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 پيشگفتار
و از نظر  گیاهی است یکساله، از تیره کدوئیان .Cucumis sativus Lخیار 

پیچ و های مهم مقام چهارم را بعد از گوجه فرنگی، کلمسبزی اقتصادی در بین

. بر اساس اطالعات منتشره توسط وزارت (Peyvast 2007) پیاز داراست

هکتار و  278/74جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت خیار گلخانه ای در کشور 

با توجه  .(1397 باشد )آمارنامه کشاورزی،می تن 803/885/1میزان محصول آن 

به سطح زیرکشت وسیع خیار در ایران که هم در فضای آزاد و هم در زیر انواع 

گیرد، مورد حمله آفات ها و تحت شرایط مختلف آب و هوایی انجام میپوشش

به توان ها میگیرد. از جمله این بیماریهای بسیاری قرار میو بیماری

ی هابیماریهای گیاهی و های بیمارگر گیاهی، ویروسی ناشی از قارچهابیماری

ناشی از حمله نماتدهای انگل گیاهی اشاره کرد. از بین نماتدهای انگل گیاهی، 

 Peyvast)شود نماتد ریشه گرهی در خیار از مهمترین آنها محسوب می

دکنندگان این محصول، ، که هر ساله خساراتی را به کشاورزان و تولی(2007

ای این های گلخانهگرمسیری و کشتخصوصاً در مناطق گرمسیری و نیمه

 سازد، لذا کنترل این بیماری امری اجتناب ناپذیر است. محصول وارد می

ترین از نظر اقتصادی مهم (.Meloidogyne spp)نماتدهای ریشه گرهی 

باشند که به اغلب محصوالت زراعی نماتدهای انگل گیاهی در سطح جهان می

ترین عامل کنند. به عبارت دیگر نماتدهای ریشه گرهی به عنوان عمدهحمله می

شوند. کاهش محصول در اثر آلودگی به نماتدهای انگل گیاهی محسوب می

ی و تعامل با سایر بیمارگرهای گیاهی در پراکنش جهانی، وسعت دامنه میزبان

زا، در کمپلکس بیماری، آنها را به عنوان یکی از پنج عامل درجه اول بیماری



2 

 

کند، رده مهمترین بیمارگرهای گیاهی، که تأمین منابع غذایی جهان را تهدید می

قرار داده است. این موفقیت چشمگیر بیمارگر، باعث کاهش حدود پنج درصد 

ترین موانع محصوالت کشاورزی در سطح جهان شده و یکی از عمده در تولید

آید. تولید غذای مناسب در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شمار می

 .Mدر سرتاسر جهان پراکنده است و بعد از  M. javanicaگونه 

incognita  دومین گونه مهم نماتد گره ریشه در جهان است و در ایران

 .(Akhiani et al. 1986)رود ه این نماتد به شمار میترین گونمهم

 

 مقدمه
ی آبی و اراضی مستعد کشاورزی در کشور، روند رو به هابا توجه به محدودیت

افزایش جمعیت و بازدهی اقتصادی چشمگیر در واحد سطح، کشت محصوالت 

کشاورزی باالخص خیار در واحدهای گلخانه ای افزایش قابل توجه ای پیدا 

ی متعددی این محصوالت را مورد تهدید خود هابیماریوده است. آفات و نم

نماتدهای انگل گیاهی یکی از عوامل بازدارنده رشد و کاهش دهند. میقرار 

محصوالت زراعی و باغی بوده و خسارت ناشی از آنها بر محصوالت اساسی و 

برآورد درصد  14و  3/12به ترتیب در جهان  محصوالت صادراتی کشاورزی

( در این تحقیق کارایی Sasser & Freckman, 1987) شده است

گرم آبامکتین در لیتر از فرم  20ترویگو حاوی  مایع و غیر سیستمیک نماتدکش

 مورد ارزیابی قرار گرفت. گره ریشهمولد مدیریت نماتد  تجاری به منظور

بزی و س اًهای مهم گیاهی مخصوصگره ریشه یکی از انگلمولد  هاینماتد 

 100تا کنون بیش از  .روندای به شمار میی گلخانههادر کشت بخصوص صیفی

در دنیا گزارش شده  Meloidogyneس نگونه از نماتدهای ریشه گرهی ج
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 .M. javanica ،Mها روی چهار گونه غالب شامل است که بیشترین بررسی

incognita ، M. arenaria وM. hapla  که دارای انتشار جهانی هستند

 وسیع، گسترشدامنه میزبانی . (Chen & Roberts, 2003) انجام شده است

 های کمپلکس،در بیماری گیاهی یمارگربا سایر عوامل ب کنشبرهمجهانی و 

نماتدهای مولد گره ریشه را در میان عوامل اصلی بیمارگرهایی که تامین منابع 

دهد. این بیمارگرهای موفق دهند، جای مییر قرار میغذایی را در دنیا تحت تاث

درصدی محصوالت کشاورزی در سطح  3/12بطور متوسط موجب خسارت 

یکی از مهمترین موانع تولید مواد غذایی کافی در بسیاری از شوند و دنیا می

 . (Sasser & Freckman,1987)کشورهای در حال توسعه هستند

 

 گره ريشهچرخه زندگی نماتدهاي مولد 

چرخه زندگی نماتدهای مولد گره ریشه مشتمل بر مراحل تخم، چهار مرحله 

که توسط نماتدهای ماده بالغ در داخل کیسه  هاتخم باشد.میالروی و نماتد بالغ 

شوند پس از گذراندن مرحله جنینی و تبدیل میژالتینی در سطح ریشه گذاشته 

ل به الرو سن دوم از تخم تفریخ به الرو سن یک و سپس پوست اندازی و تبدی

کنندگی نماتد گردد. الرو سن دوم مرحله آلودهشده و وارد محیط خاک می

پس از پیدا کردن میزبان از ناحیه مریستم ریشه وارد ریشه  ریشه گرهی است که

گردد. پس از ساکن شدن در ریشه و ایجاد محل تغذیه موسوم به سلول میگیاه 

الروها به تدریج متورم و پس از سه بار پوست اندازی  (Giant cell)غول آسا 

گردند. نماتدهای نر کرمی شکل بوده که از بافت ریشه میتبدیل به نماتد بالغ 

تا  هستند و شود ولی نماتدهای ماده متورم و گالبی شکلخارج وارد خاک می
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ریزی خمها پس از بلوغ تهمانند. مادانتهای چرخه زندگی در داخل ریشه باقی می

 شوند.ها درون کیسه ژالتینی گذاشته میتخم وکرده 

 

 عالئم ناشی از آلودگی گياه به نماتدهاي مولد گره ريشه

های گیاه به صورت گال عالیم آلودگی به نماتدهای مولد گره ریشه روی ریشه

های بزرگتری ها باعث تشکیل گالیا گره که در بعضی موارد با پیوستن گره

(. در یک گره منفرد ممکن است یک یا تعداد بیشتری ماده 1صویر تشوند )می

های گالبی ها در زیر استرئومیکروسکپ مادهوجود داشته باشند. با شکافتن  گال

های گردند. عالیم در اندامشکل سفید رنگی در داخل نسج گال پدیدار می

هوایی گیاهان شامل کاهش رشد و به علت عدم توانایی ریشه در جذب کافی 

های هوایی قابل مشاهده است آب و مواد غذایی، عالیم فقر مواد غذایی در اندام

ها نیز همراه باشد. در گیاهان شدیداً آلوده که ممکن است با زردی برگ

هایی از پژمردگی در وسط روز، حتی زمانی که رطوبت کافی در خاک نشانه

آب و مواد غذایی و  موجود باشد، نیز دیده شود. متعاقب ناتوانی گیاه در جذب

های هوایی کاهش باردهی گیاهان آلوده و کوچک شدن تاثیر آن در رشد اندام

دهد که از عالیم دیگر آلودگی به نماتدهای مولد گره ریشه ها نیز رخ میمیوه

 است. 
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 ریشه خیار دارای عالئم آلودگی به نماتد گره ریشه -1 تصویر

 

 
 ردارای سیستم آبیاری تحت فشا خیارسمپاشی در گلخانه  -2تصویر 
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 فنی توصيه

کارایی  از وجود رطوبت کافی در خاک گلخانه اطمینان حاصل شود. .1

( بیشتر 2ی دارای سیستم آبیاری تحت فشار  )تصویر هاسمپاشی در گلخانه

 است.

 

لیتر در هکتار(  8بسته به وسعت گلخانه مقدار محلول نماتدکش )  .2

 آبیاری مخلوط گردد. تعیین و در مخزن با آب

 

پاشی اقدام به آبیاری سبک جهت نفوذ نماتدکش به عمق پس از سم .3

 ریشه و در محل استقرار ریشه گردد.

 

زنی بذور که در صورت کشت مستقیم بذر، سم پاشی در زمان جوانه .4

گیرد انجام و سپس آبیاری میروز پس از کاشت صورت  7تا  3

 یشه گیاه صورت پذیرد.سبک جهت نفوذ نماتدکش به ناحیه ر
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