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 چکیذُ

رٍی فاکتَرّای رضذی گیاُ گَجِ فرًگی رقن کارٍى،  M. javanicaتِ هٌظَر تررسی اثر سطَح هختلف جوؼیت ًواتذ هَلذ گرُ ریطِ 

 5، 3، 1، 0تیوارّای آزهایطی ضاهل سطَح هختلف جوؼیت . در ضرایط هیکرٍپالت ٍ در قالة طرح کاهل تصادفی اًجام ضذ اتیآزهایط

ًتایج حاصل از هقایسِ تیوار ضاّذ تا سایر تیوارّا ًطاى داد، کلیِ سطَح آزهایطی  .گرم خاک تَدًذّر ًواتذ در  مالرٍ سي دٍ ػذد تخن ٍ

تاػث کاّص پاراهترّای رضذی گیاُ از جولِ طَل ساقِ، ٍزى تر ٍ خطک اًذام َّایی ٍ افسایص ٍزى تر ریطِ ٍ ّوچٌیي افسایص تؼذاد 

تا افسایص سطَح جوؼیت، فاکتَرّای رضذی گیاُ کاّص یافت ٍلی ضیة هٌحٌی ٍزى تر ریطِ تِ . تَلیذهثل ضذًذگال، کیسِ تخن ٍ فاکتَر 

هٌحٌی ٍزى تر اًذام َّایی ٍ ارتفاع ساقِ در . افسایص پیذا کردًسثت تِ ضاّذ  ،دلیل تطکیل گال ٍ کیسِ تخن در سطَح تاالی تلقیح ًواتذ

کِ ایي رًٍذ تا افسایص تؼذاد الرٍ در داخل خاک کاّص یافت تِ طَریکِ در تاالتریي سطح تلقیح هطاّذُ ضذ   50تیوار ضاّذ تاالتر از 

، ّر گرم خاکتَاى گفت، خاک آلَدُ تِ تیص از سِ ػذد تخن ٍ الرٍ سي دٍم ًواتذ در تا تَجِ تِ ًتایج حاصل هی. تَد 30هٌحٌی کوتر از 

 .گرددگیاُ ٍ افسایص هتغیرّای ٍاتستِ تِ جوؼیت ًواتذ هی تاػث کاّص فاکتَرّای رضذی ٍخاک آلَدُ هحسَب ضذُ 

 گَجِ فرًگیارزیاتی خسارتًواتذ هَلذ غذُ،  :ٍاصگاى ولیذی

 

 هقذهِ

تا تَخِ تِ طیف ٍسیغ . یىی اس هْوتزیي هحصَالت سثشی ٍ صیفی است( Lycopersicon esculentum)گَخِ فزًگی تا ًام ػلوی 

خسارت التصادی آى رٍی گَخِ فزًگی لاتل  در اوثز هٌاطك سراػی، M. javanicaغالة تَدى گًَِ  هیشتاًی ًواتذ هَلذ گزُ ریطِ ٍ

رٍی ارلام حساس گَخِ فزًگی، چْار  M. incognitaتز اساس تحمیمات تِ ػول آهذُ، حذ آستاًِ خسارت التصادی . تَخِ است

رضذ گَخِ فزًگی ٍ فلفل ارتثاط هستمیوی تا تزاون (. Divito et al., 1981)لیتز خان گشارش ضذُ است ػذد تخن ٍ الرٍ در هیلی 

تحمیك حاضز تا ّذف تزآٍرد ٍ (. Meket et al., 2003)خوؼیت ًواتذ داضتِ ٍ تؼذاد گزُ تا تاالرفتي خوؼیت ًواتذ افشایص هی یاتذ 

ِ فزًگی، در ًظز دارد تِ ارائِ رٍی پاراهتزّای رضذی گیاُ گَخ( M. javanica)ّای هختلف ًواتذ هَلذ گزُ ریطِ تأثیز خوؼیت

 .ّای وٌتزل هَثز دست یاتذراّىارّای هٌاسة خْت پیطگیزی تِ هَلغ ٍ رٍش

 

 ّا هَاد ٍ رٍش

همادیزی اس خان ٍ ریطِ گیاّاى آلَدُ تِ ًواتذ وِ دارای ػالئن  1331خْت تْیِ خوؼیت ًواتذ هَرد ًیاس، در طی فصل سراػی سال 

ًواتذّا تا استفادُ اس رٍش ته ویسِ تخن، طی دٍ هزحلِ تز رٍی گَخِ فزًگی رلن رٍت گزس . ذآلَدگی تَدًذ، خوغ آٍری گزدی

سپس تا تزرسی خصَصیات هزفَلَصیىی ٍ ضثىِ وَتیىَلی اًتْای تذى ًواتذّای هادُ ٍ تا استفادُ اس ولیذّای . خالص ساسی گزدیذ

 & Hartman & Sasser, 1985; Eisenback)تىثیز گزدیذ رٍی گَخِ فزًگی  M. javanicaضٌاسایی، تؼییي گًَِ ضذُ ٍ گًَِ 
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Triantaplylloo, 1998 .)ِدر گزم خان تِ  5، 3، 1ّا تِ هزحلِ چْار تزگی، هایِ سًی ًواتذ در سطَح صفز، پس اس رسیذى گیاّچ

ّاى ضاهل طَل، ٍسى ّای رٍیطی گیاضاخص. ّای واهل تصادفی در چْار تىزار اًدام گزفتنصَرت فاوتَریل در لالة طزح تلَ

ّای هَرد تزرسی در ارتثاط تا ًواتذ ضاهل استخزاج ًواتذ در ضاخص. ّا اًذاسُ گیزی گزدیذتز ٍ خطه اًذام َّایی ٍ ٍسى تز ریطِ

 ,Sasser & Taylor)، ضاخص گال تا استفادُ اس سیتن ساسز ٍ تیلَر (Jenkins, 1964)گزم خان تا استفادُ اس رٍش خٌىیٌش  252

 .تؼذاد تخن ٍ الرٍ سي دٍم ًواتذ در گزم ریطِ ٍ در ًْایت فاوتَر تَلیذ هثل ًواتذ تَدًذ، (1978
 

 ٍ تحث ًتایح

در تزرسی اثز . ضَد ّای خوؼیتی ًواتذ تزرسی هیّای رٍیطی ٍ ضاخصًتایح تِ دست آهذُ در ایي تزرسی را در دٍ دستِ ضاخص

ِ ٍسى تز ریطِ، طَل سالِ، ٍسى خطه ٍ ٍسى تز اًذام َّایی هطخص گزدیذ سطَح تلمیح ًواتذ رٍی پاراهتزّای رضذی گیاُ اس خول

تخن ٍ الرٍ سي دٍ ًواتذ در گزم  5ٍ  3ضیة هٌحٌی در تیوارّای . تا افشایص خوؼیت اٍلیِ ًواتذ، ضاخصْای هذوَر واّص یافت

تاضذ وِ فاع سالِ در تیوار ضاّذ تیطتز  هیدر ًوَدار هٌحٌی ٍسى تز اًذام َّایی ٍ ارت. خان ًسثت تِ ضاّذ، تیاًگز ایي هطلة است

-ایي اهز ًطاى دٌّذُ تحزیه ضاخص ّای رضذی گیاُ تَسط ًواتذ هی .در سطَح تاالتز خوؼیت، ایي ضیة واّص پیذا وزدُ است

-رسذ وِ خوؼیتدر هَرد ٍسى تز اًذام َّایی تِ ًظز هی (.Liu & Williamson, 2006; Williamson & Kumar, 2006) تاضذ

 (. Bird, 1974)ضًَذ ّای فیشیَلَصیه گیاُ هیّای سیاد تاػث واّص فؼالیتّای ون تاػث افشایص ٍ خوؼیت

 

 

 ٍزى تر اًذام َّایی ٍ ارتفاع ساقِ در سطَح هختلف - 1 ًوَدار

 

تاضذ ّای تاال هیتیطتزی تَدُ وِ تِ دلیل تطىیل گال ٍ ویسِ تخن در خوؼیت دارای رضذ اًذام َّاییهٌحٌی ٍسى تز ریطِ ًسثت تِ 

. ّای هزتَط تِ ًواتذ اس ضیة تٌذتزی تزخَدار ّستٌذضاخص(. Bird, 2004)ٍ تا ًتایح سایز تحمیمات در ایي هَرد اًطثاق دارد 

اتذ سیىل سًگی خَد را در هیشتاى تىویل ًوَدُ ٍ ضَد ًوتاضذ ٍ تاػث هیافشایص گال ًاضی اس ّیپزتزٍفی ٍ ّیپزپالسی سلَل هی

هطاتْت ( Khan et al., 2000; Orant et al ., 2001)ًتایح تِ دست آهذُ در ایي تزرسی تا سایز ًتایح . تطىیل ویسِ تخن دّذ



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

اد ضذُ تِ طَر خسارت ایدتَاى ًتیدِ گزفت هی. ّای تاال افشایص تیطتزی ًطاى دادسزػت فاوتَر تَلیذ هثل در خوؼیت. داضت

 (.Barker & Olthof, 1972)رٍی گیاُ تستگی دارد  هستمین تِ تزاون خوؼیت ًواتذ در خان ٍ پتاًسیل تَلیذ هثل آى

 

در سطَح هختلف جوؼیتتِ اًذام ّای َّایی ٍزى تر ریطِ ًسثت  -2وَدار ً

 تؼذاد گال ٍ کیسِ تخن در سطَح هختلف -3ًوَدار 

 

  هثل در سطَح هختلففاکتَر تَلیذ  -4ًوَدار
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 : ًتیجِ گیری کلی
تا تَخِ تِ ًتایح حاصل اس ایي تزرسی، خاوی وِ تؼذاد تیص اس سِ ػذد تخن ٍ الرٍ ًواتذ در ّز گزم آى هطاّذُ ضَد خان آلَدُ 

اًؼت تِ ػول گزدد پیص اس ّز گًَِ الذاهی خْت واضت، اس گستزش آلَدگی هوداراى پیطٌْاد هیهحسَب ضذُ ٍ تِ سارػیي ٍ گلخاًِ

 . آٍرًذ
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Abstract 

In order to investigation effects of different levels of root knot nematode on growth factors of 

tomato cultivar Karoon, experiments were conducted in mocroplots condition with complete 

randomized design. Treatment included 0, 1, 3, 5 eggs and second juveniles of M. javanica  per 

1gr soil with four leafed seedlings. All treatment decreased growth, aerial growth length, root 

fresh weight, shoot fresh and dry weight, gall numbers, final population levels. Growth factor, 

decreased with increasing of inoculum levels, but causes gall, eggmass, reproduction factor 

increased. Growth factor decreased with increasing Population level but root fresh weight slop 

round increased compared with control as a result of decreasing number of gall and egg mass in 

high population levels. The highest shoot fresh weight and height stem round were observed in 

more than 50 where decreased with increasing stage juveniles in soil. In the highest of nematode 

population levels, slope round was less than 30. Results showed that population levels more 

than 3 eggs and juveniles per one gram soil is infected soil and decrease plant growth factors 

and increase variables depending on nematode population.  
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