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 چکیده
از مهمترین عوامل بیمارگر در مزارع گوجه فرنگی محسوب  Meloidogyne javanicaنماتد ریشه گرهی 

،  ES4432 F1  ،ES4604 F1در این آزمایش واکنش پنج رقم گوجه فرنگی گلخانه ای شامل . می شود
ES4600 F1  ،ES334/26 85 وDAPHEN  (  سوپر فسفات تریپل)تیمار شده با  کود معدنی فسفری

نماتد از مزارع گوجه فرنگی منطقه سمنان . مورد بررسی قرار گرفت M.  javanicaد نسبت به آلودگی نمات
وجه فرنگی در گیاهچه های گ. جداسازی و پس از تشخیص روی گیاهچه های گوجه فرنگی تکثیر گردید

به در دو سطح ( الرو سن دوم)سطح و پس از یک هفته با نماتد برگی با کود معدنی فسفر در دو  ششمرحله 
آزمایش بر پایه طرح . تیمار های شاهد نیز فقط آب دریافت کردند .گرم خاک گلدان مایه زنی شد 1111ازای 

، الرو  2111نماتد، الرو  1111نماتدشاهد، : ها شاملتیمار. انجام گرفت تکرار 5تیمار و  7کامال تصادفی و با 
 2111نماتد ، گرم کود 11+الرو 1111نماتد، گرم کود  5+الرو 2111نماتد، گرم کود  5+ الرو 1111نماتد
تعداد گال، توده تخم، جمعیت نماتد در )پس از مایه زنی، صفات مربوط به نماتد  دو ماه. گرم کود 11+الرو
 نماتدبیشترین حساسیت را نسبت به   ES4432 F1نتایج نشان داد که رقم. گیری شد زهاندا( گرم خاک 111

تعداد گال، ماده )میزان فعالیت نماتد . نسبت به سایر ارقام مقاومتر بود DAPHENو در مقابل رقم  دارا بود
 .در تیمارهای دارای فسفر کاهش یافته است( بالغ و توده تخم

 .، خاککودنماتد،  ،گوجه فرنگی :کلمات کلیدی 

صفحه اصلی

محورها و موضوعات 
فرمت مقاالتهمایش

و هزیته ها  ثبت نام
امکانات و اقامت

کارگاهها ودوره های 
تماس با ماآموزشی

اعضای کمیته علمی 
همایش

دریافت فرم ثبت نام

  

  

  

  

  

http://www.pmrt.ir/hamayesh/rf.docx
http://www.pmrt.ir/hamayesh/rf.docx


 

 

ت گیاهی ملی محیط شی ھما  زیست و تولیدا
  5935مهر  51و   51

 حد دامغانوا                                                                                                                                                                                              

 

466 

 

 مقدمه
از اهمیت و جایگاه ویژه ای  (root-knot nematodes)در میان نماتدهای انگل گیاهان، نماتدهای ریشه گرهی 

از نظر میزان خسارت اقتصادی در جهان    Meloidogyne javanica (Treub) Chitwoodگونه. برخوردارند
با توجه به گسترش و اهمیت کشت گوجه فرنگی (. 4، 1) ار داردو ایران به ترتیب در مرتبه دوم و اول اهمیت قر

 .Mو از آنجایی که وجود نماتد   M. javanicaطی در ایران و آلوده بودن برخی مزارع گوجه فرنگی به نماتد 

javanica   ،در ریزوسفر گوجه فرنگی موجب پیچیدگی اثر سایر عوامل زنده و غیر زنده مرتبط با میزبان می شود
روی گیاهچه های برخی از مهمترین ارقام گوجه فرنگی  M. javanicaاین مطالعه اثر کود فسفره معدنی و  در

 .مورد بررسی قرار گرفته است

 مواد و روش کار
شناسایی نماتد بر اساس . نمونه برداری برای تهیه نماتد از مزارع گوجه فرنگی منطقه سمنان انجام گرفت

جهت خالص  .انجام شد( 6)وتیکول انتهای بدن ماده و با استفاده از منابع معتبر خصوصیات مرفولوژیکی شبکه ک
از طریق بکارگیری توده تخم (  1773)از روش هوسی و بارکر   M. javanicaسازی و تهیه مایه تلقیح نماتد 

لخانه ای پنج رقم گوجه فرنگی گ(. 2)روی گیاهچه های گوجه فرنگی انجام گرفت  (single egg mass)منفرد 
تیمار شده با  کود  DAPHENو ES4432 F1  ،ES4604 F1  ،ES4600 F1  ،ES334/26 85شامل 

گیاهچه . مورد بررسی قرار گرفت M.  javanicaنسبت به آلودگی نماتد (  سوپر فسفات تریپل)معدنی فسفری 
الرو سن )ته با نماتد های گوجه فرنگی در مرحله شش برگی با کود معدنی فسفر در دو سطح و پس از یک هف

. تیمار های شاهد نیز فقط آب دریافت کردند. گرم خاک گلدان مایه زنی شد 1111در دو سطح به ازای ( دوم
الرو ،  1111شاهد، نماتد: تیمارها شامل. تکرار انجام گرفت 5تیمار و  7آزمایش بر پایه طرح کامال تصادفی و با 

گرم کود،  11+الرو 1111گرم کود ، نماتد 5+الرو 2111رم کود ، نماتدگ 5+ الرو 1111الرو ، نماتد 2111نماتد
تعداد گال، توده تخم، جمعیت )دو ماه پس از مایه زنی، صفات مربوط به نماتد . گرم کود 11+الرو 2111نماتد 

جهت بررسی و (  2112)بر اساس روش پیشنهادی هوسی و جانسن . اندازه گیری شد( گرم خاک 111نماتد در 
روی گیاهچه های ارقام مورد آزمایش از شاخص هایی مانند تعداد  M. javanicaزیابی میزان فعالیت نماتد ار

 . (3) تعداد گال، ماده بالغ، توده تخم و فاکتور تولید مثل در هر ریشه استفاده گردید
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 نتایج

و در مقابل رقم  ددارا بو نماتدبیشترین حساسیت را نسبت به   ES4432 F1نتایج نشان داد که رقم 
DAPHEN در ( تعداد گال، ماده بالغ و توده تخم)میزان فعالیت نماتد . نسبت به سایر ارقام مقاومتر بود

 .تیمارهای دارای فسفر کاهش یافته است

  

 
 در تیمارهای مختلف Meloidogyne javanicaمیانگین تعداد گال تشکیل شده در هر ریشه در اثر فعالیت نماتد ( 1شکل 

 
 گرم خاک هر گلدان در تیمارهای مختلف 111در  Meloidogyne javanicaمیانگین جمعیت نهایی نماتد ( 2شکل 

a =شاهد 
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b=1111نماتد الرو سن دوم 

c=2111نماتد الرو سن دوم 

d=1111غلظت اول کود معدنی+ نماتد 

e=1111غلظت دوم کود معدنی+ نماتد 

f=2111معدنیاول کود  غلظت+ نماتد 

g=2111غلظت دوم کود معدنی+ نماتد 

 بحث و نتیجه گیری

از جمله عوامل بیماریزای میکروبی خاک  جمعیتبر  غالبا بطور مستقیم و یا غیر مستقیم کودهای معدنی و آلیبکارگیری 
العه با توجه به اثر کاهشی در این مط(. 7)این تأثیر در خاک های آیش نیز مشاهده شده است (.  5)خاکزی مؤثر می باشند 

کود معدنی فسفر بر جمعیت نماتد ریشه گرهی می توان از این طریق از فعالیت بیشتر این نماتد در اراضی کم سطح از جمله 
 .گلخانه ها استفاده کرد
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Abstract 
Root-knot nematode Meloidogyne javanica is the most important pathogen in tomato fields. 
In this test was assessed the response of five greenhouse tomato cultivars, ES4432 F1, 

ES4604 F1, ES4600 F1, ES334/26 85 and DAPHEN, treated with mineral phosphorus (triple 

superphosphate) on the activity of M. javanica. The nematode was isolated of Semnan region 
and propagated on  tomato seedlings. At six leaves stage, pots were inoculated with mineral 

fertilizer in two levels and two levels of nematode  after one week per ever pot (1 kg soil). 

Experiment based on completely randomized design with 7 treatments and 5 replicates were 

performed and the treatments include:control, nematode 1000j2, nematode 2000j2 , nematode 
1000j2 + P5g, nematode 2000j2 + P5g, nematode 1000j2 +P10g , nematode 2000j2+ P10g. Two 

months after inoculation, number of galls, egg masses, and  nematode population per 100g 

soil were measured. Results showed the greatest sensitivity to the ES4432 F1 Other figures 
showed the figure was more resistant DAPHEN than other cultivars. Nematode activity 

(number of galls, adult female and egg mass in treatments without and with 5g of phosphorus 

than treatments with 10g of phosphorus is greater, respectively. 

Key words: tomato, nematode, manure, soil. 
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