
 

1 

 

 

 

 5-0، صفحات: 0011 پاییز، 2، شماره چهارمای، جلد مجله ترویجی سبزیجات گلخانه

 

 %(5/1ای با استفاده از نماتدکش ایمیسیافوس ) گرانول گرهی خیار گلخانهکنترل نماتد ریشه

 

 

  ، المیرا ابوترابی، علیرضا احمدی، فرهاد سعیدی نائینی *سید عباس حسینی نژاد

 ، ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهرانموسسه تحقیقات گیاهپزشکی، اعضاء هیات علمی 

 Hoseininejad@yahoo.com *پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

  7/0/0011تاریخ پذیرش:                                                    5/7/0311تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

%(، سم گرانوله با اثربخشی بسیار قوی در کنترل نماتد  5/0نماتدکش ایمیسیافوس با نام تجاری نماکیک )

کیلوگرم در هکتار از فرم تجاری آن در گلخانه خیار آلوده به  211گرهی است. عملکرد سم نماکیک به میزان ریشه

درصد کاهش  5/13و  2/77گرهی را به ترتیب تا و خوزستان توانست جمعیت نماتد ریشهنماتد در دو استان تهران 

ی خیار و جمعیت نماتد در دهد. به این معنا که کاربرد سم به میزان اشاره شده، قادر است تعداد گره روی ریشه

عملکرد گیاه شود. زمان  ها و افزایشخاک را به میزان قابل توجهی کاهش داده و در نتیجه باعث رشد بهتر بوته

 های کشت است.کاربرد این سم، یک هفته پیش از انتقال نشاء در پشته

 

 گرهی، نماکیک.خیار، کنترل، نماتد ریشهایمیسیافوس، خسارت،  واژگان کلیدی:
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 ح

 متن مقاله

 بیان مساله:

های مهم از انگل 0گرهینماتدهای ریشه

های سبزی و صیفی در کشتگیاهی مخصوصاٌ 

روند. این دسته از ای به شمار میای و گلخانهمزرعه

ی زندگی خود را ای، قسمتی از مرحلههای لولهکرم

گذرانند و با نفوذ در بافت گیاهی و تغذیه در خاک می

تکثیر خود را  و از آن توسط نیش، موجبات رشد

ه انگل سازند. از نظر نوع زندگی به سه دستفراهم می

شوند. نماتد خارجی، داخلی و نیمه داخلی تقسیم می

گرهی دارای چهار مرحله الروی است. نماتد پس ریشه

از تقسیم سلولی داخل تخم، به الرو سن دو که 

شود زای نماتد است تبدیل میی خسارتمرحله

 ذ(.  -الف 0)شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل تقسیم سلولی نماتد از تخم تا  -0شکل 

 الرو سن دو داخل پوسته تخم

ها در در خاک آلوده به این نماتد، تخم

شرایط مناسب حرارتی و رطوبتی، تفریخ شده و با 

                                              
1
  Meloidogyne javanica 

های تبدیل شدن به الرو سن دو و نفوذ به داخل ریشه

الف(، پس از ایجاد فضای  2فرعی گیاه میزبان )شکل 

ب(،  2پیکر )شکل  های غولسلولای به نام تغذیه

-شوند بهتحرک خود را از دست داده و متورم می

که سر به طرف داخل ریشه و دم به طرف طوری

خارج ریشه ساکن شده و زندگی انگلی خود را با 

پ(، آغاز  2هایی روی سطح ریشه )شکل ایجاد گره

کنند. نماتدهای نر پس از بلوغ، ریشه را ترک کرده می

شوند و به دلیل بکرزا بودن نماتد اک منتقل میو به خ

های ایجاد ماده، نقشی در امر تولید مثل ندارند. تخم

شده، درون کیسه ژالتینی در انتهای بدن نماتد ماده 

 شوند. ت( نگهداری می 2)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخل گرهی بالغ نماتد ماده ریشه -2شکل 

 ریشه

، مجدداٌ به با انتقال به خاک و تفریخ هاتخم

مثلی ی تولیدی گیاه میزبان نفوذ کرده و چرخهریشه

مین و گیرند. بر اساس تحقیق خود را از سر می

(، طول دوره یک نسل کامل نماتد 0191) 2گورتز

درجه   27-29گرهی در شرایط حرارتی ریشه

   شود. می روز تخمین زده 29الی  25، سلسیوس
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 Main and Gurtz, 1989  
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یآموزش کشاورز و قاتیمرکز تحق

ای گرهی خیار گلخانهکنترل نماتد ریشهحسینی نژاد و همکاران، 

  با استفاده از نماتدکش ایمیسیافوس

 
 

 

 

 

                                                    

-( برای اولین بار خیار را به0955) 3برکلی          

گرهی در عنوان یک میزبان مناسب برای نماتد ریشه

-گزارش (،0111) 0نچرکشور انگلستان معرفی نمود. 

باره خسارت شدید این نماتدها های متعددی در

گزارش آلودگی  ،(2100) ابوترابی. نموده استمنتشر 

های متعدد واقع در استان تهران بوته خیار در گلخانه

 را ارائه نموده است.

 معرفی یافته

با نام تجاری  %5/0 5نماتدکش ایمیسیافوس

ها و با خاصیت نفوذی نماکیک از گروه اورگانوفسفات

میالدی در کشور ژاپن  2101در ریشه بوده و در سال 

جمله خیار، هندوانه، پنبه، روی محصوالت مختلفی از

زمینی شیرین، بامیه و چند محصول دیگر علیه سیب

گرهی و نماتد ریشه، نماتد ریشهنماتدهای زخم

این  زمینی به ثبت رسیده است.سیستی سیب

 میالدی در کشور کره 2100نماتدکش در سال 

 در کشور امارات متحده 2103جنوبی  و در سال 

این  7درصد 51عربی به ثبت رسیده است. دز کشنده

گرم در هر کیلوگرم وزن میلی 2111ماده بیشتر از 

 بدن موش گزارش شده است.  

های تحت کشت که اکثر گلخانهاز آنجائی

باشند، طی گرهی میخیار، آلوده به نماتد ریشه

%(  5/0 ®ای کارایی سم ایمیسیافوس )نماکیکمطالعه

متفاوت در راستای مدیریت این نماتد های در غلظت

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد کاربرد این 
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  Berkely, 1855  

4
  Netscher,1990 

5
  Imyciafos 

6
  LD50  

خیار گره ریشه در نماتدکش در کنترل نماتد مولد 

 ای موثر است. گلخانه

 دستورالعمل

-گی خیار گلخانهبه منظور پیشگیری از آلود

شود برابر روش زیر گرهی توصیه میای به نماتد ریشه

برداری انجام و وضعیت آلودگی خاک گلخانه نمونه

 قبل از کاشت بررسی گردد.

       

 برداری از خاک آلودهنمونه-1

 

پیش از آغاز به کشت محصول، به  

-منظور بررسی وجود آلودگی خاک به نماتد، نمونه

متری از سطح سانتی 31برداری خاک از عمق صفر تا 

گیرد. پس های مختلف گلخانه صورت خاک از قسمت

دست کردن نمونه خاک، برای یک 01ی تعداد از تهیه

آوری شده را با هم مخلوط های جمعها، نمونهآن

نمونه از آن جدا و به آزمایشگاه نموده و یک زیر

طبق گردد. پزشکی ارسال تخصصی یا کلینیک گیاه

ارائه شده، خاکی که هر گرم آن آلوده به  هایگزارش

و الرو نماتد مولد گره ریشه  بیش از سه عدد تخم

باشد، خاک آلوده محسوب شده و می تواند خسارت 

                                                                       (.                                          0391زا باشد ) ابوترابی و سعیدی نائینی، 

 

 کاربرد سم ایمیسیافوس  -2

 

-های انجامنتایج حاصل از بررسی 

های نماتدکش  شده نشان داد، کلیه غلظت

علیه %(  بکار گرفته شده بر5/0ایمیسیافوس ) گرانول 

کیلوگرم در  211و  051، 005گرهی )نماتد ریشه

هکتار از فرم تجاری(، تاثیر مثبت در کاهش جمعیت 



4 
 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

اند و رابطه معکوس بین غلظت نماتدکش نماتد داشته

شده و جمعیت نماتد ثبت گردید. بدین معنی  مصرف

که با افزایش غلظت سم، کاهش بیشتر جمعیت نماتد 

 مشاهده شد. 

پس از حصول اطمینان از آلودگی خاک  

خاک و  سازیآمادهپاشی، عملیات گلخانه، جهت سم

شود. بر اساس های کاشت انجام میبندی ردیفپشته

ش شده سم های آزماینتایج حاصل، در بین غلظت

کیلوگرم در هکتار از فرم  211نماکیک، غلظت 

تجاری سم، بیشترین تاثیر را در کاهش جمعیت 

پاشی گلخانه نماتد داشته است. بنابراین جهت سم

هفته پیش از انتقال نشاء خیار، به ازای هر یک یک

کیلوگرم سم بر روی  211هکتار گلخانه به میزان 

سپس سطح  های کاشت توزیع شده وسطح پشته

شود تا سم زیر و رو می مترسانتی 21عمق خاک تا 

دست در خاک پراکنده شود. گرانوله به طور یک

ها ای در سطح پشتهصورت قطرهسپس آبیاری به

انجام شده تا خاک رطوبت خود را از دست نداده و 

سم قادر به نفوذ درون خاک باشد. یک هفته پس از 

نشاء خیار با تعیین فواصل پاشی اقدام به انتقال سم

 (.3گردد )شکلمناسب کاشت، می

 

%(  5/1ارزیابی تاثیر سم ایمیسیافوس ) گرانول  -3

 در کنترل نماتد

پاشی، برای ارزیابی سه ماه پس از سم

های آلودگی و جمعیت نماتد در خاک، تعدادی از بوته

آوری خیار از خاک بیرون کشیده شده و ضمن جمع

-ها نیز به لحاظ اندازه و تعداد گرهریشهها، خاک بوته

ها توسط کارشناسان سطح آن های ایجاد شده روی

 گیرند.، مورد بررسی قرار متخصص

 
پاشی و انتقال نشاء خیار در بندی، سمپشته -3شکل 

 گلخانه

 

بر اساس نتایج حاصل از آزمایش انجام شده 

در دو استان تهران و خوزستان، سم نماکیک با غلظت 

کیلوگرم در هکتار توانست جمعیت نماتد را در  211

درصد در گلخانه آلوده  5/13مقایسه با تیمار شاهد تا 

درصد در گلخانه آلوده واقع  2/77واقع در خوزستان و 

ی تاثیر سم در تهران کاهش دهد. مقایسه

گرهی با سم ایمیسیافوس در کنترل نماتد ریشه

ن نماتدکش موفق عنوا%( که به01فنامیفوس )نماکور 

در کاهش جمعیت نماتد معرفی شده است، نشان داد 

که سم نماکیک نسبت به سم نماکور، موجب کاهش 

 5/00درصد در خوزستان و  9/77جمعیت نماتد تا 

 نژاد و همکاران،)حسینیدرصد در تهران گردید 

0310.) 
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 های ترویجیتوصیه

که سم ایمیسیافوس در شرایط از آنجائی

درصد از  11گلخانه و در گلدان باعث کنترل بیش از 

گرهی شده است، هایی از نماتد ریشهجمعیت گونه

کیلوگرم در هکتار از این  211لذا، مصرف مقدار 

گرهی نماتدکش جهت کنترل جمعیت نماتد ریشه

ن شود. الزم به توضیح است که کارایی ایتوصیه می

سم، یک هفته پیش از انتقال نشاء به بستر کاشت 

پس از ارزیابی میزان آلودگی خاک، در  رواز این .است

یک صورت وجود تعداد سه عدد تخم و الرو نماتد در 

گرهی گرم خاک، آلودگی بستر کاشت به نماتد ریشه

-گردد، سمشنهاد میصورت پیمحرز است که در این

ر بستر کاشت اعمال پاشی به میزان توصیه شده د

 گردد. 
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