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 مقدمه

طور مستقیم و غیرمستقیم زندگی بشـر را مـورد تهدیـد قـرار      دهاي انگل گیاهی، بهنمات     
کـه  اسـت   وابسته  هاي زراعی دهند؛ زیرا انسان براي تأمین غذاي مورد نیاز خود به زمین می

هـاي   این موجودات میکروسکوپی، انـدام . دها  فعالیت دارندهاي زیادي از نمات در آن گونه
. دهنـد  را مورد حملـه قـرار مـی   زیرزمینی و هوایی گیاهان زراعی، درختان مثمر و غیرمثمر 

علـت نقـش    زي هسـتند کـه بـه     زاي خـاك  ل گیاهی از جمله عوامل خسارتدهاي انگنمات
زا  مستقیمی که در تضعیف گیاه میزبان، ایجاد زمینه مساعد براي حمله سایر عوامل بیمـاري 

انـدرکاران   باید بیشـتر مـورد توجـه دسـت     زا دارند، می گیاهی و انتقال برخی عوامل بیماري
دهاي انگل ه در مدیریت و مهار نماتاي ک ت عدیدهمشکال. تولیدات کشاورزي قرار گیرند

دها تــأثیر هـا  وجــود دارد، بـر اهمیــت نماتـ    آنزاي همــراه  گیـاهی و سـایر عوامــل بیمـاري   
دهاي انگل گیاهی، میانگین کل میزان خسارت نمات ).Luc et al., 2005(اي دارد  فزاینده

. شـود  درصـد بـالغ مـی    3/12به محصوالت مهم و اقتصادي کشاورزي در سطح جهـان، بـه   

درصــد و در  6/14دها در کشــورهاي در حــال توســعه نماتــمیــزان خســارت وارده توســط 
ان خسارتی که همه ساله توسـط  از نظر مالی میز. باشد درصد می 8/8یافته  کشورهاي توسعه

 100شـود، از مـرز    دهاي انگل گیاهی به محصوالت مهم کشاورزي در جهان وارد مـی نمات

  .)Sasser and Freckman, 1987; Mones, 2007(کند  تجاوز میمیلیارد دالر 

تـرین   تـرین و مخـرب   یکی از مهـم  ).Pratylenchus spp( دهاي مولد زخم ریشهنمات     
شه بـوده و در  دها انگل داخلی مهاجر ریاین نمات. آیند شمار می گیاهی بهزاي  عوامل بیماري

مهـاجرت ایـن    تغذیـه و . مهـاجرت نماینـد  توانند بین خاك و ریشـه   تمام مراحل رشدي می
خسارت بـه سیسـتم آونـدي    . شود میاي رنگی  هاي قهوه دها در ریشه سبب ایجاد زخمنمات

اي شـده و بـه درجـات مختلـف سـبب       رفـتن کـل سیسـتم ریشـه      ممکن است باعث از بـین 
دهاي مولـد  اهمیـت نماتـ  . الخره مرگ گیاه شـوند رشدي یا توقف رشد، پژمردگی و با کم

؛ شود ریشه تنها به خسارت مستقیم که در اغلب موارد سنگین خواهد بود محدود نمی زخم
دها با توجه به تنـوع، فراوانـی گونـه، پراکنـدگی، تـراکم جمعیـت، دامنـه        چرا که این نمات

زي در ارتباط  زاي خاك میزبانی وسیع و نیز خصوصیات انگلی خاص با سایر عوامل بیماري
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دها بـا سیسـتم ریشـه    ه بر آن، تداخل ایـن نماتـ  عالو). 1386ان، سراجی و همکار(باشند  می
شود که خود منجر به  رسی و جذب مواد غذایی و آب میسبب کاهش کارایی آن در دست

 تـا ). Nicol et al., 2011(گـردد   ظهور عالیم مشخص خشکی و تنش مـواد غـذایی مـی   

ــارچ ــون قـ ــا کنـ ــ يهـ ــون یمختلفـ ،  Pythium  ،Phytophthora،Sclerotiumچـ

Trichoderma ،Fusarium ،Verticillium ،Cylindrocarpon ،Aphanomyces   و
Rhizoctonia در . اسـت   شده دهید هادنمات نوع نیمختلف آلوده به ا اهانیگ يها شهیدر ر

از  یکـی . دهـد  رشد قارچ و در نتیجه خسارت آن به گیاه را افزایش مـی  ،داغلب موارد نمات
در هـا   بـردن مقاومـت آن   کنند، از بـین  دها در گیاه ایجاد میترین عوارضی که این نمات مهم

دها با زایی و اثرات متقابل این نمات ريبنابراین، ارتباط بیما. زا است برابر سایر عوامل بیماري
. شناسـی گیـاهی اسـت    زاي قارچی از مباحث مهم و پیچیده در بیمـاري  سایر عوامل بیماري

هـاي   وسـیله گونـه   هاي باکتریـایی نیـز بـه    برخی از آلودگی ،ها وه بر تأثیر متقابل با قارچعال
فرنگی بر  پژمردگی باکتریایی گوجه ،عنوان مثال به. شوند تشدید می Pratylenchusجنس 

، در حضور Agrobacteriumوسیله  شدن ریشه گل سرخ به و مویی Ralstoniaاثر جنس 
 1379؛ برهانی، 1375مقدم،  خانی جعفرپور و مهدي(شوند  تشدید مید مولد زخم ریشه نمات

ي آلی خاك در ایران بین یـک تـا سـه     از طرف دیگر، مقدار ماده). 1381حسینی،  و نساج
تـر از سـه    ي آلـی کـم   ی بـا میـزان مـاده   ئها گزارش شده است در خاك. درصد متغیر است

مولـد زخـم    هـاي  دال، جمعیـت نماتـ  ي آلی بـا  زان مادههاي حاوي می درصد نسبت به خاك
دلیـل افـزایش فعالیـت     ي خسارت اقتصادي بوده که ممکن است به تر از آستانه ، پایین ریشه

هـاي نماتـدخوار و بـاال     ، قـارچ .Pasturia sppهاي گروه  عوامل میکروبی از قبیل باکتري
  .(Mohotti et al., 1995) دهاي آزاد باشدبودن جمعیت نمات

  ,Pratylenchus Filipjev 1936 مشخصات جنس

در قسمت پیشـین بـدن دوشـکلی    . متر است میلی 8/0تر از  دها، طول بدن کماین نمات در     
طراز بدن  سر کوتاه، قسمت جلویی آن تخت، هم. دنباش فاقد دایرید می. جنسی وجود ندارد

ا میکروسـکوپ  یا با فرورفتگی کم نسبت به آن، واجد دو، سه یا چهار حلقه، در مشاهده بـ 
شدن دیسک دهانی بـا قطعـات مجـاور تیغـه      ها به صورت ادغام ، محل لب١الکترونی نگاره

                                                             
1- SEM 
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١میانی
شبکه کوتیکـولی  . اند قطعات جانبی وجود دارند و از بین نرفته. ها مشخص است لب 

هاي گرد که حاشـیه جلـویی    تر با گره میکرون یا کم 20سر و استایلت قوي، طول استایلت 
 -هاي مري در حد متوسطی از طـرف شـکمی و شـکمی     غده. مسطح یا محدب استها  آن

داراي . دریچه بین مري و روده خوب رشد نکـرده اسـت  . پوشانند جانبی ابتداي روده را می
هـا نیمـه    دم مـاده . اسـت ) کیسـه عقبـی رحـم   (فرجـی   ي رحمـی پـس   یک تخمدان با کیسه

بـه  (عرض بدن در ناحیه مخرج، با انتهاي گرد اي تا مخروطی به طول دو تا سه برابر  استوانه
تـر قـرار    یـا کمـی پسـین    فاسـمیدها در وسـط دم  . ، صاف و شیاردار اسـت )ندرت نوك تیز

هـاي   بالـه . زدگـی نـدارد   تناسلی بیرون -گوبرناکولوم پهن، مسطح و از منفذ دفعی.اند گرفته
  ).Luc, 1987(د نپوشان د را میتمام دم نمات ٢دمی

  

  Pratylenchus loosi Loof, 1960 گونه مشخصات

گرد، طول استایلت ي لبی  کوتاه با انتهاي پخ و متمایز از بدن و داراي دو حلقه، ناحیهسر     
دهاي ماده داراي بدن بسیار باریـک و بلنـد کـه پـس از ثابـت شـدن،       نمات میکرون، 18-16

گسترده و داراي یک یا دو  ي لبی هاي پشتی ناحیه لبه. رسند نظر می راست و مستقیم به اًتقریب
٣ي سـتون میـانی   گره استایلت گـرد، عـریض کـه بـا ناحیـه     . باشند می شیار

آن ادغـام شـده    
 اًمیکرون و نـدرت  20طول باالي  شکل بامستطیلی ) کااسپرمات(ي اسپرم  ي ذخیره کیسه.است
درصـد از مسـافت بـین فـرج و      35-50فرجـی در تخمـدان   ي رحمی پس کیسه. ر استبیشت

ي بین ابتداي بدن تا روزنه یا شکاف تناسـلی   چنین نسبت فاصله هم. کند را اشغال می مخرج
تدریج نـوك آن صـاف    دم طویل و مخروطی که به .درصد است V( ،85-79(به طول بدن

اسـپیکول   و داراي انـد  دهاي نر فراواننمات. عرض است کم  انتهاي آن گرد وبوده و معموالً
 16-20طـول اسـپیکول   . اي قـوس در سـمت شـکمی اسـت    نازك و بلند که نـوك آن دار 

هاي دمی داراي شیارهاي بسیار ظریف است که تا انتهـاي دم کشـیده    باله. باشد میکرون می

                                                             
1- Sub median 
2- Bursa 
3- Shaft 
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ــت  ــده اس ــراجی،Castillo & Vovlas, 2007( ش ــکل( )1386 ؛ س ــاي ش .)2و  1  ه

  

: Bد ماده، ناحیه ابتدایی بدن نمات: Pratylenchus loosi (Loof, 1960)، A  - 1شکل 

د ناحیه انتهایی بدن نمات: Eد نر، دم نمات: Dد نر، ناحیه لبی نمات: Cد ماده، ناحیه لبی نمات
  .(Castillo and Vovals, 2007)د ماده دم نمات: F-Iماده، 
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د ابتدایی بدن نماتقسمت ، )راست( چاي در درون ریشه ي د مولد زخم ریشهنمات  - 2شکل 
 )ها اصلی عکس( )چپ(و قسمت انتهایی بدن نماتد ماده ) میانی( ماده

  ي چاي نماتد مولد زخم ریشه ي میزبانی دامنه

از  Pratylenchus loosi Loof, 1960ي چـاي بـا نـام علمـی      د مولد زخم ریشـه نمات     
١میالدي توسط گاد 1930سال ، براي اولین بار در Pratylenchidaeي  خانواده

هاي  در باغ 
کنـون   تـا . گـزارش گردیـد   ٢میالدي توسط لوف 1960مشاهده و در سال النکا  چاي سري

جنس در کشورهاي مختلف از روي چـاي   20د انگل گیاهی متعلق به نماتگونه  52بیش از 
، بـاالترین  هـا  آنبـین   درکـه   ؛)1391؛ میرقاسـمی،  Willson, 1999(گزارش شـده اسـت   

گیـاه چـاي میزبـان    . باشد می (P. loosi)  ي چاي د مولد زخم ریشهنماتخسارت مربوط به 
هـرز ارزن   کنون این نماتد عالوه بر چاي، از روي علف در ایران تا است ود اصلی این نمات

بـانی   ، گیالس، مرکبات و درخت غیر بـومی سـایه  (Oplismenus composites)جنگلی 
؛ عـالم،  1385سـراجی و میرقاسـمی،   (اسـت   گـزارش شـده   (Dipteryx odorata)تونکـا  
حـالی کـه در جهـان گیاهـانی      ؛ در)1395و سراجی،  آزاد ؛ یحیوي1388؛ دیوساالر، 1390

 يهـا  عنوان میزبان دیگر به هرز چون مرکبات، سیب، گالبی، به، چمن و چندین گونه علف
د ، این نماتها عالوه بر این میزبان. (Castillo and Vovlas, 2007)شوند  آن محسوب می

                                                             
1- Gadd 
2- Loof 
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عنوان میزبـان ضـعیف ایـن     ه بهنیزگزارش شده و این گیاالنکا  فرنگی در سري از روي توت
  ).Mohotti, 1998(است  د بیمارگر معرفی شدهنمات

هاي وارداتـی چـاي از کشـور ژاپـن در      روي نهال از 1368د در سال نماتاین  ،در ایران      
گـزارش گردیـد    1371مشاهده و در سـال  ) ازبرم(چاي کاشف سیاهکل ایستگاه تحقیقات 

گـیالن در شهرسـتان   شرق اسـتان  (هاي چاي شمال کشور  اغآلودگی ب). 1371تنهامعافی، (
بـرداري از خـاك و    نمونـه ). 1381بـاروتی و علـوي،   (مشـاهده شـد    1372در سـال  ) املـش 
، منجـر بـه    ان کـرده بودنـد  خـز  اًمشکوك به آلودگی کـه اکثـر  چاي هاي  درختچهي  ریشه

گـرم خـاك    500د از نماتـ  600تـا   100گرم ریشه و  10د از نمات 350تا  50استخراج تعداد 
هزار هکتار باغ چاي در شمال  32در حال حاضر از مجموع ).  1377اخوت و وکیلی، (شد 

  ).1391باقري و سراجی، (د انگل هستند نماتهکتار آن آلوده به این  20000کشور، بیش از 

 ي چاي شناسی نماتد مولد زخم ریشه زیست

درجه  15رسیدن دماي خاك به عنوان انگل داخلی مهاجر ریشه، با  به دنماتاین      
. نماید هاي مؤیین چاي آغاز می نمودن ریشه فعالیت خود را جهت انگلی گراد و باالتر سانتی

ده و کننده بو آلوده ،و ماده و نرهاي بالغ )دوم تا چهارم( مختلف نینس الروهاي
 ؛کننده است هاي تغذیه صورت تخم در خاك و یا درون ریشه گذرانی آن غالباً به زمستان
 در ریشه و خصوصاً خاك توانند نیز می دهاي بالغسن چهارم و نمات الروهايصورت  ولی به

که دماي مناسب  داده استنشان  نگارنده مطالعات آزمایشگاهی. گذرانی نمایند زمستان
. باشد گراد می درجه سانتی 17و  21تا  20ترتیب  به دهاي این نمات تکثیر و تفریخ تخم براي

 نینروز، س 17تا  15شامل دوره تفریخ تخم  ؛روز 49تا  46چرخه کامل زندگی این گونه 

روز  16ریزي  دهاي بالغ تا زمان تخمنماتروز و دوره زندگی  16تا  15 الرويمختلف 
هاي  بررسی. باشد د نر مینماتد ماده در مقابل یک نماتسه  ،دنماتنسبت جنسی در این . است

د داراي سه تا چهار اوج نماتدر شرایط طبیعی نشان داد که این  یجمعیت تغییراتمربوط به 
بسته به (ان یا اسفند هاي اردیبهشت، تیر، شهریور، آب جمعیتی در سال، مصادف با ماه

بوده که دو عامل محیطی دماي خاك و میزان ) تغییرات اقلیمی ساالنه و دماي خاك
تجزیه رگرسیون تغییرات جمعیت . بارندگی در روند تغییرات جمعیت تاثیر کلیدي دارند
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داري بین دماي خاك و بارندگی و  که رابطه معنی نشان داده است تحقیق در طی پنج سال
تري را در  بین این دو عامل، دماي خاك نقش مهم. وجود داردنماتد ییرات جمعیت روند تغ
، بارندگی به شاخصد داشته و در صورت مطلوب بودن این نماتجمعیت این  تغییرات

و سراجی ( )3شکل( داري در این روند دارد کلیدي تأثیر معنی شاخصعنوان دومین 
  ).1386همکاران، 
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ي چاي در ریشه، خاك، خاك  د مولد زخم ریشهیرات جمعیت نماتمیانگین تغی  - 3شکل 

 ).1386، و همکاران سراجی(و ریشه با توجه به میزان درجه حرارت خاك و بارندگی 

   د مولد زخم ریشهنماتبه هاي چاي  درختچهعالئم آلودگی 

صـورت ضـعف عمـومی، زردي و     چـاي بـه   ي درختچههاي هوایی  ها در اندام این نشانه     
ها، عالئم کمبود مواد غـذایی   شدن شاخه خزان و لختها، توقف رشد،  شدن برگ کوچک

دلیل تخریب ریشـه و عـدم جـذب مـواد      به عالئماین . باشد و در نتیجه کاهش محصول می
ي هـا  ها از ریشه سبب ایجـاد زخـم  دنماتتغذیه این . کند بروز می غذائی و آب توسط ریشه

رفـتن کـل    یستم آوندي ممکن است باعث از بـین خسارت به س. شود میاي روي ریشه  قهوه
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رشـدي یـا توقـف رشـد، پژمردگـی و       اي شده و به درجات مختلف سبب کـم  سیستم ریشه
دهـی و   هاي آلوده تمایل به گـل  درختچههاي شدید،  در آلودگی. باالخره مرگ گیاه شوند

اي هـ  درختچـه اي ظاهر شده،  صورت لکه آلودگی در باغ به. از موعد دارندتولید بذر پیش 
هاي پراکنده بوده و قادر بـه تولیـد شـاخه و بـرگ      رشد و داراي شاخه ضعیف و کم ،آلوده

هـاي   درختچـه تـر از   مساعد حسـاس هاي آلوده نسبت به شرایط نا درختچه. باشند جدید نمی
د، نماتـ این . شود وده دیده میهاي آل درختچههاي فرعی در  کاهش رشد ریشه. سالم هستند

هـاي فرعـی را مـورد حملـه قـرار       انگل داخلی مهاجر ریشه بوده و غالباً ناحیه پوست ریشـه 
هاي آلوده  اي شدن ریشه سبب تولید زخم، قهوه ،ي ریشه با تغذیه از این ناحیه نماتد.دهد می

ا نفوذ به داخل ریشه، ب نماتد .گردد هاي مویین می و از بین رفتن ریشهو در نهایت پوسیدگی 
هاي مولد پوسیدگی و پژمردگی فـراهم   رود را براي سایر عوامل بیمارگر به ویژه قارچ راه و

با پیوستن . شود داخل خاك می د بهنماتسبب مهاجرت  ایجاد شده،پوسیدگی نرم  .سازد می
 )4شـکل  (کنـد   هاي ریشه، رشد گیاه ضعیف شده و میزان محصول کـاهش پیـدا مـی    زخم

)Gnanapragasam, 1986ــاج ؛ ــینی،  نســـــ ــراجی،  ؛1381حســـــ  ).1386ســـــ

  

  

هاي موجود روي  زخم: P. loosi ،Cباغ چاي آلوده به : Bباغ چاي سالم، : A - 4شکل 
  ).1393آزاد،  یحیوي( P. loosiي چاي آلوده به  ریشه
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 چاي در خاك ي د مولد زخم ریشهنماتانتشار و بقاي 

هاي آلـوده چـاي کـه در     چاي در غیاب میزبان در داخل ریشهي  د مولد زخم ریشهنمات     
ــال زنـــده مـــی           ــه تـــا چهـــار سـ ــت، بـــه مـــدت سـ ــین بـــاقی مانـــده اسـ   مانـــد زمـ

)Gnanapragasam et al., 1988 .(د مولـد زخـم   نماتـ گسـترش   علـل ترین  یکی از مهم
هاي   درختچههاي تازه تأسیس، واکاري   هاي آلوده از خزانه به باغ چاي، انتقال نهال ي ریشه

 هـاي  بـاغ شستشـوي خـاك   . باشد هاي آلوده می  با نهال ها بازده، قدیمی و جایگزینی آن کم

  هاي هرز آن وجین شده داري که علف هاي شیب خصوص در زمین اثر فرسایش به آلوده در

هاي د از راهاین نماتدر ضمن انتشار . شود د مذکور مینماتباعث آلودگی و گسترش  ؛است
  :پذیر است امکان ذیل نیز

کـردن   بـراي وجـین  کـه  همراه شـدن بـا ادواتـی    در خاك و آب آلوده یا نماتد حرکت ) 1
 .شـوند  اند و باعث تخریب خاك مـی  ده به کار گرفته شدههاي آلو هاي هرز در بخش علف

 شـدن خـاك و بـردن آن بـه سـمت نـواحی       مسأله باعـث افـزایش فرسـایش و شسـته    همین 

  .گردد آلوده میغیر

هـا   شـیب  قدیمی چاي که بعضی مواقع از پایین بـه سـمت بـاالي    هاي باغکردن  کن ریشه )2
هاي چاي هستند،  اي که در پایین دست باغ  هازه کشت شدسپس گیاهان ت ؛گیرد صورت می
  .شوند آلوده می خودباالدست تر  قدیمیهاي چاي  درختچه ي از راه ریشه

ــتفاده) 3 ــوده اس ــ  از آب آل ــل بیم ــد عام ــه نمات ــتان  اريب ــاري قلمس ــت آبی ــاي جه ــاي چ   ه

(Compos et al., 1990).          

  ي چاي مولد زخم ریشهد نماتاقتصادي  زیانو  خسارتي  آستانه

دهاي انگـل بـه   نماتتحقیقات دقیقی بر روي خسارت وارده بر محصول چاي که توسط      
هـاي   از مکان P. loosiکه  با وجود این. النکا صورت گرفته است آیند، در سري جود میو

تا  900اما خسارت جدي بر گیاه چاي تقریباً در ارتفاع بین  ؛آوري شده است تی جمعمتفاو
خســارت آسـتانه  النکا، در کشـور سـري   .مشـاهده شـده اسـت    ي در ایـن کشـور  متـر  1800



11 

 

متـر   در هـر سـانتی   د، یـک نماتـ  گراد درجه سانتی 18 دمايد در چاي در نماتاقتصادي این 
خـاك   متر مکعب هر سانتید در گراد نیز نیم نمات درجه سانتی 24 دماي و در مکعب خاك

شـدید  خسـارت  ). Gnanapragasam & Manuel-Pillai, 1984(گزارش شـده اسـت   
کـه   ،شـود  یل مرحله رویشی میزبان مشاهده میطور قابل توجهی در اوا د بهناشی از این نمات

هـاي   نـه تنهـا ریشـه    ،دها به گیـاه میزبـان  نماتن در اثر حمله ای. اي است صورت لکه کامالً به
اي نیـز   هـاي ذخیـره   بلکـه بـه ریشـه    ؛کننده ناتوان شده و زوال آهسته را به دنبـال دارد  تغذیه

ها  ن بعد از هرسگیاه میزباها و بازیابی  ده که در نهایت ذخیره کربوهیدراتخسارت وارد ش
بر اساس تحقیقـات انجـام شـده    . (Castillo and Vovlas, 2007)سازد  را نیز محدود می

در شـرایط بـاغ،    چاي ي د مولد زخم ریشهنماتدر ایران، آستانه خسارت اقتصادي نگارنده 
در فصـل زمسـتان   ) گـرم خـاك   100د در نماتـ   80(گـرم خـاك   هرهشت دهـم نماتـد در   

 ط میزبـان قابـل تحمـل بـوده و    کمتر از میزان اشاره شده توسهاي زمستانه  جمعیت. باشد می

د در هـر گـرم خـاك در فصـل     نماتـ هاي بیش از آن تا میزان جمعیـت اولیـه یـک     جمعیت
ــارزه هــاي  مبــارزه از روشولــی جهــت  د؛نــنمای مــیخســارت اقتصــادي وارد  ،زمســتان مب

گـرم  هرد در نـیم نماتـ  و  هـاي زمسـتانه یـک     در جمعیت. توان استفاده نمود شیمیایی میغیر
که میـزان آسـتانه زیـان اقتصـادي نماتـد موصـوف        )گرم خاك 100د در نمات 150(خاك 

در صورت صالحدید و توصیه متخصصان شیمیایی نیز مقرون به صرفه بوده و مبارزه ، است
  ).1388سراجی و همکاران، ( امر قابل استفاده است

  ي چاي مدیریت مبارزه با نماتد مولد زخم ریشه

کـار گرفتـه    ي چـاي بـه   لـد زخـم ریشـه   نماتـد مو  مبـارزه بـا  هایی که در مـدیریت   برنامه     
هاي مادري  ي چاي، درختچهدر خزانهکنترل نماتد را که هایی است  شوند، شامل روش می

نماتـدهاي مولـد زخـم    مهار  که از آنجایی .انجام دهندچاي ) سبز قابل برداشت برگ(بالغ  و
؛ خواهـد بـود  بسـیار مشـکل   ، یابند می استقرار  که اي منطقهریشه محصوالت کشاورزي در 

منظـور جلـوگیري از خسـارت ناشـی از      ها براي پیشگیري و کاهش جمعیت به  تر تالشبیش
هایی چـون   بستگی به شاخص هاي مدیریتی کنترل نماتد انتخاب روش. شود ها انجام می آن

هـاي   تـوان آن را از نمونـه   کـه مـی   ،صحیح گونه و تعیین میـزان جمعیـت آن دارد  شناسایی 
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پیش شـرط  . هاي گیاهی مشخص نمود آوري شده در یک باغ و یا اندام خاك و ریشه جمع
و زیان  ي خسارت مربوط به تشخیص و برآورد جمعیت نماتد اهمیت زیادي دارند و آستانه

هاي نماتد مولد زخـم ریشـه و محصـوالت، بسـتگی بـه       ممکن است در بین گونه اقتصادي
 ؛ترکیبـی هـاي   تدها در ایجاد بیمـاري موقعیت جغرافیایی، ارزش محصول و پتانسیل این نما

توان به موارد  ي چاي می هاي مبارزه با نماتد مولد زخم ریشه از بهترین روش .متفاوت باشد
  :)1387سراجی، ( زیر اشاره نمود

چـاي و    ي هاي عـاري از نماتـد مولـد زخـم ریشـه      هاي سالم از خزانه تهیه نهال -1
   .شدهاستفاده از ارقام متحمل یا مقاوم اصالح 

عنوان  و مرکبات به ، گیالسعدم کاشت درختان میوه از قبیل سیب، گالبی، به -2
  .چاي هاي تازه تاسیس هاي ضعیف این نماتد در حاشیه و یا داخل باغ میزبان

ها از  ، محصور نمودن و جدا کردن آن هاي چاي آلوده در باغ اتشناسایی قطع -3
  .منظور جلوگیري از گسترش بیماري سالم به اتقطع

کارگیري و انتقال ادوات باغبانی از قبیل بیـل، چنگـک و غیـره و حتـی      عدم به -4
 .هاي آلوده به سالم هاي کارگران باغ از قطعه کفش

ضـایعات   :هـاي آلـوده بـا کودهـاي آلـی مناسـب از قبیـل        تقویت خـاك بـاغ    -5
در این مـورد اسـتفاده از   . پوسیده و کود سبز ي چاي، کود دامی کامالً پوسیده
 نگارنده و همکاران نتایج آخرین تحقیقات. باشد ي دامی تازه مجاز نمیکودها

که استفاده از ضایعات توتون و کنجاله زیتون بـه میـزان هفـت    ه است نشان داد
گرم به ازاي هر کیلوگرم خاك در فصـل زمسـتان باعـث کـاهش قابـل توجـه       

  .شود جمعیت نماتد و خسارت ناشی از آن می

پس از انجام آزمون (یمیایی مثل کودهاي ازته و فسفره کاربرد بهینه کودهاي ش -6
هــاي آلــوده جهــت تقویــت  و اســتفاده از کودهــاي پتاســیمی در بــاغ) خــاك

 .)کیلوگرم به ازاي هر هکتار 150تا  100به میزان حداقل (ها  درختچه

 انکمتر از چهار، اصالح باغ آلوده زیر نظـر متخصصـ   pHهاي آلوده با  در باغ -7

بـا  ) هـاي مـورد نیـاز    مصرف بر اساس آزمـون  ي یه میزان و نحوهمنظور توص به(
نتایج تحقیقـات   .استفاده از آهک یا کودهاي معدنی مانند کلسیت یا دولومیت
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 1500تـوان تـا    ها، بـه ازاي هـر هکتـار مـی     که در این گونه باغ ه استنشان داد

 .کیلوگرم آهک استفاده نمود

هاي چـاي بـا آلـودگی     سنگین در باغ هاي سنگین و نیمه اجتناب از انجام هرس -8
 .)بیش از یک نماتد در هر گرم خاك در فصل زمستان(زیاد 

رویـه و عـدم    هـاي بـی   استراحت دادن به بـاغ چـاي بـا جلـوگیري از برداشـت       -9
 .ی با آلودگی شدیدیها برداشت پاییزه در باغ

تیر و (هاي گرم سال  در ماه) حداقل دو بار(ي سطحی  هاي تابستانه انجام شخم  -10
با استفاده از چنگک به منظور هوادهی و در معرض نور خورشـید قـرار   ) مرداد

  .گرفتن نماتد در خاك

 ؛هاي هرز میزبان نماتد نظیر ارزن جنگلی ویژه علف هاي هرز به مبارزه با علف  -11

لیتر براي هر  میلی 20به میزان ) نیمارین(تجاري بذر چریش  ي استفاده از عصاره -12
  .در اسفند ماهدرختچه آلوده 

هـاي مسـن داراي آلـودگی شـدید و در صـورت امکـان        بردن درختچه از بین  -13
 ؛ ضدعفونی خاك با گاز متیل بروماید یا واپام با تایید مراجع ذیصالح قانونی

بـا  (هاي چاي آلوده در صورت تایید متخصصـان   نهایتاً مبارزه شیمیایی در باغ  -14
نماتـد در هـر    150یا  نماتد در هر گرم خاك و نیم میزان جمعیت بیش از یک

 فسفره فنـامیفوس  هاي با استفاده از نماتدکش) گرم خاك در فصل زمستانصد

گـرم بـه ازاي    10 و هفت میزان  به به ترتیب) راگبی(کادوسافوس  و  )نماکور(
  .زمستانفصل در  آلوده هر درختچه
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 Pratylenchusچـاي   ي د مولد زخـم ریشـه  کنترل نمات .1391. و سراجی، ع. ري، مباق     

loosi دکش راگبـی در شـرایط گلخانـه   دامی پوسـیده، دولومیـت و سـم نماتـ     توسط کود .

  .689ص  جلد دوم، شیراز،دانشگاه پزشکی ایران،  ي گیاه خالصه مقاالت بیستمین کنگره

و   Pratylenchus  vulnusد مولد زخم ریشه نماتبررسی اثر متقابل . 1379. برهانی، ع     
خالصـه  . هـاي افـرا پلـت در منطقـه بهشـهر مازنـدران       گونه قارچ فوزاریوم بر رشد نهـال دو

پزشکی ایران، دانشگاه صنعتی اصـفهان، جلـد دوم، ص    گیاه ي مقاالت چهاردهمین کنگره
128.  

از روي   loosi Pratylenchusد مولـد زخـم ریشـه    گزارش نمات .1371. معافی، ز تنها     
  .93 - 94: 60هاي گیاهی،  جلد مجله آفات و بیماري. هاي چاي وارداتی از ژاپن نهال

هاي فسـفره روي   کش دنماتمطالعه تأثیر . 1380 .ع. مقدم، س و میرحسینی. تنهامعافی، ز     
مجلـه  . هـاي چـاي ایـران    در بـاغ  )loosi Pratylenchus(چـاي   ي د مولد زخم ریشـه نمات

  .29 - 38 :2و 1هاي  ، شماره37هاي گیاهی، جلد  بیماري

: تـالیف (شناسـی گیـاهی   دنماتـ اي بر  مقدمه. 1375. مقدم، ع خانی و مهدي. جعفرپور، ب     

  .ص 360انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول، ). کین دراپ
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هاي  در باغ Tylenchidaي  دهاي انگل گیاهی راستهشناسایی نمات. 1388. دیوساالر، ن     
 شناسی گیـاهی،  بیماري ارشد ي کارشناسی نامه پایان. شرق گیالن و غرب مازندرانمرکبات 

  .ص 155 رشت، کشاورزي دانشگاه گیالن،علوم  ي دانشکده

ي  د مولـد زخـم ریشـه   دینامیک جمعیت نماتشناسی و  زیستمطالعه . 1386. سراجی، ع     
ــا اســتفاده از   )Pratylenchus loosi(چــاي   در ایــران و امکــان ارزیــابی خســارت آن ب

شناســی گیــاهی گــرایش  تخصصــی بیمــاري دکتــري ي رســاله. هــاي اپیــدمیولوژیک مــدل
  .ص 208دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ي علوم کشاورزي  دانشکده، نماتولوژي

مجلـه  . هاي هرز مهم چـاي در شـمال ایـران    ها و علف ماريآفات، بی. 1387. سراجی، ع     
  .12و 11هاي  علمی، تحلیلی و پژوهشی غذا، دام و کشاورزي، شماره

  جنگلــــــی  ارزن هــــــرز  علــــــف . 1385. ت .س میرقاســــــمی، و .ع ســــــراجی،     

)Oplismenus compositus (ــان ــ میزبــ ــد دنماتــ ــم مولــ ــه زخــ ــاي ي ریشــ   چــ

)Pratylenchus loosi (ي کنگـــره هفــدهمین  مقــاالت  خالصــه . جهــان  و ایــران  در 
  .275 ص دوم، جلدپردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران،  ایران، پزشکی گیاه

شناسـی و   مطالعه زیسـت . 1386. و صفایی، ن. ، تنهامعافی، ز.الف ، پورجم،.سراجی، ع     
. در ایـران ) Pratylenchus loosi(ي چـاي   د مولـد زخـم ریشـه   نماتـ دینامیـک جمعیـت   

  .98 -115: 43) 1(هاي گیاهی،  پژوهشی بیماري -نامه علمی فصل

خسـارت و  تعیین آسـتانه   .1388 .، نو صفایی. زتنهامعافی،  ،.الف پورجم، ،.سراجی، ع     
علوم باغبانی ایران،  ي ششمین کنگره .چاي در ایران ي زخم ریشهد مولد اقتصادي نماتزیان 

  .گاه گیالن، رشتدانش سمپوزیوم تخصصی چاي،

دار در اسـتان  هسـته  يگیـاهی درختـان میـوه   دهاي انگـل  نماتـ شناسایی  .1390. عالم، م     
کشـاورزي   ي علـوم  دانشـکده  شناسـی گیـاهی،   بیمـاري  ارشد ارشناسیکي نامه پایان. گیالن

  .ص 146 رشت، دانشگاه گیالن،
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ــمی، س      ــایی . 1391. ن. میرقاس ــشناس ــاهی نمات ــل گی ــاغدهاي انگ ــران  ب ــاي ای ــاي چ . ه

کشـاورزي دانشـگاه   علـوم  دانشـکده   شناسـی گیـاهی،   بیمـاري  ارشد ارشناسیي ک نامه پایان
  .ص 85 رشت،  گیالن،

د مولـد  نماتـ بررسی تعامل چهار گونه قارچ سـاکن ریشـه و   . 1381. م. حسینی، س نساج     
علـوم  انشـکده  د شناسـی گیـاهی،    بیمـاري  ارشـد  نامـه کارشناسـی   پایـان . چاي ي زخم ریشه

  .ص 121کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 

ستیز در مهار زیسـتی   هاي هم ترین قارچ ي کارایی مهم مطالعه .1393. لفآزاد، ا یحیوي     
ارشــد  نامـه کارشناسـی   پایــان .(Pratylenchus loosi)ي چـاي   د مولـد زخـم ریشــه  نماتـ 

  .ص 151دانشگاه رازي، کرمانشاه،  و منابع طبیعی کشاورزي پردیس،  شناسی گیاهی بیماري

) Dipteryx odorata(بانی تونکا  درخت سایه .1395. و سراجی، ع .لفآزاد، ا یحیوي     

هـاي   پژوهشی بیمـاري  -نامه علمی فصل. در باغ چاي Pratylenchus loosiمیزبان جدید 
  .295 - 296): 2( 52گیاهی، 
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