمارگر

 
 پاسگزاريس

س از خداوند متعال، از حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه اا سپب
تهران، طرح هاي ملي پژوهش هاي علمي کشور، براي تامين             

از وزارت جهاد   .  هزينه هاي اين تحقيق کمال تشکر را داريم          
کشاورزي و کارمندان محترم دانشکده کشاورزي آقايان سيد            

 .يوسفلو سپاسگزاريمراشد اخوت و وحيد 
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