
 

34 

 

 

 

 44-51، صفحات: 1411 ابستانت، 1، شماره مپنجای، جلد مجله ترویجی سبزیجات گلخانه

 

های در کشت گرهیکاشت گل جعفری  به عنوان گیاه تله برای کنترل جمعیت نماتد ریشه

 ایگلخانه
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  22/10/1411 تاریخ پذیرش:                                                   14/15/1411تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

کنند. در  ها، گیاهان زراعی و باغی را آلوده میی وسیعی از محصوالت شامل سبزی گرهی دامنهنماتدهای ریشه

گل جعفری به  کش از جمله گیاهان تله، مطرح شده است.ی عوامل بیمارگرهای اخیر، کنترل نماتدها به وسیله دهه

ی فرانسوی و افریقایی این گیاه که در بازار نیز موجود نمونه. استعنوان گیاه تله، جایگزین مناسب سموم نماتدکش 

سایر عوامل گرهی دارد، قادر است عالوه بر اثر کنترل کنندگی که روی نماتد ریشهاست، با ترشح یک نوع آنزیم، 

شی ها و حشرات را از بین ببرد و نقش مثبتی در تقویت و رشد رویها، باکتریبیماریزای موجود درخاک از جمله قارچ

 گیاه  به همراه داشته باشد. 

 

 گرهی، مهار زیستیگل جعفری، نماتد ریشه  ،جمعیت نماتد، خسارت نماتدها واژگان کلیدی: 
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 اول / شماره پنجم/ جلد 1411مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 متن مقاله

:بیان مساله  

های مهم ز انگلا 1گرهیهای ریشهماتدن

-شمار میبه ای و زراعی های گلخانهدر کشتگیاهی 

( با 2112) 2بنا به گزارش فلیز و همکاران که روند

برای زیادی مشکالت ی وسیع میزبانی، توجه به دامنه

  اند.به وجود آورده زارعین

ای های لولهی کرمنماتدها جزو دسته

ی زندگی خود را در هستندکه، قسمتی از مرحله

 گذرانند و با نفوذ در بافت گیاهی و تغذیه ازخاک می

تکثیر خود را فراهم  وموجبات رشد  4 آن توسط نیش

گرهی دارای چهار مرحله الروی سازند. نماتد ریشهمی

است. نماتد پس از تقسیم سلولی داخل تخم به الرو 

زای نماتد است تبدیل ی خسارتسن دو که مرحله

 الف(. 1)شکل 4شودمی

ها در در خاک آلوده به این نماتد، تخم

شده و با تبدیل  5، تفریخرطوبت مناسبشرایط دما و 

های فرعی شدن به الرو سن دو با نفوذ به داخل ریشه

ای ب(، پس از ایجاد فضای تغذیه 1گیاه میزبان )شکل

، تحرک خود را از دست داده و 4آسابه نام سلول غول

طوریکه سر به طرف داخل ریشه و شوند بهمتورم می

                                              
1
  Meloidogyne spp. 

2
  Flis et al 2017 

3
  Stylet 

4
  Wesemael et al 2014 

5
  Hatching 

زندگی انگلی  دم به طرف خارج ریشه ساکن گشته و

 1هایی روی سطح ریشه )شکلخود را با ایجاد گره

کنند. نماتدهای نر پس از بلوغ، ریشه را پ(، آغاز می

شوند و به دلیل ترک کرده و به خاک منتقل می

بودن نماتد ماده، نقشی در امر تولید مثل  0بکرزا

در 2 های ایجاد شده، درون کیسه ژالتینیندارند. تخم

شوند ت( نگهداری می 1نماتد ماده )شکلانتهای بدن 

 . 8(2114)میت کووسکی و ابوی ،

 

چرخه زندگی نماتد ریشه گرهی  - 1شکل   

الرو سن دوم نماتد )الف(، نماتد در سنین مختلف داخل 

ریشه ) ب(، نماتد ماده بالغ داخل ریشه )پ(، سلول غول 

(آسا محل تغذیه نماتد داخل ریشه )ت  

 

، مجدداٌ به ها با انتقال به خاک و تفریختخم

مثلی ی تولیدی گیاه میزبان نفوذ کرده و چرخهریشه

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

                                              
6
  Parthenogenesis   

7
  Egg mass 

8
  Mitkowski and Abawi, 2003 

            

Giant cell

 ب الف

 ت پ
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کاشت گل جعفری  به عنوان گیاه تله برای کنترل ، المیرا ابوترابی

  گرهیجمعیت نماتد ریشه

 
 

 

 

 

، طول دوره یک نسل کامل نماتد (1989) 9گورتز

درجه  20-28گرهی در شرایط دمایی ریشه

 شود. روز تخمین زده می 28الی  25سلسیوس، 

های گیاهی یکی از استفاده از گیاهان و فرآورده

است. ترکیبات  های نوین برای کنترل نماتدهاروش

گیاهی موجب ایجاد رفتارهای نماتدی نظیر جلب یا 

دفع از ریشه می شوند. گیاه گل جعفری برای اولین 

، به عنوان گیاه مقاوم به (1948) 11تیلربار توسط 

(، 1495) 11ابوترابی. گرهی معرفی شدنماتد ریشه

ی نماتد چهار گونه گل جعفری را به عنوان مهارکننده

 گرهی، گزارش کرد.ریشه

 

 معرفی یافته

گل جعفری، گیاهی است یکساله از خاانواده  

اکثارا باه رنار زرد و    هاای آن  گل آفتابگردان که گل

 دنشوو عمدتاً در مناطق معتدل دیده می بودهنارنجی 

محمااد و د.  نباشااگونااه ماای  51و شااامل باایش از  

اناد، ایان گیااه باه     ( اظهاار داشاته  2111)12 همکاران

گرهای باوده و باا    عنوان گیاه تله، میزبان نماتد ریشاه 

ی خاود  جلب نماتد، امکان نفوذ الرو را به درون ریشه

ماواد سامی یاا باه      فراهم ساخته و سپس باا ترشاح   

                                              
9
  Main and Gurtz, 1989  

10
  Tyler, 1938 

11
  Abootorabi ,1395 

12
  Mohamed et al., 2000 

فریخ تخام نماتاد و در   ، مانع تاصطالح ترکیبات ثانویه

شود و قادر ی زیستی آن مینتیجه مانع تکمیل چرخه

ی زیساتی، عاالوه بار    عنوان عامل مهارکنناده است به

گرهی، در کنتارل عوامال بیماارگر    کنترل نماتد ریشه

 .ها، نقش موثری داشته باشاد خاکزی، حشرات و قارچ

هایی از این (، گونه1988)14 صدیقی و آالمبه گزارش 

ترتینیال کاه حااوی     -گیاه، با ترشح ماده سامی آلفاا  

درصاد ماانع تفاریخ     81ترکیبات سولفوری است، تاا  

شاود. در اکثار    تخم نماتد و تکثیر الرو در ریشاه مای  

های مختلف گل جعفری، قادرند هر چهاار   مواقع گونه

گرهی را کنترل نمایناد. بار   ی مطرح نماتد ریشهگونه

خارج  (2114) 14رانهاماوی و همکا الاساس گزارش 

کردن به موقع گیاه گل جعفری به عناوان گیااه تلاه،    

گرهای  پس از نفوذ جمعیت الرو سن دوم نماتد ریشاه 

تواناد،  ی این نماتد است، میی آلوده کنندهکه مرحله

باعااح حااذف جمعیاات عظیماای از نماتااد و کاااهش  

کشات   این محقق گزارش کرد کهآلودگی خاک شود. 

همزمان برخی از ارقام گال جعفاری هماراه باا گیااه      

میزبان نماتد، عالوه بر تااثیر بسازا ی کاه در کااهش     

میزان آلودگی نماتد خواهد داشت، در تساریع جواناه   

زنی، تولید بذر ساالم، افازایش ساطح بارق، تقویات      

ریشه و افازایش رشاد آن، افازایش میازان محصاول،      

زباان و همنناین   افزایش سیستم ایمنای در گیااه می  

                                              
13

  Siddiqui and Alam.,  1988 
14

  El-Hamawi et al., 2004 
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 اول / شماره پنجم/ جلد 1411مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

هاای مفیاد خااک و    افزایش فعالیات میکروارگانیسام  

 .حفظ رطوبت خاک نقش بسیاری دارد

درصد کاهش جمعیت نماتد توسط گیاه گل 

ست. دماای ماورد نیااز بارای     ا جعفری، وابسته به دما

تاثیر ترشحات حاصل ازگیاه گال جعفاری در کااهش    

درجه سلسیوس اسات.   41تا  21جمعیت نماتد، بین 

ی گال جعفاری و زماان مناساب     بته بسته به گوناه ال

ی آن، ایان دماا متغیار    جهت نفوذ الرو نماتد به ریشه

( 1999)  15پلاوق و مااریس  است. بر اساس مطالعات 

پذیری ترشاحات گال جعفاری،    به طور کلی، برای اثر

در محیط، ضروری  سلسیوسدرجه  15دمای بیش از 

است و نوع گونه کشت شده در حصول نتایج مطلوب، 

 .حا ز اهمیت است

در اراضی تحت کشت گوجه فرنگای، کشات   

گل جعفری طی چندین فصل متاوالی باعاح کااهش    

درصاد محصاول    51جمعیت نماتد و افازایش حادود   

خاصایت  . 10(2112اسات ) گروکار و همکااران،     شده

نظاار طااول ماادت  نماتاادزدایی گیاااه گاال جعفااری از

مااه   2-4کاشت، محدود است و معموال این گیاه بین 

همراه با گیاه میزباان نماتاد و یاا باه صاورت تنااوبی       

شود. کشت این گیاه، بایش از مادت زماان    کاشته می

مذکور، عالوه بر این که خاصیت مهار کنندگی خود را 

                                              
15

  Ploeg and Maris.,  1999 
16

  kruger et al., 2007 

ی ترشاحات حاصال از   اثر باقیماناده   دهد،از دست می

رشد رویشی و در نتیجه کاهش عملکرد آن سبب افت 

گونه معرفای   51شود. در بین بیش از گیاه میزبان می

کاه محال اصالی     12شده از این گیاه، گوناه فرانساوی  

 یگوناه و مااال اسات   رویش آن کشور مکزیک و گواتاه 

که محل اصلی رویش آن، کشور مکزیک و  18آفریقایی

زیادی (، به دلیل تاثیر 2) شکل امریکای مرکزی است

که در کاهش جمعیت نماتد دارند، بسیار حا ز اهمیت 

(. نتاایج حاصال از   1904) دالتون و کورتیس،  هستند

مطالعات انجام شده، حاکی از ساازگاری ایان دو رقام    

گل جعفری باا شارایط اکولاوژیکی حااکم در کشاور      

ی این ارقام با توجه به موجاود باودن   است. برای تهیه

مراجعه به مراکاز خادمات کشااورزی،    توان با آنها، می

بذر آنها را تهیه و طباق دساتورالعمل ماورد اساتفاده     

 قرار داد.

  
، آفریقایی )تصویر سمت گونه های گل جعفری -2شکل

 راست( و فرانسوی )تصویر سمت چپ(

 

 

                                              
17

  Tagetes patula 
18

 Tagetes erecta 
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کاشت گل جعفری  به عنوان گیاه تله برای کنترل ، المیرا ابوترابی

  گرهیجمعیت نماتد ریشه

 
 

 

 

 

 دستورالعمل

 گرهی ارزیابی آلودگی گلخانه به نماتد ریشه -1

آلاودگی  پیش از کاشت گل جعفری، بایاد از  

گرهای اطمیناان حاصال    بستر کشت به نماتاد ریشاه  

های کشت شود. برای این منظور، با خارج نمودن بوته

هاا،  ها در ساطح ریشاه  شده در گلخانه و مشاهده گره

شاود  وضعیت آلودگی گلخانه به نماتاد مشاخم مای   

 (.4)شکل

 

 ای آلوده به نماتد ریشه گرهیریشه خیار گلخانه -4شکل 

وجود بوته گیاه، خاک از نظر  در صورت عدم

آلودگی به نماتد، ماورد ارزیاابی قارار گیارد. باه ایان       

ترتیب که به طور تصادفی از مناطق مختلف گلخانه از 

برداری انجام متری خاک نمونهسانتی 41عمق صفر تا 

-نمونه، خاک نمونه 21آوری تعداد شود. پس از جمع

شاود و   ها با هم مخلوط و یک زیار نموناه جداساازی   

هاای  جهت تعیین آلودگی، نمونه خااک باه کلینیاک   

تاا   4گردد. در صورت وجود تعداد پزشکی منتقل گیاه

عدد نماتد در حجم یک گرم خااک، گلخاناه آلاوده     5

  .(1489 ،شود )ابوترابی و سعیدیمحسوب می

ها و اراضی زراعی آلوده به نماتد، در گلخانه

خصوص دو گونه تهیه و کاشت بذر گل جعفری به 

ها فرانسوی و آفریقایی که ترشحات سمی آن

اند، بیشترین تاثیر را در کاهش جمعیت نماتد داشته

شود. دو ماه پیش از کاشت گیاه میزبان، توصیه می

همننین کشت همزمان این گیاه به موازات ردیف 

  ،مترسانتی 41ی کشت گیاه میزبان نماتد به فاصله

نماتد، سبب افزایش رشد عالوه بر کاهش جمعیت 

رویشی گیاه همراه و در نتیجه افزایش عملکرد آن 

 شود. می

بنابراین با حذف به موقع گیااه تلاه از بساتر    

هاا  کاشت، زمانیکه جمعیت زیاادی از الرو وارد ریشاه  

شده و کاشت مجدد گل جعفری، جمعیت عظیمای از  

نماتد به طور قابال تاوجهی از بساتر کاشات، حاذف      

الزم است دمای مناسب برای کاشت گال   خواهد شد.

در نظر گرفته  سلسیوسی درجه 21-41جعفری بین 

 شود. 

زمان کاشت گل جعفری و دمای مناسب محیط  -2

 جهت کاشت

در مناطق تحت کشت محصاوالت سابزی و   

-صیفی به عنوان یکی از میزبانان اصالی نماتاد ریشاه   

گرهی، معموال هر یک از دو رقم آفریقایی و فرانساوی  

گل جعفری دو ماه پیش از کشت ایان محصاوالت در   
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 اول / شماره پنجم/ جلد 1411مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

توان بصورت همزماان  شوند. البته میزمین کاشته می

 با گیاه میزبان نیز اقدام به کشت گال جعفاری نماود.    

زمان کاشت این دو رقم، بهار و تابستان است. در ایان  

معرض تغییارات ناور و دماا    دوره گیاهان به شدت در 

به شدت نسبت باه   گیرند. چون رقم آفریقاییقرار می

دار ایان رقام در منااطق ساایه     نور حساس است، باید

کاشته شاود و باالعکس رقام فرانساوی چاون بسایار       

آفتاب دوست است، باید در مناطقی که نورگیر اسات،  

 .19(2118فرد و همکاران، )مهدوی کاشته شود

فرم تجاری گل جعفری جهت بهبود استفاده از  -4

 عملکرد گیاه

به   21گلدفرم تجاری گل جعفری با نام ماری

 % 11/1( حاوی ترکیبات )4صورت گرانول )شکل

روی+  %15/1آهن+  %15/1پتاس+  %15/1نیتروژن + 

فسفات  %2بیوماس+  %8مواد آلی+  %21بیش از 

 کربن آلی( است. %21پتاس آلی+ % 2آلی+ 

  

 ماری گلد به فرم گرانوله -4شکل 

                                              
19

  Mahdavifard et al, 2018 
20

  Marigold NC, ABPL Company 

فرم تجاری این گیاه، با توجه به ترکیبات 

های باال، قادر به تشکیل دهنده آن، حتی در غلظت

کاهش تعداد گره روی ریشه و جمعیت نماتد روی 

(، 1495) 21ابوترابی میزبان نیست. بنا به گزارش

گلد گرانوله، به دلیل نداشتن خاصیت  سمی، ماری

تواند همانند فرم طبیعی این گیاه که قادر به نمی

تولید و ترشح مواد سمی است، در کنترل نماتد نقشی 

داشته باشد. این ترکیب تجاری، تنها به دلیل همراه 

داشتن مواد آلی و سایر مواد مورد نیاز برای رشد گیاه 

در ترکیبات خود، قادر است در بهبود عملکرد رویشی 

 داشته باشد.  گیاه و شادابی آن نقش

 توصیه ترویجی 

های نماتد نظر به پراکندگی و کثرت میزبان

گرهی از جمله انواع مختلف سبزی و صیفی که ریشه

در کشور از ارزش اقتصادی قابل توجهی برخوردار 

های ناشی از نماتد که باعح باشند و خسارتمی

شود، لزوم کنترل کاهش کمی و کیفی محصوالت می

بیمارگر، جهت اجتناب از هر گونه زیان غیر این عامل 

 با توجه بهکند. می قابل جبران در آینده را ایجاب

عنوان یک گیاه زینتی جزو ه ب  گل جعفری اهیگ نکهیا

بر اساس نتایج گیاهان پوششی شناخته شده است، 

این گیاه به دلیل داشتن گرفته از تحقیقات، بر

ل نماتدهای ، توانایی بسیاری در کنترسمیخاصیت 

                                              
21
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کاشت گل جعفری  به عنوان گیاه تله برای کنترل ، المیرا ابوترابی

  گرهیجمعیت نماتد ریشه

 
 

 

 

 

باشد. ها دارا میکاهش جمعیت آن گرهی وریشه

ها و اراضی زراعی آلوده به نماتد، بنابراین، در گلخانه

های گونهتهیه و کاشت بذر گل جعفری به خصوص 

ها که ترشحات سمی آنفرانسوی و آفریقایی 

اند، بیشترین تاثیر را در کاهش جمعیت نماتد داشته

شود. گیاه میزبان، توصیه میدو ماه پیش از کاشت 

همننین کشت همزمان این گیاه به موازات ردیف 

  متر،سانتی 41ی کشت گیاه میزبان نماتد به فاصله

عالوه بر کاهش جمعیت نماتد، سبب افزایش رشد 

رویشی گیاه همراه و در نتیجه افزایش عملکرد آن 

طور که گفته شد، عالوه بر تاًثیر شود. همانمی

جعفری در کاهش فعالیت  سمی گلترشحات 

به عنوان میزبان نماتد، با جلب  این گیاهنماتدها، 

ها باعح نفوذ الرو نماتد به داخل نماتد به سمت ریشه

شده و ضمن ترشح مواد سمی، تفریخ تخم  ریشه

ی زیستی نماتد را مختل کرده و مانع تکمیل چرخه

تله از شود. بنابراین با حذف به موقع گیاه نماتد می

بستر کاشت، زمانیکه جمعیت زیادی از الرو وارد 

ها شده و کاشت مجدد گل جعفری، جمعیت ریشه

عظیمی از نماتد به طور قابل توجهی از بستر کاشت، 

حذف خواهد شد. الزم است دمای مناسب برای 

در  سلسیوسی درجه 21-41کاشت گل جعفری بین 

ی گیاه نظر گرفته شود. به منظور تقویت رشد رویش

متر رسید، سانتی 21ها به میزبان، زمانیکه طول بوته

 11ای به قطر ی هر بوته گیاه، چالهاطراف طوقه

متر، کنده شود و به میزان سانتی 5متر و عمق سانتی

گلد پای هر بوته ریخته و پس از گرم گرانول ماری 25

پوشاندن چاله با خاک، به خوبی آبیاری شود تا در اثر 

ها به صورت محلول در آب در آمده و گرانول رطوبت،

 ی گیاه شود. جذب ریشه
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